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Helsingin valtuustolle on 
jätetty kuntalaisaloite lä-
hipalvelujen turvaami-
seksi. Siinä esitetään kes-
keisten lakisääteisten pe-
ruspalvelujen järjestä-
mistä pääsääntöisesti kä-
velymatkan etäisyydellä. 
Näitä palveluja ovat ter- 
veysasema, sosiaaliase-
ma, päiväkoti, peruskou-
lu, iltapäiväkerho, leikki-
puisto, kirjasto, asukas-
talo, nuorisotalo, lähilii-
kuntapaikka, lähipuisto ja 
joukkoliikenteen pysäkit. 

Aloite on monesta syys-
tä ajankohtainen. 

Pormestari Jan Vapaa-
vuoren johdolla tehdys-
sä kaupunkistrategias-
sa todetaan lähipalveluk-
si selvästi vain päiväko-
dit ja peruskoulut. Niitä-
kin kootaan isompiin yk-
siköihin, kuten Suursuol-
le tulevaan 350 lapsen 
päiväkotiin. Myös terve-
ysasemia, neuvoloita ja 
sosiaalipalveluja keski-
tetään. Keskustakirjasto 

Oodin valmistuessa tarvi-
taan lisää resursseja lähi-
kirjastojen palvelujen tur-
vaamiseksi, mutta budjet-
tiraami edellyttää meno-
jen karsimista.

Lähipalvelujen turvaa-
minen on iso haaste myös 
sote-uudistuksessa. Pää-
töksenteon etääntyminen 
maakuntaan, yhtiöittämi-
nen ja miljardien säästöta-
voitteet uhkaavat lähipal-
veluja. Kaupallisena toi-
mintana palvelut keskit-
tyvät sinne, missä on eni-
ten maksavia asiakkaita. 

Julkiset lähipalvelut 
ovat tärkeitä yhdenver-
taisuuden, yhteisöllisyy-
den ja lähidemokratian 
kannalta. Helsingin kau-
pungin satojen miljoo-
nien eurojen ylijäämät 
osoittavat, että rahaa lähi-
palvelujen parantamiseen 
olisi. Kyse on poliittisista 
valinnoista: kehitetäänkö 
Helsinkiä asukkaiden vai 
yhtiöiden ehdoilla?

Yrjö Hakanen 

Miten käy 
lähipalvelujen?

Liekö ilmastonmuutos tai 
ikänäkö-ongelma, mutta 
koen että puut ovat viime 
vuosikymmeninä kasva-
neet järkyttävän pitkiksi!

Kun muutin Maunu-
laan yli 30 vuotta sitten, 
pilkisti vastapäisen talon 
takaa muutama kuusen-
latva, nyt siellä aaltoilee 
korkea metsikkö. Pihan 
puolen ikkunoista nä-
kyi puita, koulu ja taivas-
ta, nyt tiheätä viidakkoa. 
Tuulisella säällä koira-
lenkillä yritämme välttää 
isoja puita, mikä on haas-
tavaa Maunulan vihreissä 
maisemissa. Raskaat ok-
sistot huojuvat ja tanssi-
vat laajassa kaaressa vaa-
rallisen näköisesti.

Helteisen elokuun 
lauantain päätteeksi sit-
ten ukkosmyrsky osoit-
ti voimansa ja räiski pui-
ta poikki ja pinoon var-
sinkin Helsingin seudul-
la. Kaikki oli ohi puolessa 
tunnissa.

Jälkeenpäin tarkas-
tellen on hämmentä-

vää huomata, miten sat-
tumanvaraisesti myräk-
kä on valinnut uhrinsa. 
Sorsapuistossa vanhojen 
kuusien rykelmästä yk-
si on katkennut kes-
keltä ja latvaosat kol-
mena kappaleena 
maassa. Vanhan yl-
vään riippakoivun 
oli ukkonen halkais-
sut pitkittäin säleik-
si ja heittänyt mä-
keen. Pihallamme 
yksi korkea haa-
pa valikoitui mui-
den joukosta ja kaa-
tui pitkin pituuttaan 
mattotelineen pääl-
le. Keskuspuisto 
on yhtä myllerrystä 
Kiiran nimipäivän 
jäljiltä.

Elämme myrs-
kyisiä aikoja. Kan-
nattaa suhtau-
tua kunnioittavas-
ti luonnonvoimi-
in, ne ovat arvaa-
mattomia, kuten 
ihmisluontokin.

H. E.

Puut elävät vaarallisesti

Tulemme koirani kans-
sa Rajametsäntieltä Män-
nikkötielle. Ylitämme sen 
liikennettä varoen. Sukel-
lamme kuusikkoon, jos-
sa näkyy vielä muutama 
vuosi sitten riehuneen 
myrskyn jäljet ja laskeu-
dumme parinsadan met-
rin päässä lirittävän Mau-
nulan puron sillalle. Kun-
toilumielessä tästä pitäi-
si jatkaa ylämäkeen, mut-
ta kotiseutukierroksella 
käännymmekin Koivik-
kotien kentälle, kuljem-
me vinottain sen poik-
ki katsellen koivujen lo-
mista pilkottavia rivita-
loja. Kun ylitämme Mau-
nulan puron, metsän lai-
dan vesakkoisuus koros-
tuu. Katson sillalta veden 

juoksua etsien katseel-
lani viime syksynä pu-
roon joutuneen öljyn jäl-
kiä. Näen pohjalla pieniä 
mustia pisteitä, mutta en 
saa selville, mitä ne ovat. 

 Vasemmalla puolella 
polku haarautuu entiselle 
hyppyrimäelle. Siellä kas-
vaa Maunulan nimikko-
puu, metsälehmus ja rin-
teessä kuusten kurittami-
na pähkinäpensaita. Ny-
kyään hyppyrimäen alas-
tulorinteen alla on tunne-
li Metsälästä päin tulevil-
le jätevesille.  Pysyttelem-
me tiukasti puron varrel-
la, joten tie johtaa meidät 
taas Koivikkotien puo-
leiselle rannalle. Kuljem-
me suht koht suoraa tie-
tä neljäsataa metriä. Tä-

mä kohta on kotoisan tut-
tu ajalta, jolloin asuimme 
Töyrytiellä. 

Vanhassa 50-luvulta 
olevassa kuvassa puron-
varsi on niittyä. Myöhem-
min 70-luvulla se muuttui 
kedoksi ja nyt se on villi 
lehto. On koivuja, haa-

poja, vaahteroita, paljon 
raitoja, tervaleppiä ja tie-
tenkin pajukkoa. Kevääl-
lä seutu vaikuttaa jo hiu-
kan rujolta, mutta puiden 
ja pensaiden vihertyes-
sä maisema ilostuu. Joku 
vastaantulija tosin mutisi, 
että kyllä kaupunki saisi jo 
hiukan harventaa vesak-
koa ja että mäenrintees-
sä on liikaa tuulenkaata-
mia puunrunkoja, ”sitä 
nykyaikaa”. Pesiviä lintu-
ja pyrähtelee linnunpön-
töistä. Päästyämme Koi-
vikkotien ja Keskuspuis-
tontaipaleen risteykseen 
miettimään, poikkeam-
meko Uurnalehdon hau-
tausmaalle vai jatkamme-
ko Lampuotilantielle. 

JJ

Maunula-talossa aloit-
taa lokakuun alussa säh-
köiseen musiikkiin kes-
kittyvä ”Pohjoinen-klu-
bi”. Klubin ensisijaise-
na kohderyhmänä ovat 
alle 50-vuotiaat, joille ei 
Maunulan alueella ole 
ennestään kohdennettua 
musiikkitarjontaa.

Klubin tarkoitus on 
luoda alueelle säännöl-
listä ja pysyvää musiik-
kitoimintaa, samaan ta-

Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry viettää 
Maailman saattohoidon päivää järjestämällä 

yleisöluentotilaisuuden Suursuon sairaalan 
luentosalissa 26.10.2017 

Sairaanhoitaja Pekka Kivimäki luennoi 
aiheenaan kulttuurien moninaisuus – ajatuksia 

kuoleman kohtaamisesta eri kulttuureissa.

Luento alkaa klo 18, sitä ennen klo 17 
lähtien on kahvitarjoilu sekä myydään 

kortteja ja adresseja Tukiyhdistyksen hyväksi. 
Luennon jälkeen on yleisöllä mahdollisuus 

tutustua opastetusti saattohoito-osastoon ja 
palliatiivisen hoidon osastoon. Tervetuloa.

Perjantaina 1.12.2017 Helsingin 
Saattohoidon Tukiyhdistys ry järjestää jo 
perinteiset adventtimyyjäiset Suursuon 

sairaalan eteisaulassa klo 11–15.

Myynnissä on joulukortteja, käsintehtyjä 
kynttilöitä, neuleita, leivonnaisia, 

joulukoristeita jne. Arpajaiset. Tervetuloa.

Maunulan ympäri – Osa 2. 
Koivikkotien kentältä 
Maunulanpuron laitaa

Pohjoinen-klubi aloittaa 6.10.2017 klo 17.30
paan kuin Maunula-
talon kahvilassa 21.9. 
aloittava Maunulan mu-
siikkiklubi ja Maunulan 
Musaa ja Makkaraa -ta-
pahtuma. Tavoitteena on 
omalta osaltaan vakiin-
nuttaa Maunula-talon 
roolia paikallisena kult-
tuurikeskuksena. Klu-
bi tähtää osallistavaan 
toimintaan, esimerkik-
si rohkaisemalla alueen 
bändejä esiintymään. 

Mukaan etsitään myös 
klubin tapahtumantuo-
tannosta kiinnostunei-
ta 17–30 vuotiaita henki-
löitä. Yhteyttä voi ottaa 
Maunula-talon kirjas-
ton Antti–Aleksi Hyväk-
kääseen osoitteesta antti-
aleksi.hyvakka@hel.fi.

Klubin aloittaa kolme, 
kolmen yhtyeen keik-
kaa. Ensimmäisen illan 
6.10. aloittaa Stadin juh-
laorkesteri. Toisena lau-

teille nousee hard blues 
–bändi Sydänyön rytmi, 
ja illan päättää Eero Sa-
vela & Atte Forsman le-
vynjulkaisukeikallaan. 
Klubin toinen kerta on 
1.12.2017, jolloin tee-
mana on punk-musiik-
ki. Klubilla myydään 5 € 
hintaista käsiohjelmaa, 
jonka hankinta on va-
paaehtoista. Ohjelman 
tulot käytetään klubin 
hyväksi.

Maunula-talo taiteiden yönä torstaina 24.8.

Tule tukemaan!
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Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien yhdistämistä selvitetään syksyn aikana. 
Kirkko ja Helsingin seurakunnat toimivat eräänlaisena dystopiana julkisen sek-
torin kehitykselle. Helsingin seurakuntayhtymässä on asetettu tavoitteeksi saa-
vuttaa 15 % säästöt seurakuntien henkilöstö- ja toimintamenoissa vuoteen 2018 
mennessä. Kiinteistöt toimivat julkisen sektorin riippakivenä tai oikeastaan on-
gelma on tiloihin liittyvä korjausvelka, joka edellyttää merkittäviä korjaus- tai 
korvausinvestointeja tulevaisuudessa.

Petrus församling ottaa 80 % haltuun Maunulan kirkosta. Muutos nähdään 
Maunulassa mahdollisuutena. Mahdollisuuden potentiaalin toteutuminen edel-
lyttää avointa dialogia Maunulan ja Petruksen välillä. Tervetuloa Maunulaan, 
Petrus.

Hannu Kurki ;-) 

PÄÄKIRJOITUS

Maanantaiaamuna 21.8. 
kansanedustaja Pilvi 
Torsti vieraili päiväkoti 
Maunulassa osana Kan-
sanedustajat päiväko-
deissa -teemaviikkoa, jo-
ka on Suomi-100-juhla-
vuoden tapahtumia. Ide-
ana oli tuoda kansan-
edustajat päiväkotei-
hin tapaamaan lapsia ja 
lukemaan lapsuutensa 
mielikirjaa. 

Vastikään peruskorja-
tussa päiväkodissa lapsia 
on noin sata. Tilat on jaet-
tu onnistuneesti pienem-
miksi, kodikkaiksi sopik-
si eri lapsiryhmien käyt-
töön. Vaikka päivähoi-
toalalla on tällä hetkel-
lä paljon täyttämättömiä 
työtehtäviä, on tämän 

Uudet tuulet puhaltavat 
Maunulan 50-luvun ker-
rostaloihin. Uuden asuk-
kaan aloitteesta, ja toi-
sen asukkaan haaveis-
ta syntyi uutta ja hienoa 
Maunulaan.

Viime syksynä laitoim-
me tahtotilamme talo-
toimikunnan kautta He-
kaan. Tänä keväänä saim-
me yhdeksän laaria hie-
noon paikkaan keskelle 
kerrostalopihaa, Töyry-
tie 7:n eteen. Yllätyimme, 
että Heka-Maunula suh-
tautui niin myönteisesti 
aloitteeseemme. Helsin-
gin kaupungin uusi linja-
us asukkaiden aktiivisuu-
desta ja siihen myöntei-
sesti suhtautumisesta siis 
pitää paikkaansa.

Kesä on kulunut ope-
tellessa. Toiset olivat jo 
vanhoja tekijöitä, toiset 
aivan uusia porkkanoi-
hin tutustujia! Mutta in-
to oli kaikilla kova. Lun-
ta satoi vielä toukokuussa 
tänä vuonna, mutta puna-
juurten ja retiisien sieme-
net laitettiin multaan silti!

Huomionarvoista on, 
että yhteisöllisyys ja naa-

Miten sinä haluaisit käyt-
tää verorahasi? Miten 
mielestäsi yhteisen talon 
tulisi toimia, minkälais-
ta ohjelmaa ja minkälai-
sia kursseja siellä pitäi-
si järjestää? Mitä olisit it-
se halukas tekemään yh-
teisissä tiloissa? Muun 
muassa näihin kysymyk-
siin haettiin vastauksia 
toukokuussa järjestetyl-
lä kyselyllä, johon Mau-
nula-talon asiakkaat saat-
toivat vastata henkilökun-
nan haastattelemana tai 
omatoimisesti täyttämäl-

Pilvi Torsti päiväkoti 
Maunulassa

päiväkodin henkilökun-
nan tilanne hyvä: koossa 
on hyvä porukka ja aino-
astaan yksi erityislasten-
tarhanopettaja puuttuu.

Päiväkoti Maunulas-
sa monikulttuurisuus 
huomioidaan toiminnas-
sa. Lapset oppivat moni-
kulttuurisuutta helposti 
ja pitävät sitä normaali-
na, joskus ennakkoluulot-
tomammin kuin aikuiset. 
Pilvi sanoi, että päiväkoti 
antaa hyvän kuvan tämän 
hetken Helsingistä ja tä-
män kaltaiselta Helsinki 
tulee myös näyttämään. 
Hän jatkoi, että Helsin-
gissä joka viides päivä-
kotilapsi on äidinkielel-
tään jonkun muun kuin 
suomenkielinen.

Ilves-ryhmäläisille Pil-
vi esitteli Tatu ja Patu kir-
jaa, jossa käydään edus-
kunnassa ja kertoi omas-
ta työstään. Eduskun-
nassa tarharyhmiä vä-
hän suuremmat ryhmät 
(puolueet) sopivat yhtei-
sistä toimintasäännöistä 
ja päättävät asioista yh-
dessä. Päiväkodinjohta-
ja kertoi Pippuri-ryhmä-
läisten pohtineen ennen 
vierailua eduskunnassa 
tehtävää työtä ja pääty-
neen kahteen mahdolli-
suuteen. Lasten mielestä 
eduskunnassa pohditaan, 
kuka tulee seuraavaksi 
pääministeriksi tai pääte-
tään, purkavatko vihreät 
kaikki metsät vai ei.

V.R.

Päiväkodin arki on Pilvi Torstille tuttua 12 vuoden ajalta 
päiväkotiperheen äitinä.

Pekka Haavisto vierai-
li Päiväkoti Maunulassa 
aamulla 1.9. ja ensin oli 
vuorossa lasten tapaamis-
ta esiopetusryhmä Pippu-
reissa. Ryhmä oli harjoi-
tellut ja esitti muun muas-
sa kiusaamista vastusta-
van laulun. Lapset kertoi-
vat erilaisista taidoistaan 
ja osaamistaan asioista 
(kärrynpyörät, voimiste-
lu), puhuivat Maunulan 
myrskytuhoista ja esitti-
vät kansanedustajalle pal-
jon kysymyksiä esim. lem-
piruoista (kasvisruoka ja 
italialainen ruoka), kesän 

Haavisto päiväkoti Maunulassa

mielitekemisistä (veneily 
ja uinti) tai lempielokuvis-
ta (klassikkoelokuvat).

Pekka kuvasi myös työ-
tä eduskunnassa ja rau-
hanvälitystyötään maa-
ilmalla. Eduskuntatyö 
voi olla esimerkiksi omi-
en mielipiteiden puolus-
tamista ja asioiden esit-
tämistä. Vielä kerrottiin 
lasten opiskelemista asi-
oista ja päiväohjelmas-
ta, retkeilystä lähimetsäs-
sä ja tutustuttiin ryhmän 
piirtämiin omakuviin ja 
askarteluun. 

Päiväkoti Maunulan 

päärakennuksessa Haa-
visto tapasi Miekkakalo-
jen ryhmän, jonka viik-
ko-ohjelmaa on rikastettu 
englannin kielen opiske-
lulla. Vaihdettiin muuta-
ma sana englanniksi, ryh-
mäläiset lausuivat englan-
ninkielisen runon ja lo-
puksi leikittiin itsetunte-
musta kehittävää leikkiä, 
jossa joku esitti kysymyk-
sen ja eri paikkoihin huo-
neessa ryhmityttiin sen 
mukaan, tietääkö kysytyn 
asian tai osaako mainitun 
taidon.

V. R.

Pohjoinen-klubi aloittaa 6.10.2017 klo 17.30

Vaikuta Maunula-talon toimintaan
lä kyselylomakkeen. Näin 
saadut vastaukset otet-
tiin käsittelyyn Maunu-
la-talon osallistavan bud-
jetoinnin työpajassa Met-
säpurosalissa 13.9.2017. 
Henkilökohtainen kutsu 
lähetettiin jokaiselle ky-
selyyn vastanneelle, joka 
oli ilmoittanut yhteystie-
tonsa ja oli halukas osal-
listumaan. Itse työpaja oli 
avoin kaikille halukkail-
le riippumatta siitä, oliko 
vastannut kyselyyn. 

Työpajassa jalostettiin 
kyselyssä nousseita ideoita 

konkreettisiksi toimenpi-
teiksi, kursseiksi ja tapah-
tumiksi vuoden 2018 toi-
mintasuunnitelmaan. Va-
lituista ehdotuksista järjes-
tetään tämän jälkeen vie-
lä yleisöäänestys. Äänes-
tysaika on 18.9.–1.10.2017. 
Tällä tavoin Maunulan 
asukkailla ja muillakin 
Maunula-talon asiakkail-
la on mahdollisuus todel-
la vaikuttaa työväenopis-
ton, nuorisotoimen ja kir-
jaston resurssien käyttöön 
tulevana vuonna.

Lauri Seutu

Iloiset hyötykasvit ja 
laariviljelijät Töyrytiellä!

puriapu kasvoivat kohis-
ten. Ihmiset saivat etuni-
met, lämmitettiin kesä-
grillit, ihasteltiin ja mais-
teltiin toisten tuotoksia. 
Kasteltiin toisen loman 
aikana, kyseltiin vinkke-
jä, jaettiin siemeniä ja ol-
tiin ihanasti kateellisia! 
”Mrmrmr, ensi kesänä 
minäkin kyllä!”

Tänä kesänä olemme 
kasvattaneet onnistunees-
ti porkkanaa, retiisiä, pe-
runaa, kesäkurpitsaa, si-
pulia, pinaattia, rucolaa, 
punajuurta, tilliä, kukka- 
ja lehtikaalia, tomaattia, 

salaattia, timjamia, ore-
ganoa, basilikaa, sokeri-
hernettä, maissia, valko-
papua ja mansikkaa. On 
tehty juurespatoja, sitruu-
naista kesäkurpitsahilloa, 
pinaattipannaria, kukka-
kaalisoppaa, sokeriher-
ne-apposia, 12 mansikan 
kakku, jne. Joku jo suree 
tulevaa talvea, kun ei saa-
kaan tuoretta syötävää.

Ainakin meidän 
Töyrytieläisten laarivilje-
lijöiden mielestä tämä on 
Supersuositeltavaa!

Heli Mattila ja Raija 
Vuorentausta

Kuva: Heli Mattila

Esiopetusryhmä Pippurit kuvassa kansanedustaja Pekka Haaviston 
kanssa. Kuva: Liisa Lohtander.
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Yleiskaavan toteuttamis-
ohjelman luonnos esi-
teltiin 13.12.2016, jolloin 
kaupunkisuunnittelulau-
takunta päätti hyväksyä 
yleiskaavan toteuttamis-
ohjelman luonnoksen jat-
kovalmistelun pohjaksi. 

Kaupunkisuunnitte-
lulautakunta käsitteli 
9.5.2017 uuden yleiskaa-
van toteuttamisohjelman 
lyhyen aikavälin paino-
pisteitä ja päätti merkitä 
esityksen tiedoksi yhtenä 
vaihtoehtona. Lautakun-
ta päätti myös, että yleis-
kaavan toteuttamisoh-
jelman lyhyen aikavälin 
painopisteet määritetään 

Pormestari Jan Vapaa-
vuoren esitys Helsingin 
kaupunkistrategiaksi jul-
kaistiin torstaina 24. elo-
kuuta. Strategia oli val-
misteltu yhdessä valtuus-
ton suurimpien puolu-
eiden kesken. Kaupun-
kistrategia ohjaa Helsin-
gin kehitystä valtuusto-
kaudella 2017–2021.

Helsingin visiona on 
olla maailman toimivin 
kaupunki. Helsinki vah-
vistaa myös asemaan-
sa osallisuuden ja avoi-

Koivikkotie 18 rakenta-
mattomana olleelle ton-
tille nousee tämän talven 
aikana kaksikerroksinen 
viiden asunnon rivitalo. 
Rakennuttajana on tulevi-
en asukkaiden perustama 
As Oy Helsingin Maunu-
lanpuro, ja asunnot tu-
levat osakkaiden omaan 
käyttöön. Tontti on vuok-
rattu Helsingin kaupun-
gilta HITAS-ehdoin.

”Talo rakennetaan pai-
kan päällä muuraamal-
la ja lämmitysmuodok-
si tulee maalämpö. Pää-
urakoitsija on Basso Buil-
ding Systems Oy. Raken-
taminen alkoi elokuussa 
2017 pohjanrakennustöil-
lä. Syksyn aikana pystyte-
tään rakennuksen runko, 
talvella tehdään pääosin 
sisätöitä ja kesää kohti 
viimeistellään ulkopuo-
li ja lopuksi piha”, kertoo 
uudisrakennuksen suun-
nitellut arkkitehti Eeva 
Rekola RE Suunnittelu 
Oy:stä.

6_Kiira-myrsky

KUVATEKSTI: 
 
Kiira-myrsky kaatoi lauantaina 12.8. 
erityisen paljon kuusia Suursuolla 
vanhusten kuntopolun luona.

Automatian Ottoauto-
maatti poistuu viikol-
la 38 Maunulan keskus-
tasta. S-ryhmä on kerto-
nut tuovansa toimipaik-
koihinsa uudet Nosto-
käteisautomaatit poistet-
tavien Otto-automaattien 
tilalle.

Automatia Pankki-
automaatit Oy ylläpitää 

Yleiskaavan 
toteuttamisohjelman 
käsittely

valtuuston strategiatyön 
pohjalta.

Valtuustostrategiassa 
todetaan, että yleiskaa-
van toteuttamisen suun-
nittelu aloitetaan Vihdin-
tien bulevardista. Alueen 
pikaratikan suunnittelu 
etenee päätösvaiheeseen 
valtuustokauden aikana. 
Tuusulanväylän bulevar-
din suunnittelua viedään 
eteenpäin.

Yleiskaavan toteutta-
misohjelma tuodaan val-
tuuston käsittelyyn syk-
syn 2017 aikana.

Lisätietoja:  
www.yleiskaava.fi

Uusi rivitalo Koivikkotielle

Koivikkotie 18 tontil-
le kaavoitettiin 700 ker-
rosneliömetriä rakennus-
oikeutta Maunulan ete-
läosan asemakaavamuu-
toksen yhteydessä vuon-
na 2011. Samassa kaa-
vassa vahvistettiin kaksi 
muutakin täydennysra-
kentamiskohdetta: Män-
nikkötie 9 ja Töyrytie 2, 
mutta niihin ei ole vielä 

tiedossa rakentamista.
Yksityishenkilöis-

tä koostuva ryhmä ha-
ki Koivikkotie 18 tontin 
suunnitteluvarausta ryh-
märakennuttamishank-
keelle kaupungin yleisel-
lä tontinvarauskierrok-
sella vuonna 2012. Han-
kesuunnitelma hyväksyt-
tiin kiinteistölautakun-
nassa kaksi vuotta myö-

hemmin. Rakennuslu-
paa haettiin huhtikuussa 
2017. ”Hankkeen aikatau-
lu ja ryhmän kokoonpano 
on elänyt matkan varrel-
la, mutta nyt rakentami-
nen on viimein käynnis-
tynyt”, sanovat vuodes-
ta 2014 asti mukana olleet 
maunulalaiset Mari Pih-
latie ja Niko Torvela.

Hanna Horppila

Havainnekuva Koivikkotielle rakennettavasta uudesta rivitalosta. 
Kuva: Eeva Rekola, RE Suunnittelu Oy.

Sote uusiksi, mutta miten? 
Tästä keskustelemassa Maunula-talolla 

keskiviikkona 4.10. klo 18 apulaispormestari 
Sanna Vesikansa, eduskuntaryhmän sote-asioiden 

sihteeri Terhi Peltokorpi ja sotesta pamfletin 
toimittanut Yrjö Hakanen.

Valtuusto päättää kaupunkistrategiasta
muuden kansainvälisenä 
edelläkävijänä. Strategi-
assa otetaan kantaa muun 
muassa kaupunkibulevar-
dien toteuttamisjärjestyk-
seen, asuntorakentamisen 
tavoitteisiin, koulujen si-
säilmaongelmiin. Lisäksi 
strategiassa todetaan, et-
tä kaupunginosien eriy-
tyminen tulotason ja hy-
vinvoinnin osalta otetaan 
Helsingissä vakavasti.

Eriarvoistumista vä-
hentää erityisesti laadu-
kas opetus ja varhaiskas-

vatus. Helsinki tavoittelee 
varhaiskasvatuksen osal-
listumisasteen nostamis-
ta. Erityiskohtelun rahoi-
tusta lisätään ja suunna-
taan lisäksi ammatilliseen 
koulutukseen ja lukioon. 
Helsingin jokaisen kou-
lun on oltava niin hyvä, 
että vanhemmat valitsevat 
mielellään lähikoulun.

Helsinki ottaa vas-
tuunsa ilmastonmuutok-
sen torjunnassa vakavas-
ti ja torjuu ilmastonmuu-
tosta kunnianhimoisesti. 

Helsinki asettaa 60 pro-
sentin päästövähennys-
tavoitteen vuodelle 2030 
ja aikaistaa hiilineutraali-
suustavoitteen vuodesta 
2050 vuoteen 2035.

Kaupunginhallitus hy-
väksyi esityksen 4.9.2017 
tehden siihen joitakin 
muutoksia. Kaupungin-
valtuusto käsittelee stra-
tegiaa 13. ja 27. syys-
kuun kokouksissa ja hy-
väksyy sen viimeisessä 
kokouksessa. 

www.maunula.net

Maunulan Suursuonlai-
taan 1960-luvulla van-
hainkodiksi rakennetus-
sa talossa toimii Suur-
suon sairaala. Aktiivi-
kuntoutusosastojen lisäk-
si sairaalassa on kaupun-
gin palliatiivinen osasto 
ja saattohoito-osasto. Pal-
liatiivinen hoito on oireita 
lievittävää parantumatto-
masti sairaan potilaan ja 
hänen läheistensä aktii-
vista ja kokonaisvaltaista 
hoitoa.

Palliatiivisen osaston 
ja saattohoito-osaston pe-
rustamisen taustalla on 
pitkäjänteinen kehitys- 
ja valistustyö. Mullista-
van kehityksen sai aikaan 
1970-luvulla julkinen kes-
kustelu arvokkaan kuole-

Suursuon sairaala on osa Suomen saattohoidon 
historiaa

man ja hyvän saattohoi-
don tärkeydestä. Esiku-
vana oli jo pari vuosikym-
mentä toiminut englanti-
lainen hospice-liike. 

Vuonna 2003 Suo-
men valtakunnan eetti-
nen neuvottelukunta te-
ki saattohoitosuosituk-
sen: parantumattomas-
ti sairailla on oikeus hy-
vään ja inhimilliseen hoi-
toon. Hyvä saattohoito 
kuuluu kaikille kuoleville 
potilaille, ja tähän on hoi-
toyksiköissä oltava hyvät 
valmiudet.

Vuonna 2011 laadit-
tiin pääkaupunkiseudun 
saattohoitopotilaan hoi-
topolku. Työryhmä eh-
dotti vaativamman saat-
tohoidon keskittämis-

tä. Helsingissä saatto-
hoito-osasto perustettiin 
Maunulaan. 

Suursuon sairaala osal-
listuu nykyään palliatiivi-
sen hoidon kehitys-, ope-
tus- ja valistustyöhön. 
Sairaala järjestää teoreet-
tista ja käytännön opetus-
ta lääkäreille ja hoitajil-
le. Osastojen toimintaan 
käy tutustumassa vie-

railijoita, mm. lääketie-
teen opiskelijat palliatii-
visen lääketieteen kurssin 
yhteydessä.

Sairaalarakennus juh-
lii tänä vuonna 50-vuo-
tissyntymäpäiviään. 
Hauraiden helsinkiläis-
ten hoitaminen jatkuu 
Suursuolla.

Jessica Löf 
apulaisylilääkäri 

Ottoautomaatti poistuu 
Maunulan keskustasta

Otto-käteisautomaatte-
ja. Automatian omistajia 
ovat tasakolmanneksin 
Suomen suurimmat pan-
kit Nordea Pankki, OP 
Ryhmä ja Danske Bank.

Vanhasta Maunulas-
ta Saunabaarilta poistui 
Automatian Otto-auto-
maatti kesällä 2015.

www.maunula.net

Työväenopiston kurssilla tehtiin 
sähkökaappeihin maalauksia. Kuvassa on 
Helen Elden luontoaiheinen työ.

Luonto tulee 
Helsingin Energian 
sähkökaappeihin
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Raide-Jokerin eli Itäkes-
kuksen ja Keilaniemen 
välille Maunulan kaut-
ta rakennettavan pika-
raitiolinjan suunnitte-
lusta vastaavaksi osa-
puoleksi valittiin kesä-
kuussa Ramboll Finland 
Oy:n, Sito Oy:n ja VR 
Track Oy:n muodostama 
ryhmittymä. Urakoitsi-
ja on tarkoitus valita lo-
ka-marraskuun aika-
na. Urakoitsijasta päät-
tävät hankkeen tilaajat 
eli Helsingin ja Espoon 
kaupungit. 

Nyt syksyllä tehdään 
projektiin liittyen val-
mistelevia selvityksiä, 
mm. maaperätutkimuk-
sia, joihin Pirkkolantien, 
Pirjontien ja Pakilantien 

Helsingin Asumisoikeus 
Oy Tammiontien ton-
tille valmistuu keväällä 
2018 kolme viisikerrok-
sista yhden porrashuo-
neen lamellitaloa, joissa 
on yhteensä 44 asuntoa. 
Yhtiön omistukseen tu-
lee kolme maantasoker-
rokseen sijoittuvaa, katu-
aukiolle avautuvaa näy-
teikkunallista liiketilaa. 
Liiketilojen koot ovat 130 
m², 100 m² ja 63 m². Lii-
ketilat tulevat vuokratta-
viksi vuoden 2018 puo-

MaxBuild Oy rakentaa 
Asunto Oy Ogelin Kym-
pin Maunulaan Suursuol-
le. Suopellonkaaren ja 
Suopellonrinteen väliselle 
tontille tulee kahden rivi-
talon Hitas-asunto-osake-
yhtiö, jossa on asuntoja 10 
kpl. Kahdessa tasossa ole-

Maunula-talon ympäris-
tö on saatu kesän aikana 
näyttävään kuntoon.  Jo 
aikaisemmin ilmestyivät 
opastetaulut Pakilantien 
ja Metsäpurontien var-
teen. Ne sopivat hyvin ra-
kennuksen tyyliin, mut-
ta varsinkin Pakilantien 
puolella opaste jää huo-
maamattomaksi. Marketin 
valomainokset hallitsevat 
katujulkisivua. 

Julkisen palveluraken-
nuksen sijoittaminen os-
toskeskuksen kylkiäiseksi 
on Suomessa  poikkeuksel-
lista. Vaikea lähtötilanne 
on Maunula-talossa kui-
tenkin onnistuttu kääntä-

Tervetuloa 
Maunulan majalle

Kahvio avoinna 
ke klo 13-19
to klo 16-19

la-su klo 10-16
Puulämmitteinen 

sauna keskiviikkoisin 
5 €/kerta

miehet 16.30-18.30
naiset 18.30-20
Saunaa ja majaa 

vuokrataan 
yksityiskäyttöön

maunulan.maja@suomi24.fi
Metsäläntie 9

Maunula-talo näkyviin Pakilantielle!

mään eduksi: puiston puo-
leisesta julkisivusta on teh-
ty komea taitteinen fasadi. 
Näin julkisen rakennuksen 
rooli korostuu, eikä kir-

jasto jää ostoskeskuksen 
varjoon.

Maunula-talo pitäi-
si kuitenkin saada näky-
mään paremmin myös 

Pakilantien katukuvassa 
- kadun omilla keinoilla. 
Tyylikäs valomainos olisi 
nyt paikallaan! Jos Mau-
nula-talon kadunpuolei-
nen pääty halutaan säi-
lyttää koskemattomana, 
voitaisiin mainos sijoittaa 
räystäslinjan yläpuolelle, 
mm. vanhan Lasipalatsin 
mallin mukaan.

Onhan julkisen palvelu-
rakennuksen näyttävästä 
otsikoinnista Maunulassa 
perinteitäkin. SAUNA pi-
tää yhä pintansa, vaikkei 
kylpijöitä Saunabaarin ta-
lossa enää olekaan.

Osmo Lappo
arkkitehti Pirkkolasta

Keskustan liiketilat 
vuokrattaviksi ensi 
vuonna

Maunulan uusi kukka-
kauppias Minna Timo-
nen on toiminut viime 
huhtikuusta lähtien Van-
hassa Maunulassa. Met-
säpurontie 29:ssä sijaitse-
van kivijalkakaupan laa-
ja valikoima kattaa kai-
ken aina viherkasveista 
ruukkukukkiin, valmiik-
si sidottuja kukkakimp-
puja unohtamatta. Ti-
laustyönä syntyvät myös 
erilaiset sidontatyöt, ku-
ten tilakoristeet tai hau-
tajaiskukat. Tarvittaessa 
Minnan kautta saa suu-
rempiakin viherkasveja. 
Kukkien ja viherkasvien 
lisäksi liikkeestä löytyy 
mm. ruukkuja, multaa, 
lannoitteita sekä erilaisia 
tarvikkeita.

Minnan erikoisosaa-
mista ovat erilaiset sidon-
tatyöt. Myös erilaisia ase-
telmia ja pienimuotoi-
sia istutuksia esimerkiksi 

Maunulan uuden kukkakauppiaan 
kuulumisia

parvekkeille ja terasseil-
le on mahdollista saada. 
Liikkeen keskeisenä idea-
na onkin tarjota asiakkail-

leen yksilöllistä, henkilö-
kohtaista palvelua.

Paikallinen kukka-
kauppias on saanut mau-

nulalaisilta paljon hyvää 
palautetta etenkin kau-
niista sidonnasta ja ystä-
vällisestä asiakaspalve-

lusta. Muis-
tetaan kaik-
ki suosia tä-
tä paikallis-
ta palvelua, 
joka toimit-
taa kuk-
kia arjen 
helmiin.

Kuk-
kakaup-
pa palvelee 
viitenä päi-
vänä vii-
kossa. Kes-
kiviikosta 
sunnuntai-
hin tai so-
pimuksen 
mukaan.

V. R.

Maunulan uusi kukkakauppa sijaitsee osoitteessa 
Metsäpurontie 29.

Tammiontien Haso-talojen 
pohjakerrokseen tulee kolme liiketilaa.

lella. Niistä järjestetään 
tarjouskilpailu.

Taloyhtiölle tulee 36 
autopaikkaa. Autopai-
koista 10 sijaitsee viher-
kattoisessa autokatok-
sessa, muut paikat ovat 
kattamattomia. Autopai-
koista 29 on asuntojen ja 
7 liiketilojen käytössä.

Liiketilojen vuokra-
uksesta vastaa Helsin-
gin tilapalveluiden yri-
tysvuokrauksessa Heidi 
Autiosuo.

www.maunula.net

Arkkitehti Osmo Lappo ehdottaa Maunula-
talolle kylttiä Pakilantien puolelle

Rivitaloja 
Suopellontielle

vat kodit ovat kooltaan 
noin 122 m². Valmistu-
misaika on elokuu 2018.

Raide-Jokeri edennyt 
urakoitsijan valintaan 

varrella nähty, telaket-
juilla liikuteltava maape-
räkaira liittyy.

Urakoitsijan valinnan 
myötä käynnistyy pro-
jektin kehitysvaihe, jos-
sa kaikki kolme osapuol-
ta (tilaaja, suunnittelija ja 
urakoitsija) suunnittele-
vat ja kehittävät raken-
tamisprojektin sisältöä. 
Samalla tarkentuvat pro-
jektin kustannukset ja ai-
kataulu. Noin vuoden 
kestävän kehitysvaiheen 
jälkeen siirrytään totu-
tusvaiheeseen, jolloin ra-
ta rakennetaan. Alusta-
van arvion mukaan rataa 
päästään rakentamaan 
alkuvuonna 2019.

Lisätietoja: 
www.raidejokeri.fi

Havainnekuva Raide-Jokerista 
Hämeenlinnanväylän sillan alla Haagan 
suunnasta katsottuna. 

Suopellontielle nousee kymmenen asunnon 
Hitas-rivitalo

Haluatko osallistua 
vapaaehtoiseen
työhön yhteisömme 
hyväksi?
Tule jakamaan 
Maunulan 
Sanomia.
Lehteä saa 
hakea Maunulan 
Mediapajalta sen 
aukioloaikoina
arkisin klo 9–16.
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Maunulassa oli kesäl-
lä käynnissä miesten ja 
naisten välistä palkka-
kuilua havainnollista-
va m-cultin tuottama tai-
deprojekti, jossa 6 + 3 
maunulalaista eläkeiän 
molemmin puolin osal-
listui saksalaisen kuva-
taiteilija Bernadette Wol-
bringin ideoimaan ja oh-
jaamaan moniosaiseen 
teoskokonaisuuteen. Tai-
deteoksen pyrkimykse-
nä oli kiinnittää huomio 
eläkekuiluun ja muuttaa 
maailmaa

Maunula oli projektin 
ihanteellinen toteutus-
paikka, koska yli 65-vuo-
tiaita on väestöstä noin 
neljännes.

Toukokuussa ensim-
mäisissä työpajoissa poh-
dittiin nykyistä eläkkei-
den epätasa-arvoa nais-
ten eläkkeiden olles-
sa keskimäärin 25% pie-
nemmät kuin miesten. 
Saunabaarin työpajois-
sa opittiin muuntamaan 
tilastollisia lukuja abst-
rakteiksi kuvioiksi, ins-
piroiduttiin mm. vanhas-
ta venäläisestä propagan-
dataiteesta sekä suunni-
teltiin ja ommeltiin vali-

Trio Maunulan ensimmäi-
nen klubikerta starttasi 
torstaina 21.9. Maunula-
talon aulassa. Illan teema-
na olivat suomalaiset teks-
tit ja teatterilaulut. Klubin 
vieraaksi saapui säveltäjä-
muusikko Jussi Tuurna, ja 
myös hänen sävellyksiään 
kuultiin illan aikana. 

Seuraavan kerran Trio 
Maunulaa vieraineen 
kuullaan 16.11. Tällöin 
musiikillisena teemana on 
maailmanmusiikki – eri-
tyisesti brasilialaiset ryt-
mit. Vierailevana solisti-
na on Eleonora Lundell. 
“Saimme Helsingin kult-
tuuritoimen avustuksen 
lisäksi tukea myös Musii-
kin Edistämissäätiöltä, jo-
ten voimme järjestää vie-
lä kolmannenkin klubin 

Marraskuussa ensi-iltan-
sa saa Kansallisteatte-
rin Maunulan maisema –
hankkeen Tunne nimeltä 
rakkaus. Lopputulokses-
sa näkyvät niin maunula-
laisten omat kokemukset, 
tarinat, muistot ja ajatuk-
set kuin kulttuuriamme 
ympäröivät rakkauskä-
sitykset, kuvat ja myytit. 
Myös rakkauden kääntö-
puoli, rakkaudettomuus Maunulan 125. aluefoorumi  

ma 25.9.2017. klo 18–20 

Maunulan viheralueiden kehittäminen 

Miten viheralueita ja muita yleisiä alueita tullaan 
kehittämään jatkossa? Miten on käynyt Suursuon 
palstaviljelysten kunnostussuunnitelmien? Illan 

toisena aiheena käsitellään senioreiden liikkumista 
Maunulassa. 

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali 
(Metsäpurontie 25)

Maunulan 126. aluefoorumi  
ma 30.10.2016. klo 18–20 

Uusi yleiskaava ja verkostokaupungin 
kehittäminen. Tilaisuuteen on kutsuttu 

naapurikaupunginosien edustujia kertomaan, 
mitä mahdollisuuksia uusi yleiskaava tarjoaa 

alueiden keskustojen palveluiden kehittämiselle. 
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali 

(Metsäpurontie 25)

Reformi 75/100 eli Gender Gap-
performanssi Maunulassa

tuista kankaista epäkoh-
taa kuvaava oma sateen-
varjo välineeksi perfor-
manssiin. Loppukesästä 
projektiin tuotiin muu-
toksen välineeksi mukaan 
tanssi, joka oli saanut vai-
kutteita jo suffragettien ja 
Sherlock Holmesin har-
joittamasta bartitsu-itse-
puolustusmenetelmästä.

Kokemuksena projek-
ti oli opettava, haastava 
ja vapauttava. Ompelun 
käsityö haastoi, pohdinta 
kasvatti tietoisuutta tee-
masta ja yhteinen tanssi 
vahvisti ryhmähenkeä ja 
loi yhteisöllisyyttä. 

Teoksen multime-
diallisuus oli vaikutta-
vaa: performanssista teh-

tiin myös lennokkika-
meravideo ja osallistuji-
en valokuvista koostet-
tiin opetusjuliste. Taitei-
den yössä performans-
si esitettiin ensin Sauna-
baarilla, sitten liikuttiin 
kulkueena esiintymään 
Maunula-talon puiston 
avajaistilaisuuteen. 

Virpi Räty

 Tunne nimeltä rakkaus
– esitys kuohunnasta, lämmöstä, kutinasta

ja yksinäisyys, nousee 
esiin

Eri-ikäisistä maunula-
laisista asukkaista koos-
tuva esiintyjäjoukko tut-
ki keväällä rakkautta ja 
rakkaudellista olemis-
ta työpajoissa. Harjoituk-
set käynnistyivät jälleen 
elokuussa.

”Keväällä oli aika pal-
jon tutustumista ja ko-
keiltiin kaikenlaista, mut-

ta nyt on muodostunut 
ryhmä, on turvallisem-
pi ympäristö, on kiva olla 
ja leikkiä yhdessä.  ”Nyt 
ollaan kässärissä. Kaikki 
tietää suurin piirtein mi-
tä kohti ollaan menossa ja 
mitä ollaan rakentamas-
sa. On tosi kiehtovaa, jän-
nittävää – löytöretkimäi-
nen olo”, kertovat esiin-
tyjät Janika ja Virpi.

Iltamien aikana esiin-

tyjät kohtaavat yleisön 
niin läheltä kuin kaukaa, 
esitys liikkuu tilassa kat-
sojien kiertäessä mukana. 
Jokainen ilta on ainutlaa-
tuinen yhteinen hetki kat-
sojien ja tekijöiden välillä. 
”Siellä on katsojille tulkit-
tavaa, tulkinnanvaraa, si-
tä ei ole selitetty puhki”, 
muotoilee Virpi.

 Ensi-ilta to 9.11. klo 19 
Maunula-talolla
Muut esitykset: 
la 11.11. klo 13 & 19, ma 
13.11. klo 19, 
to 16.11. klo 19 ja 17.11. 
klo 19
Esitykset Kansallisteatte-
rin Willensaunassa:
ma 20.11. klo 19, 
ti 21.11. klo 12 & 19 ja ke 
22.11. klo 12

 Maunulan esitykset 
maksuttomia, paikkava-
raukset osoitteesta www.
maunulanmaisema.fi 
Kansallisteatterin esityk-
set 10 € Kansallisteatterin 
lippumyymälästä sekä 
Lippupisteestä, lippu.fi

Salli Berghäll

Kuvassa on esityksen 
esiintyjäjoukko. 
Kuva: Neena 
Villberg.

Upouusi Maunulan 
Musaklubi käynnistyi 

syksyn aikana. Tervetuloa 
siis sankoin joukoin vie-
lä joulukuussakin kuun-
telemaan elävää musiik-
kia Maunula-taloon, jou-
lulaulut kaikuvat 14.12.”, 
iloitsee klubin isäntäbän-
din laulaja-pianisti Riitta 
Keränen.

 Klubi-illat alkavat aina 
klo 17.30 ja ovat kaikille 
avoimia. Musiikin ohella 
aulassa voi nauttia myös 
”BIG SMILE” -kahvilan 
antimista; maunulalaiset 
Minna Karttunen ja Hiba 
Farah toimivat kahvilan 
pitäjinä aina musaklubin 
aikaan. Trio Maunulan 
kokoonpanossa soittavat 
Riitta Keräsen lisäksi Jan-
ne Halonen (kitara) ja Aki 
Virta (basso). 

Riitta Keränen

Kuva Sami Mannerheimo.

Kuva Jaime Culebro.
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Maunulan ala-asteen 6A-
luokka on tulevana lu-
kuvuonna yksi Ylen Uu-
tisluokista. Koko valta-
kunnallisessa hankkeessa 
Yle tukee materiaalipake-
tein opettajan työtä ja an-
taa tukea mediakasvatuk-
seen. Tavoitteena on saa-
da lapset ja nuoret kiin-
nostumaan ajankohtaisis-
ta aiheista, sekä seuraa-
maan yhteiskunnan mer-
kittäviä tapahtumia. Op-

Tulevaisuuden koulu 
suuntautuu entistä enem-
män pois perinteisestä 
luokkahuoneesta ja hyö-
dyntää monenlaisia oppi-
misympäristöjä. Maunu-
lan yhteiskoulun hanke 
“Luova lukio – innovatii-
visen oppimisen yhteisö” 
sai Opetushallitukselta 

Arkkitehti Totti Nygård 
oli mukana Oulunkylän 
Rivitalojen suunnittelus-
sa 50-luvulla Hilding Eke-
lundin arkkitehtitoimis-
tossa. Nygård perheineen 
muutti taloyhtiöön sen 
valmistuttua. Arkkitehti 
piti kuvallista päiväkirjaa 
ja maalasi näkymiä ikku-
noistaan ja pihalta kym-
meniksi akvarelleiksi. Ak-
varelleista koottu näytte-
ly on avoinna vielä viikon 
ajan Saunabaarissa. 

Näyttelyn kuvat on va-
linnut Totti Nygårdin poi-
ka Micke Nygård, joka 
asui taloyhtiössä 24-vuo-
tiaaksi, vuoteen 1973 
saakka. Näyttelyn pys-
tyttämisessä oli mukana 
myös Rivareiden asukkai-
ta ja Maunula-Seura.

”Minusta oli todella 
miellyttävää tulla takai-
sin lapsuuden ja nuoruu-
den aikaiseen yhteisöön, 
ja katsoa aikuisen sil-

Osallistuin kesäkuun 
alussa kaikkien aikojen 
ensimmäisiin hieronnan 
MM-kilpailuihin Köö-
penhaminassa. Ne järjesti 
Kansainvälinen hieronta-
liitto IMA. Osallistujia oli 
85, ja he edustivat 30 eri 
kansallisuutta. 

Kisaviikonloppu avasi 
silmät näkemään, miten 
hieronta on kehittymäs-
sä rajoja rikkovaksi, tek-
niikoita yhdisteleväksi 
”freestyle” -hieronnaksi. 
Hierojat kouluttautuvat 
useaan eri tyylilajiin, ja 
yhdistelevät niitä luovas-
ti. Hieman sivusta katso-
jana hirvitti, kun vieressä 
tehtiin TODELLA syvä-
luotaavasti 60 minuutissa 
koko kehon urheiluhie-
ronta. Korvasuojainten li-
säksi kookkaan hierojan 
liikehdintä oli sen verran 
vapaata, että myös maa-
livahtivarustukselle oli-
si ollut naapuripöydässä 
käyttöä. 

Ensimmäinen kysy-
mys niin usealla asiak-
kaalla kuin hierojallakin 
on ollut, miten hierontaa 
voi arvostella? Tämä oli 
myös kisapäivien kuu-
ma peruna paikan päällä. 
Tuomaristo arvosteli hie-

Totti Nygård on kirjoittanut kuva alle: 
Taivas kellertyi yht’äkkiä ja aurinko 
häikäisee Metsälän mäntyjen takaa 
26.2.1974 klo 8.30. Kuvan oikeassa reunassa 
alueen tuntomerkki, korkea mänty, joka 
edelleen kasvaa Nygårdien vanhalla 
kotipihalla.

Rivarit ikuistettiin 
akvarelleiksi 

min, miten se nyt toimii”, 
Micke Nygård sanoo. 

Lapsena Micke Nygård 
näki isänsä usein piirtä-
vän ja maalaavan, mutta 
pienellä pojalla oli luon-
nollisesti kiinnostavam-
pia asioita mielessään 
kuin isän tekemät kuvat. 

”Ymmärsin vasta isä-
ni kuoltua, miten tuotteli-
as hän oli ollut. Kävimme 
siskoni kanssa läpi isän 
tavaroita, ja sieltä löytyi 
kotipäiväkirjojen ja akva-
rellien lisäksi monta ku-
vallista lokikirjaa, joita isä 
piti purjeveneessämme”, 
Micke Nygård kertoo. 

Näyttelyssä on esil-
lä otteita Totti Nygårdin 
päiväkirjoista ja luonnos-
lehtiöistä. Näyttelyssä on 
parikymmentä taulua ja 
muuta oheismateriaalia. 
Näyttely on avoinna 30.9. 
saakka Saunabaarissa sen 
aukioloaikoina. 

Marja-Liisa Husso 

Kuutoset Ylen 
uutisluokaksi

pilaat myös uutisoivat 
omista tapahtumistaan ja 
heille tärkeistä asioista.   

Uutisluokkien uuti-
sia julkaistaan Ylen uutis-
luokan sivuilla pitkin lu-
kuvuotta ja mahdollises-
ti Ylen omilla sivuilla. Ke-
väällä kaikki huipentuu 
uutisluokan päivään, jol-
loin Uutisluokkien uuti-
sia julkaistaan Ylen kana-
villa ja verkossa.    
  Riku Hirn

Innoluokasta intoa opiskeluun
rahoitusta innovatiivis-
ten oppimisympäristöjen 
edistämiseen. 

Viime kesänä toinen 
koulun tietokoneluokis-
ta, noin 70-neliöinen ti-
la, remontoitiin lattias-
ta kattoon. Näin syntyi 
uusi innoluokka, joka on 
nyt otettu käyttöön. Se on 

helposti muunneltavis-
sa erilaiseen opetukseen 
niin lukiossa kuin yläas-
teellakin: se toimii ilmai-
sutaiteen tilana yhtä hy-
vin kuin hyvän ja am-
mattitasoisen tekniikan 
puolesta esimerkiksi va-
lokuvausstudiona ja mo-
nenlaisten projektien te-

kemis- ja esittämistilana. 
Kaikki luokan kalusteet 
ovat helposti liikutelta-
via, joten käyttäjät voivat 
hetkessä järjestellä tilan 
mieleisekseen. Työsken-
tely istuma-asennossa ei 
ole pakollista, koska pöy-
tien korkeutta voi sää-
tää. Seinillä olevien kos-
ketusnäyttöjen avulla voi 
helposti esitellä esimer-
kiksi ryhmätyön tuloksia 
muille, vaikkapa omal-
ta puhelimelta. Innoluo-
kan varustukseen kuu-
luu myös 20 kannettavaa 
tietokonetta.

Opettajat ovat syksyn 
aikana kouluttautuneet 
uuden tilan ja laitteis-
ton käyttöön, mutta tule-
vaisuuden koululle omi-
naista on sekin, että hyö-
dynnetään myös muiden 
asiantuntijoiden osaamis-
ta. Niinpä esimerkiksi 
vaativampia kuvauspro-
jekteja varten paikalla on 
studioassistentti, joka on 
media-alan osaaja ja aut-
taa saamaan uudet tilat 
mahdollisimman moni-
puoliseen käyttöön. 

Kata Melajärvi

9d:n Enna Samuli ja Jonna Ahlajoki tekivät matematiikan tehtävää 
Inno-luokassa.

Silmiä avaava viikonvaihde

rojan tekniikkaa, ”flow”ta 
(=miten hieronta etenee), 
hierojan ergonomiaa ja 
uusia tekniikoita. Osa eh-
kä sai hieman lisäpisteitä 
myös yleisestä näyttävyy-
destä. Muutama erittäin 
taitava, mutta pienielei-

Ryan Hoyme ja Ian 
Tennant hieronnan 
MM-kisoissa. Kuva 
Pia Partanen.

sesti työtään tekevä kolle-
ga ei ehkä päässyt ansait-
semalleen paikalle ”efek-
tipitoisempien esitysten” 
alta. Kilpailun voitti hui-
kea thaimaalainen Naree 
Seume, jonka akrobaatti-
nen tyyli näytti myös hy-

vin tehokkaalta. 
Tuliaisiksi tuli paljon 

pieniä tekniikkakikkoja ja 
eri koulukuntien teknii-
koiden yhdistämistä, joi-
ta olen jo saanut tuotua 
käytäntöön Kuntohuolta-
molla. Lisäksi vahva palo 
ja innostus omaan työhön 
sekä siihen, mihin suun-
taan sitä haluan jatkossa 
kehittää. Hieman uskoa 
omiin kykyihini. Paljon 
upeita kontakteja ja ha-
lu pitää niitä yllä. Omaan 
hierontatyyliini viikon-
loppu on jo vaikuttanut. 
Ja asiakaspalautteen pe-
rusteella jatkan valitse-
mallani tiellä. 

Pia Partanen
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Maunulassa jo 35 vuotta! 

Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt
Palvelumme: 
- fysioterapia 
- hieronta  
- akupunktio  
- osteopatia 
- jalkahoidot 
- kosmetologi 
- lymfaterapia/-hoito
Myös kotikäynnit. 
Helander-kodin 
yhteydessä 
upeat tilat ja kuntosali.

MYÖS 
LAHJAKORTIT!

p. 09-7249577 
www.rajakaski.fi

rajakaski@rajakaski.fi
HELANDER-KOTI

Suursuonlaita 29, 00630 
Helsinki

TERVETULOA! 
KUNNON HOITOON!

Nettiajanvaraus
Koivikkotie 8  

00630 Helsinki

Isännöintiä 
Maunulan alueella 

A&T Nortamo Oy 
isännöitsijätoimisto
Metsäpurontie 19-21 LH2

00630 Helsinki 
 

p. 044 040 8800
p. 044 988 3157
info@atnortamo.fi 

www.atnortamo.fi

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

http://maunulannv.sporttisaitti.com 
MNV myös facebookissa 

HYVÄSSÄ SEURASSA  
ON ILO LIIKKUA!

http://maunulannv.sporttisaitti.com
MNV myös facebookissa

Muuttopalvelua
Maunulan, 

Oulunkylän, 
Metsälän  
alueella 

kuorma-autolla.

P. 040 7283746

Maunulassa moni on va-
littanut S-marketin ja 
Maunula-talon ympäris-
tön roskaisuudesta. Tä-
män vuoksi on syntynyt 
liike, joka on päättänyt 
olla osa ongelman rat-
kaisua. Liikkeen aktiivit 
tunnistaa roskapihdis-
tä, jätesäkistä, keltaises-
ta huomioliivistä ja pu-
naisesta Jacques Cous-
teau -piposta. Jacques 
Cousteau (1910–1997) 
oli tunnettu ranskalai-
nen merentutkija ja ym-
päristön suojelija. Liik-
keen aktiivit haluavat 
Maunula = Yhteisö -pro-

Fysioterapeutti 
Anita Korhonen

050 545 9500 
Männikkötie 10

• fysioterapia &       
   hieronta
• kinesioteippaukset
• bemer-terapia

Maunula = Yhteisö
sessillamme tutkia ih-
misten mieltä ja tuntei-
ta sekä tekoja suhteessa 
asuinympäristöönsä.

Maunula-Seura on 
päättänyt avustaa muu-
tosprosessia antamal-
la Mediapajalta roski-
en poimimiseen tarvit-
tavia välineitä kuten ros-
kapihtejä, huomioliive-
jä ja roskasäkkejä. Myös 
Maunulan Leijonat on 
päättänyt taloudellisesti 
avustaa Maunula = Yh-
teisö -prosessia hankki-
malla vapaaehtoisille pi-
poja ja huomioliivejä. 

www.maunula.net

Asiantuntevaa hierontaa, urheiluhierontaa 
ja kalvokäsittelyä  

Metsäpurontie 19-21

Olet sydämellisesti tervetullut osaavaan käsittelyyn.
Kysy Hilkan syys-lokakuun hierontatarjousta!

Ajanvaraukset: www.kuntohuoltamo.fi
Hilkka: 040-533 4488

hilkka@kuntohuoltamo.fi

Liiketilaa tarjolla 
Saunabaarin katutasossa

Tarjoan vuokralle noin 100 m² liiketilaa 
terveyden- ja hyvinvointialan 

ammatinharjoittajille 
11/2017 alkaen. Tilassa toimii myös 

jalkaterapeutti ja jalkojenhoitaja. Asiakaspiiri on 
vakaa, olemme toimineet alueella yli 20 vuotta. 
Tila sopii myös esimerkiksi terveystuotteiden 

myymälätilaksi.
Osoite: Metsäpurontie 25, 
Yhteystiedot: 0405503456 
terveet.jalat@gmail.com

www.maunulanterveetjalat.com

Maunulan Musaa ja Makkaraa -festari pidettiin lauantaina 
26.8.2017 klo 13-18 Sorsapuistossa. Tilaisuudessa esiintyivät 
Kärtsy Hatakan uusi bändi Head First, Hunajamelonit,Punatähdet, 
Grandmother Corn ja Small peaces. Kuvassa esiintyy Punatähdet.

Punatähdet trumppaa

PARTURI
- KUN HIUKSET OVAT PÄÄASIA - 

Permanentti on nyt pop!
Metsäpurontie 16, 

Puh. 041 471 3378, 09 7543 921

Avoinna ma - pe 10.00-17.00, 
la sopimuksen mukaan

Tervetuloa
(Ent. Parturi-Kampaamo Takatukka)

MAUNULAN
Tilaa meiltä juhliin 

maukkaat 
voileipä- ja täytekakut!


