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Maunulan kirkol-
la on tarjolla kesän ai-
kana monia musiik-
kitapahtumia. Ohes-
sa lista Maunulan kir-
kon (Metsäpurontie 15) 
kesäkahviloista:

3.6. klo 13 “Isoisän ol-
kihattu” Tapio Rauta-
vaaraa muistellen ja lau-
laen. Arja Aholammi-
Pylkkänen, laulu, Ola-
vi Juvonen, laulu, Ka-
ri Sulonen, laulu, Mau-
nulan kirkon musiikki-
ryhmä ja kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen, pia-
no ja urut, Raivo Savik, 
viulu. Diakonissa Elisa 
Hapuli. Myös yhteislau-
luja ja kahvitarjoilu. Va-
paa pääsy.

17.6. klo 13 ”Kesäillan 
valssi”. Keskikesän mu-
siikkia, kanttorit Evi 
Kant ja Maija Pesonen-
Kareinen. O. Merikanto, 
M. Turunen, M. Hakan-
pää. Rovasti Heikki Järvi-
nen, diakonissa Elisa Ha-
puli. Myös yhteislaulu-
ja ja kahvitarjoilu. Vapaa 
pääsy.

1.7. klo 13 ”Auringon 
noustessa” Irja Kajander-
Vierkens, sopraano, kant-
tori Maija Pesonen-Karei-
nen, piano ja urut. T. Kuu-
lan ja O. Merikannon mu-
siikkia. Myös yhteislau-
luja, kahvitarjoilu. Vapaa 
pääsy.

5.7. klo 13 ”Jospa oisit kau-
nokukka”. Runon ja mu-

siikin iltapäivässä pasto-
ri Kukka Handolin, kant-
tori Katja Mäkiö ja pianis-
ti Lassi Kouvo. Yhteislau-
luja ja kahvitarjoilu. Vapaa 
pääsy.

29.7. klo 13 Romantik-
ko Robert Schumann. 
Robert Schumannin yk-
sinlauluja ja pianomu-
siikkia. Mari Karjalai-
nen, sopraano ja pianis-
ti. Kanttori Taru Hämä-
läinen laulattamassa yh-
teislauluja. Kahvitarjoi-
lu. Vapaa pääsy.

12.8. klo 13 “Toivotan si-
nulle hyvää yötä!” Pas-
tori Raivo Savik, viu-
lu ja kanttori. Myös yh-
teislauluja, kahvitarjoi-
lu. Vapaa pääsy.

Asukastila Maunulan 
Mediapaja tarjoaa mah-
dollisuuden käyttää tie-
tokonetta ja internetiä il-
maiseksi sekä tulostaa ja 
ottaa kopioita omakus-
tannushintaan. Ovet ovat 
avoinna arkisin klo 10–
15. Käytössä on  kuusi 
työasemaa, joissa on hyvä 
internetyhteys, tulostin ja 
kopiokone sekä skanneri. 

Autamme ja opastam-
me asiakkaitamme tie-
okoneiden, tablettien 
ja puhelinten käytössä.  
HUOM! Mediapa-
ja on avoinna myöskin 
kesäaikana.

Lisätietoja 
Puhelin 040-5900455

www.maunula.net

Maunulan Mediapaja kesällä

Mediapajan vapaaehtoiset viettivät 
Pikkuvappua 6.5.2015. Tervetuloa 
Mediapajan vapaaehtoisten iloiseen 
joukkoon!

Musiikkia Maunulan kirkossa

Helsingin tietokeskuksen tutkija Katja vilkama esitteli 
aluefoorumilla 20.4. Helsingin asukasrakenteen 
muutosta ja alueiden eroja.

Maunulan Saunabaari on 
saanut ”kilpailijan” Pirk-
kolan puolelle. Niko Si-
ponen on remontoinut 
entiseen Elannon liiketi-
laan Urbansauna-nimisen 
juhlatilan. 

Pirjontien ja Pirkkolan-
tien risteyksessä sijaitse-
va yksikerroksinen liike-
tila näytti pitkään unoh-
detulta. Postilaatikossa 
oli rakennusliikkeen ni-
mi, mutta ikkunat oli ver-
hottu. Nyt ikkunoista tul-
vii valoa moderniksi re-
montoituun ja ilmavaksi 
sisustettuun tilaan. ”Kaa-
doimme seiniä ja uusim-
me sähköt. Vuokraan tilaa 
siten, että asiakas voi tuo-
da omat ruoat ja juomat, 
tilata ne valitsemaltaan 
pitopalvelulta tai meiltä. 
Täältä löytyvät astiat 70 
henkilölle, jääkaapit kyl-
mäsäilytykseen ja astian-
pesukone”, kuvaa Niko 
liikeideaansa. 

Niko kertoo avanneen-
sa viime vuonna Urban-
sauna-nimisen sauna- ja 
juhlatilan Kallioon taloyh-
tiön sisäpihalle. Kun Pirk-
kolan entisen Elannon 
liiketila vapautui, Niko 
vuokrasi sen ja remontoi 
toisen juhlatilan. ”Pirkko-

lan Urbansaunassa ei ole 
saunaa – ainakaan vielä, 
mutta periaatteessa kiin-
teistössä olisi tilaa sellai-
selle”, Niko miettii. 

”Maunula on minulle 
tuttua seutua, sillä asuin 
lapsena Pakilantiellä”, 
Niko kertoo. ”Teen pää-
työkseni ympäristöhuol-
toa tapahtumille, kuten 
Helsinki-päivään, Maail-
ma kylässä - ja Flow-fes-
tivaaleille. Ne painottu-
vat kesäkauteen. Juhla-
tilojen vuokraus ajoittuu 
ympäri vuoden, mutta 

uusien tilojen suunnitte-
lun ja rakentamisen ajoi-
tan talvikauteen.”

Niko kertoo ottavansa 
avoimin mielin vastaan 
ehdotuksia pienimuo-
toisesta toiminnasta, jota 
Pirkkolan Urbansaunassa 
voisi olla päiväsaikaan. 
”Vaikkapa iäkkäämmil-
le ihmisille suunnattuja 
maksuttomia musiikki-
esityksiä tai jotain nuoril-
le. Myös kirpputoritapah-
tumat pihalla voisivat ol-
la mahdollisia.”

Hanna Horppila

Urbaani Elanto 

Niko Siponen odottaa käyttäjiä Pirkkolan 
Urbansauna-juhlatilalle. Kuva Jussi 
Männistö.

Helsingin yrittäjät toivot-
tavat kaiken kokoiset ja 
kaikkien alojen kansain-
väliset ja maahanmuut-
tajataustaiset yrittäjät ko-
timaisten lisäksi mukaan 
toimintaansa. 

”Järjestämme esimer-
kiksi erilaisia tilaisuuk-
sia, joissa saa vertaistu-
kea yrittämisestä ja kä-
sittelemme usein viran-
omaisten toimintaan liit-
tyviä asioita”, kertoo pu-
heenjohtaja Seppo Tuo-
vinen Helsingin Yrittäjät 
– Keski-Helsinki ry:stä. 
Järjestö on Keski-Hel-
singin paikallisyhdistys 
Helsingin Yrittäjissä, jo-
ka on yrittäjien edunval-
vonta- ja palvelujärjestö.

Järjestön puitteissa toi-
mii myös alle 40-vuoti-
aille yrittäjille tarkoitettu 
Hyny. Tänä vuonna Hy-

ny painottaa toiminnas-
saan kansainvälisiä yri-
tyksiä, johon sisältyvät 
kaiken kokoiset ja kaikki-
en alojen yritykset. Käy-
tännössä Hynyn tilaisuu-
det ovat vapaamuotoisia 
kohtaamisia.  ”Toimin-
ta on maksutonta, tilai-
suuksissa on aina kieli-
taitoisia ihmisiä paikan 
päällä ja tietoa saa myös 
englanninkielisenä. ” 
”Teemme lisäksi yhteis-
työtä yritysten neuvon-
taorganisaation (Yritys-
Helsinki) kanssa ja jär-
jestämme englanninkie-
lisiä tilaisuuksia liittyen 
esimerkiksi järjestökult-
tuuriin ja järjestöjen teh-
täviin. Kieliä tulee myö-
hemmin toivottavasti li-
sää”, Tuovinen kertoo.

Toistaiseksi Helsin-
gin Yrittäjissä on muka-

Yritysten yhteistoimintaa
na vajaa kaksisataa kan-
sainvälistä tai ulkomaa-
lais- tai maahanmuutta-
jataustaista yritystä, jois-
ta alle kymmenen kuu-
luu Keski-Helsingin 
paikallisyhdistykseen.

Tutkimusten mukaan 
yritysten verkostoitumi-
nen – siis yksinkertaisim-
millaan vapaamuotoinen 
keskustelu kokemuksis-
ta, ongelmista ja onnis-
tumisista yhdessä – voi 
vauhdittaa liiketoimin-
nan kasvua. 

Lisätietoa järjestös-
tä löytyy Helsingin Yrit-
täjien englanninkielisil-
tä verkkosivuilta, ja si-
tä kautta yrittäjät saa-
vat halutessaan vas-
tauksia myös omiin 
kysymyksiinsä.

Hanna Diallo

Lehden teko on monella tavoin kaaoksen hallintaa. Maunulan Sanomat tehdään 
useista kymmenistä osista:  jutuista, kuvista, kartoista, kuvateksteistä ja tietys-
ti ilmoituksista, joilla katetaan lehden paino- ja taittokustannukset. Lehden te-
koon osallistuu kymmeniä ihmisiä, jotka tekevät ja jakavat sitä vapaa-aikanaan. 
Tämän kesänumeron erityinen haaste on ollut, että samat henkilöt ovat myös 
osallistuneet  Maunula-levyn tuottamiseen, Vappu-konsertin järjestämiseen se-
kä Maunulan Musaa ja Makkaraa - festarin organisointiin. Kiitämme kaikkia 
Maunulan avantgarden toiminnan mahdollistajia, mutta toivomme lisää toimi-
joita iloiseen ja uutta luovaan verkostoomme. Erityisesti kiitämme lehden uut-
ta taittajaa, Claudius Technauta, joka on kärsivällisesti koonnut palaset yhteen.
Lehtemme välissä on englanninkielinen liite. Maunulan asukkaista noin 13 % on 
vieraskielisiä. Toivottavasti uusi avaus tuo lehdelle uusia lukijoita mutta myös 
laajentaa tekijäjoukkoa.

Hannu Kurki

 Lisää väkeä avantgardeen


