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nus, tällä kertaa Washing-
tonin kirjeenvaihtajaksi. 
Siinä välissä talossa teh-
tiin putkiremontti ja mah-
dollisimman hienovarai-
nen sisätilojen kunnostus.

 Neljän Amerikka-vuo-
den jälkeen tuli koh-
tuullisen rauhaisa aika: 
hiihtämistä Keskuspuis-
tossa, lenkkeilyä, val-
kovuokkojen ihailua al-
kukeväällä, Maunulaa 
parhaimmillaan.

Kesällä 2012 uusi muu-
tos. Sen jälkeen Nicke on 
elänyt välillä myrskyi-
sässäkin kolmiossa: Mau-
nula – Bryssel – Turun 
saaristo.

“Elämä meppinä on 
valtavan kiinnostavaa, 
joutuu perehtymään asi-
oihin, joista aikaisem-
min ei ole ollut aavistus-
takaan. Kaikki ongelmat 
Brexitistä Kreikkaan ja 
sademetsistä Keskus-
puistoon tulevat me-
pin pöydälle. Vaihtelun 
puutteesta ei ainakaan 
voi valittaa”, sanoo Tor-
valds vähän virnistäen.

Tästä herää helposti 
jatkokysymys: miksi sit-
ten presidenttivaaleihin?

“Suurin yhteiskun-
nallinen keskustelu, jos-
sa mukana oleminen on 
valtava etuoikeus”.

Kaupunginhallitus 
päätti 13.11.2017 Hel-
singin osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen pe-
riaatteista sekä osalli-
suusmallin toimeen-
panosta vuosina 2018-
2021. Malli perustuu 
erityisesti sähköisiin 
osallistumisvälinei-
siin ja osallistavaan 
budjetointiin.

Helsingin alueelli-
sessa osallisuusmallissa 
on seitsemän stadiluot-
sia edistämässä vuoro-
vaikutusta suurpiireis-
sä. Kaupunki on jaettu 
seitsemään suurpiiriin. 
Maunula kuuluu Poh-

joiseen suurpiiriin yhdes-
sä Oulunkylän, Metsälän, 
Pirkkolan, Pakilan, Palo-
heinän, Torpparinmäen 
ja Tuomarinkylän kanssa. 
Tämän lisäksi on kolme 
yritysluotsia edistämäs-
sä yritystoimintaa. Stadi-
luotsit ovat työntekijöitä, 
joiden puoleen kaupun-
kilaiset ja paikallistoimi-
jat voivat kääntyä tarvi-
tessaan apua aloitteiden 
ja kehittämisehdotusten-
sa edistämisessä. Jokai-
selle kaupunginosalle on 
nimetty vastuuhenkilö.

Kaupungin yleisistä 
käyttövaroista ohjataan 
kaupunginkanslian käyt-

töön aiemmin lähiö-
projektin käytössä ollut 
500 000 euroa käytettä-
väksi alueellisen osalli-
suuden toimeenpanoon 
ja osallistuvan budje-
toinnin teknisen alus-
tan kehittämiseen ja 
ylläpitoon.

Osallisuusrahaston 
tuotosta voidaan ra-
hoittaa vuosittain osal-
listuvan budjetoinnin 
kustannukset sisältäen 
toimeenpanon henki-
löstön, alueellisen osal-
lisuuden käyttömenot 
sekä osallistuvan bud-
jetoinnin alueellisesti 
päätettävät summat.

Kaupunki päätti osallisuuden 
periaatteista

Nils ”Nicke” Torvalds 
muutti yhdessä vai-
monsa kanssa Käpyläs-
tä Maunulaan vuonna 
2000 syyskuussa.

“Olin edellisen vuo-
den joulukuussa pa-
lannut neljän vuoden 
Moskovan-pestistä ja 
olimme päättäneet jäädä 
tähän osaan Helsinkiä. 
Olin keväällä ollut Yh-
dysvalloissa ja Sinikka 
haki minut lentokentältä 
ja ajoimme suoraan Koi-
vikkotielle.  Ostopäätös 
syntyi samantien”, toteaa 
Torvalds.

Sen jälkeen tuli toi-
mittajalle uusi komen-

Maailmalta Maunulaan ja 
takaisin… 

Maunulan 
meppi

Suomi 100
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Nuoret ovat aina unel-
moineet tulevaisuudes-
taan ja myös rynnänneet 
toteuttamaan unelmiaan, 
usein mahdollisimman 
kauas pesäpaikastaan. 
Ehkä siinä on myös luon-
non oveluutta sekoittaa 
geeniperimää. Nykyään 
houkuttelevat mainos-
markkinat tarjoavat unel-
mia kaikenikäisille, sillä 
”Enemmän on parempi!” 
Kun nainen toteaa pimey-
den ankeudesta, että voi-
daan polttaa kynttilöitä, 
puhkeaa mies unelmoi-
maan: ”Ostetaan takka ja 
sitten mennään lomalle!” 

On joustolainaa pa-
rempaan arkeen resurs-
sien pankeista, rahat heti 

tilillesi! Maksetaan sitten 
kun saadaan Loton pää-
voitto. Sillä unelmoimi-
nen on jo puoli voittoa! 
Netti pitää toimia va-
lon nopeudella, että voi-
daan osallistua, seurus-
tella ja tilata vaikka mitä 
ihania unelmia! Toisaal-
ta voi myös kokeilla nos-
taa katseensa älypuheli-
mestaan ja kohdata kans-
saihminen ihan sellaise-
naan ja vaihtaa ehkä pari 
sanaa, sekin toimii valon 
nopeudella.

H. E.

Unelmista

Maunulassa on koke-
musta asukkaiden osal-
listumisessa: Maunu-
la-talon ja alueen yhteis-
suunnittelu, osallistu-
va budjetointi, asukas-
taloraati, aluefoorumit, 
nuorten Ruuti ja Hekan 
vuokralaisdemokratia. 

Mitä uutta kaupungin-
hallituksen marraskuussa 
päättämä osallisuusmalli 
tuo asukkaiden mahdol-
lisuuksiin vaikuttaa Mau-
nulan ja Helsingin kehi-
tykseen? Valitettavasti ei 
juuri mitään. Pikemmin-
kin se sivuuttaa saadut 
kokemukset ja tarpeen 
luoda lähidemokratialle 
pysyvämpiä puitteita. 

Uusi kuntalaki antaa 
mahdollisuuden siirtää 
päätösvaltaa lähipalve-
luja ja asuinalueita kos-
kevissa ratkaisussa asuk-
kaille ja heidän valitse-
milleen alueellisille toimi-
elimille. Helsingin osalli-
suusmallissa ne loistavat 
poissaolollaan. Vuokra-
laisdemokratiaa ajetaan 
alas Hekassa. 

Lähidemokratiaa 
vai puuhailua?

Mallia valmisteltaes-
sa puhuttiin osallistuvan 
budjetoinnin laajentami-
sesta nuorisotoimen ohel-
la muille toimialoille. Nyt 
päätetyssä mallissa osal-
listuva budjetointi raja-
taan virkamiesten ylhääl-
tä päin johtamaksi ”kark-
kipäiväksi”, joka ei kos-
ke kaupungin varsinais-
ta toimintaa vaan pieniä 
erillisiä hankkeita. Siihen 
varataan vain promille 
kaupungin budjetista. Sa-
malla lopetetaan Lähiö-
rahasto, jonka kautta on 
tuettu paljon isommilla 
summilla asuinalueiden 
kehittämistä. 

Lähidemokratialle on 
tarvetta ja mahdollisuuk-
sia. Jotta se ei jää puuhas-
teluksi, pitää jakaa uudel-
leen valtaa ja siihen liitty-
viä resursseja. Esimerkik-
si Maunula-talon osallis-
tuvalla budjetoinnilla pi-
tää voida vaikuttaa myös 
kirjaston aukiolon ja talon 
toiminnan laajentamiseen 
viikonloppuina.

Yrjö Hakanen

Tokkopa Viljo Revell 
suunnitellessaan Sau-
nabaarin taloa tiesi mitä 
kaikkea siellä tulisikaan 
tapahtumaan. Meille Pii-
riläisille se oli yksi Moon-
sasin ehdottomista tuki-
kohdista 50-luvun lop-
pupuolella. Olihan siel-
lä esimerkiksi telkka-
ri, josta seurattiin Roo-
man olympialaiset. Sitten  
oli se koukuttava kym-
pin jasso, jonka etures-
sun osasi jokainen meistä 
tyhjentää. 

Jätimme Sauniksen 
houkutukset ja ulkoistim-
me itsemme Koivikkotien 
Pienoisgolfin takana ole-
ville halkopinoille, jonne 
keräännyimme röökille 
aina skolen jälkeen. Tot-
ta kai harrastimme mui-
takin paheita kuten kor-
tinpeluuta merimiehil-
tä hankituilla laittomilla 
tseteillä. Lakihan edellytti 
tuolloin virallista leimaa 
ruutuässä-kortissa. 

Halkiksen Jengistä al-
koi kasvaa pysyvä insti-
tuutio, jolla oli omat iko-

Maunula-talon Avoin 
foorumi kokoontui 5.10. 
reilun 30 maunulalai-
sen voimin. Foorumi va-
litsi Maunula-talon neu-
vottelukuntaan asukasjä-
senet ja hyväksyi Maunu-
la-talon yhteinen toimin-
tasuunnitelman vuodel-
le 2018.

Asukasedustajiksi va-
littiin Tapani Kontia-
la, Minna Tarkka ja Je-
gor Siljuk ja varajäsenik-

Piirit

ninsa kuten Lyyri, Heka, 
Emu ja Käntty, Kuuke-
ri, Puli, Jolo. Kimmojakin 
saatiin houkutelluksi mu-
kaan. Silmäniloa toivat 
Imme, Rea, Eija,  Sirpa, 
ja Jatta. Annoimme pop-
poollemme uuden arvok-
kaamman nimen: Piirit.

Mopot tekivät vahvasti 
tuloaan Suomeen. Niinpä 
muutamat meistä olivat 
saaneet säästetyiksi tar-
vittavat fyrkat Hopeasii-
peen, Hopeapääskyyn tai 

Tunturiin. 
Maunulasta ei puuttu-

nut mitään. Siellä oli Ki-
no, jonka alle 16-vuotiail-
ta kiellettyjen leffojen py-
syvä katsojajoukko olim-
me me, alle 16-vuotiaat. 
Yläkentän rusettiluistelut 
olivat yksi talven koho-
kohdista. Russareissa oli 
tapana vaihdella nume-
roita kavereiden kanssa 
saadakseen itselleen sopi-
van partnerin. 

Oma lukunsa oli tie-

tenkin Pekiksen hynda, 
jonka pysyväksi ennätyk-
seksi jäi Kettusen Hekan 
upea 26-metrinen Reck-
nagel-tyylinen loikkaus. 

Lössistämme on pysy-
nyt hienosti kasassa n. 25 
henkeä. Olemme jo kaik-
ki yli seitsemänkymppi-
siä ja jotkut ovat jo siir-
tyneet jopa parempiinkin 
piireihin. Ensi syksynä 
juhlimme näyttävästi jen-
gin 60-vuotistaivalta.

Iiro Tainio

Piirien tapaaminen syyskuussa Halkiksella.

Avoimessa foorumissa valittiin 
uudet asukasjäsenet

si Emilia Palonen ja Paa-
vo Kaipainen.

Järjestäytymisen yh-
teydessä sovittiin, että ta-
lon johtotiimin työsken-
telyyn osallistuu Tapani 
Kontiala ja varalla Emi-
lia Palonen. Paavo Kai-
painen ja Marja Salmela 
osallistuvat viestintäryh-
mään sekä Minna Tarkka 
ja Jegor Siljuk tapahtuma-
ryhmän työhön.

Avoin foorumi hyväk-

syi neuvottelukunnan eh-
dotuksen yhteiseksi toi-
minnaksi vuodelle 2018. 
Se perustuu asukkailta 
kerättyihin ideoihin ja ää-
nestyksen tulokseen. 

Teemoiksi valikoitui-
vat: 1) Kino-Maunula, 2) 
Maunula-talon festarit, 
neljä huipputapahtumaa 
vuodessa, 3) Mummudis-
ko ja 4) talon viikonlop-
pukäyttöä tukevat taiteen 
ja kulttuurin pajat.

Avoin foorumi antoi 
valitulle neuvottelukun-
nalle tehtäväksi julkaista 
kannanotto talon resur-
soinnin ja viikonlopputoi-
minnan lisäämiseksi.

Neuvottelukunnan jä-
senet toivovat, että asuk-
kaat ovat heihin yhtey-
dessä Maunula-taloon 
liittyvissä asioissa.  

Sähköpostiosoite on 
maunula.neuvottelukun-
ta@gmail.com.

Maunula-talon neuvotte-
lukunnan asukasjäsenet 
ovat lähettäneet kaupun-
gin virkamiesjohdolle 
1.11.2017 päivätyn osal-
listuvaa budjetointia kä-
sittelevä kannanoton. 

Maunula-talon asuk-
kaiden avoin foorumi 
5.10.2017 esittää kanta-
naan, että toteutuakseen 
osallistuva budjetointi 
tarvitsee käyttöönsä myös 
hallintokuntiensa talous-
arviot ja tiedon käytettä-
vistä varoista.  Ilman tätä 

Kannanotto 
Maunula-talon 
budjetoinnista

tietoa osallistuva budje-
tointi uhkaa näivettyä pel-
käksi toiminnan suunnit-
teluksi, jolla ei ole reaalisia 
toteutusmahdollisuuksia.

Asukkaat toivovat, et-
tä talo olisi auki myös vii-
konloppuisin.  Saamam-
me tiedon mukaan vii-
konloppukäytön mer-
kittävä lisääminen ei 
ole mahdollista nykyi-
sellä henkilöstömääräl-
lä. Ehdotusta kannatta-
vat erityisesti nuoret ja 
työssäkäyvät.

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

toivottaa kaikille 
alueen asukkaille

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018

Asukastalo Saunabaari ja Maunula-talo 
ovat myös lähidemokratialle tärkeitä 
julkisia tiloja
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Suomi 100 vuotta. Maunulan osalta aiheesta tulee mieleen vanha Suursuon hu-
vila-alue ja sen historia. Virpi Rädyn isoisoäiti oli suursuolaisia ja kiinnostunut 
teatterista (ks. juttu sivulla 6). Hänellä oli 1900-luvun alussa tapana käydä katso-
massa Kansallisteatterin esityksiä. Kulttuuri on vahva voima kansallisen identi-
teetin luomisessa. Nyt Kansallisteatteri on tullut Maunulaan. Näytelmää Tunne 
nimeltä rakkaus esitettiin marraskuussa Kansallisteatterin Willensaunassa. Sen  
esiintyjät ovat maunulalaisia. Paljon onnea 100 vuotiaalle Suomelle ja menestys-
tä suomalaiselle kulttuurille.

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Tule laulamaan joulu-
lauluja ja kuuntelemaan 
joulun sanomaa Maunu-
lan kirkolle (Metsäpu-
rontie 15) 

Su 10.12. klo 18 Kau-
neimmat joululaulut 
yhteislaulutilaisuus

Ke 13.12. klo 19 Jou-
lukonsertti Ave Maria! 

Seurakunnan adventti 
Maunulassa

Con Amore-kuoro
Su 17.12. klo 15 Kau-

neimmat joululaulut 
yhteislaulutilaisuus

Pe 15.12. klo 18 Oi jou-
luyö -konsertti. Pertti 
Palm ja romanimusiikki-
yhtye Tummat tunteet

Ti 19.12 klo 9.30 ja 
10.30 Joulutapahtumaa 

Maunulan leikkipuis-
tossa (sisätiloissa), il-
moittautumiset leikki-
puistoon puuroa varten.

Su 24.12. klo 14 Jou-
luaaton hartaus

Ma 25.12. klo 8 Joulu-
aamun jumalanpalvelus

Su 31.12. klo 12 Uu-
den vuoden aaton messu

Helsingin kaupungin 
Naapuruuspiiritoiminta 
on vapaaehtois- ja alue-
työn malli, jonka tarkoi-
tuksena on tukea ikäih-
misiä. Naapuruuspiirien 
perimmäisenä ajatuksena 
on, että ikäihmiset voivat 
kokoontua yhteen kah-
vikupin äärellä, seurus-
tella ja keskustella heille 
tärkeistä asioista. Esimer-
kiksi taloyhtiöiden kerho-
huoneilla on hyvä järjes-
tää kokoontumisia.

Töyrytiellä on aloitta-
nut toimintansa uusi Naa-
puruuspiiri. Kustaankar-
tanon palvelukeskuksen 
työntekijän avustuksella 
ryhmä aloitti kokoontumi-

Ensimmäiset asukkaat 
muuttivat Suursuolle 
Oulunkylästä Pakinky-
lään johtavan tien var-
teen 1900-luvun vaih-
teessa. 1910-luvulle eh-
dittäessä Suursuolle oli 
muodostunut 18 talon 
kylä. Talot sijaitsivat ny-
kyisen Pakilantien mo-
lemmin puolin Tuusu-
lantien sillalta aina Pirk-
kolantien liikenneym-
pyrään saakka. Käpylän 
aseman perustaminen 
1910 paransi Suursuolla 
asuvien yhteyksiä kau-
punkiin. Samalla se edis-
ti uutta muuttovirtausta 
alueelle. Talojen raken-
nusaineet tuotiin rauta-
teitse Fredriksbergin ase-
malle ja kuljetettiin sieltä 

Keskuspuisto on yksi Suo-
men luonnonsuojelulii-
ton Suomi100-kampanjan 
sadasta luontohelmestä. 
Luonnonsuojelun Säätiön 
tukemana syntynyt näyt-
tely esittelee puistoa asuk-
kaille tärkeänä virkistyk-
sen, liikunnan, terveyden 
ja lähiluonnon keitaana 
keskellä Helsinkiä. Se tuo 

Naapuruuspiiri kokoontuu Töyrytie 4:n kerhotiloissa. Kuva: Simo 
Salomaa

Suursuo, Oulunkylän 
läntinen huvila-alue

hevosilla ja käsikärryil-
lä suunnilleen nykyis-
tä Rajametsäntietä pitkin 
Suursuolle. 

Aikanaan Oulunky-
län kartanolta ja sittem-
min 1920-luvulla Helsin-
gin kaupungilta vuokra-
tut tontit olivat tynnyrin-
alan suuruisia, mikä ny-
kymitoissa on noin puoli 
hehtaaria. 

Suursuon asukkaat oli-
vat pääosin työväkeä: kä-
sityöläisiä kuten muura-
reita, kirvesmiehiä, puu-
seppiä ja uuniseppiä se-
kä rautatieläisiä. 1930-lu-
vulla Suursuota nimitet-
tiin Oulunkylän läntisek-
si huvilaryhmäksi.

Kansakoulun lisäk-
si tärkeimmät palvelut 

oli haettava Oulunky-
lästä. Siellä oli niin kun-
nanlääkäri, apteekki kuin 
kirkkokin, samoin viras-
tot. Linja-autoliikenteen 
Suursuolle aloitti liiken-
nöitsijä Johansson vuon-
na 1924. Koska raitio-
vaunulla kulkeminen oli 
halvempaa, moni käveli 
Suursuolta Käpylän Poh-
jolankadulle ja säästi näin 
sievoiset summat. Maan-
tie Suursuolta kaupun-
kiin kulki suunnilleen 
nykyistä Rajametsäntietä 
pitkin.

Suursuon huvila-alue 
purettiin 1950- ja 1960-lu-
kujen taitteessa ja tilal-
le rakennettiin Suursuon 
kerrostaloalue.

JJ

Naapuruuspiiri 
kokoontuu Maunulassa

sensa viime kesän lopulla. 
Ryhmässä toimii kaksi in-
nokasta vapaaehtoista, jot-
ka vastaavat käytännön 
järjestelyistä. Naapuruus-
piirin vapaaehtoiset ovat 
tärkeitä ryhmän jatkuvuu-
den ja toiminnan kannalta. 

Naapuruuspiiri ko-
koontuu taloyhtiön ker-
hotiloissa kerran viikos-
sa, tiistaisin. Tarkoituk-
sena on tavata naapurei-
ta ja vaihtaa kuulumisia 
heidän kanssaan. Kahvit 
keitetään, ja kahvin kans-
sa on tarjolla Maunu-
lan lähikaupasta saatua 
lahjoituspullaa. 

Lokakuussa Töyrytiel-
lä vieraili asiantuntija Hel-

singin Alzheimer-yhdis-
tyksestä, ja marraskuussa 
ryhmässä tulee vieraile-
maan luennoitsija Toimi-
van Kodin esteettömyys-
klinikalta. Ennen joulua 
on myös tarkoituksena pi-
tää Naapuruuspiirin pik-
kujoulut joulupuuroineen 
ja -glögeineen.

Naapuruuspiirit ovat 
avoimia ryhmiä. Mikäli si-
nua kiinnostaa perustaa 
uusi Naapuruuspiiri, niin 
otathan yhteyttä Kustaan-
kartanon palvelukeskuk-
sen henkilökuntaan. Lisä-
tietoja Töyrytien Naapu-
ruuspiiristä saat puhelin-
numerosta 09-310 73 662.

Riikka Halonen

Asukkaiden Keskuspuisto 
Saunabaarissa 10.12–22.12.17

esille asukkaiden kannan-
oton: ”Ei palaakaan enää 
pois Keskuspuistosta.”

Näyttely on tehty kier-
tämään tapahtumissa, 
kouluissa, kirjastoissa 
ym. 

Se koostuu 7 kpl roll-
up vuodasta ja on helppo 
pystyttää ja kevyt kantaa. 
Tilaksi riittää tilava aula, 

kahvio tai luokkahuone. 
Kuljetuksessa ja pystytyk-
sessä voidaan auttaa, ja se 
on ilmaista!

Tilauksen voi tehdä jo-
ko nettilomakkeella 

http://bit.ly/2wen6Ky 
tai sähköpostitse keskus-
puistoryhma@gmail.com

Sinikka 
Joutsalmi-Torvalds

600 g poronkäristystä
50 g voita
2 sipulia
4 dl lihalientä
5 maustepippuria
5 mustapippuria
2 porkkanaa
2 dl hillosipuleita
1 rkl vehnäjauhoja
2 dl ruokakermaa
2 maustekurkkua
1 pkt leipäjuustoa (200 g)

Ruskista poronkäristys pienissä erissä 
pannulla ja siirrä pataan. Paista hienon-
netut sipulit pannulla.

Lisää lihaliemi ja pip-
purit. Anna kiehua mie-
dolla lämmöllä, kunnes 
liha on lähes kypsää. Li-
sää paloitellut porkka-
nat ja valutetut hillosi-
pulit. Kuumenna sekoit-
taen. Anna kiehua mie-

dolla lämmöllä kypsäksi. Lisää 
pieneen vesitilkkaan sekoitetut 
jauhot ja sekoita. Kiehauta muu-
tama minuutti. Lisää pataan lo-
puksi kerma, kuutioidut mauste-
kurkut sekä kuutioitu juustoleipä.

Tarjoa heti puolukkahillon ja 
perunasoseen kera.   
 H. R.

Oulunkylätalon työväenopiston opiskelijat ovat iloinneet 
näyttelystä lokakuun alussa. Kuva Susanna Pitkänen

Lapinpata
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Valtuusto hyväksyi 
27.9.2017 uuden kaupun-
kistrategian, joka ohjaa 
Helsingin kehitystä val-
tuustokaudella 2017–
2021. Visiona on olla maa-
ilman toimivin kaupun-
ki eli se toimii alusta-
na asukkaiden ja yritys-
ten toiminnalle. Helsinki 
vahvistaa myös asemaan-
sa osallisuuden ja avoi-
muuden kansainvälisenä 
edelläkävijänä. 

Strategiassa otetaan 
kantaa muun muassa 
kaupunkibulevardien to-
teuttamisjärjestykseen. 
Yleiskaavan toteuttami-
sen suunnittelu aloitetaan 
Vihdintien bulevardista. 
Tuusulanväylän bulevar-
din suunnittelua viedään 
eteenpäin.

Lisäksi kaupunki pa-
nostaa asuntorakentami-
sen tavoitteisiin sekä kou-
lujen sisäilmaongelmien 
ratkaisemiseen. 

Valtuusto hyväksyi 
29.11.2017 ensi vuoden 
talousarvion. Tulovero-
prosentiksi on päätet-
ty 18,0 %, joka on puoli 
prosenttia pienempi kuin 
vuoden 2017 tulovero-
prosentti. Kunnallisveron 
tuotto on veroprosenttia 
kohden 140 milj. euroa 
vuodessa. 

Helsingin talousarvi-
on 2018 ennustetut vero-
tulot ovat 3360 milj. ja toi-
mintatulot 1160 milj. sekä 
valtion osuudet 175 milj. 
euroa. Verotulot koostu-
vat kunnallisverosta 2500 
milj. , yhteisö- eli yritysve-
rosta 540 milj. ja kiinteis-
töverosta 290 milj. euroa. 

Vuoden 2018 toiminta-
menot ovat 4320 milj. eu-
roa. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen menojen osuus 
siitä on 1100 milj. Sosiaali- 
ja terveystoimialan menot 
ovat 2060 milj. Sote-uu-
distuksessa kunnallisve-
roja siirtyy mahdollises-
ti nykyisestä 18 % vero-
prosentista valtiolle 12,3 

Kyläkunnantien ja Paki-
lantien risteykseen Kehä 
I:n puolelle suunnitellaan 
uutta päivittäistavara-
kauppaa ja toimistotiloja. 
Kolmikerroksinen toimi-
tilarakennus sijoittuu ton-
tille sekä Helsingin kau-
pungin omistamalle Ke-

Näyttelytila Laituril-
la käynnistyi perjantai-
na 24.11.2017 Helsingin 
kaupunkiympäristötoi-
mialan vetämä Tuusulan-
väylän ja Vihdintien kau-
punkibulevardien ide-
ointiprosessi. Vuorovai-
kutusprosessi kestää en-
si vaiheessa huhtikuun 
2018 loppuun asti. Asuk-
kaiden ja kaupungin vä-
listä vuorovaikutusta on 
edistämässä vuorovai-
kutussuunnittelija Maija 
Mattila.

Ensi keväänä pi-
detään mahdollises-
ti Maunulassa Tuusu-
lan kaupunkibulevardin 
ideointitilaisuus.

Laiturin tilaisuudes-
sa paljastui muun muas-
sa, että Maunulaan suun-
nitellaan toista raidelin-

Maunulalainen KM Jon-
na Kangasoja väittelee 
8.12.2017 klo 12 Aalto-yli-
opiston insinööritieteiden 
korkeakoulussa, raken-
netun ympäristön laitok-
sella aiheesta Retooling 
Planning – Towards Tra-
ding Zone Capabilities. 
Väitöksen ala on maan-

TERVEET JALAT
Jalkahoitola

Metsäpurontie 25,
00630 Helsinki
p. 09-7245540
040-5503456

Lahjakortteja saatavilla.

Hyvää Joulua!

Talousarvio 2018 ja 
Maunula

veroprosenttia. Tämä tar-
koittaa Helsingissä noin 
1700 milj. verotulojen siir-
toa valtiolle.

Ennustetut poistot 
ovat 360 milj. euroa. Pois-
tot kuvaavat kaupungin 
omaisuuden, kuten ra-
kennusten ja teiden kulu-
mista. Rakennetun omai-
suuden, kuten koulujen 
ja päiväkotien kunnos-
ta pidetään huolta ja ra-
kennusten korjausvelkaa 
hillitään.

Investoinnit ovat il-
man liikelaitoksia 600 
miljoonaa euroa. Maunu-
laan kohdistuu merkittä-
viä investointeja. Vuosi-
na 2018–2019 Päiväkoti 
Suursuohon investoidaan 
11 milj. ja Maunulan ala-
asteeseen vuosina 2018–
2023 noin 20 milj. euroa.

Kaupunki varmistaa 
edellytykset kasvulle pa-
nostamalla asuntotuotan-
toon. Tavoitteena vuonna 
2018 on, että kaupunkiin 
rakennetaan 6000 uutta 
asuntoa.

Valtuusto hyväksyi 
kaupunkistrategian

Strategiassa todetaan, 
että kaupunginosien eriy-
tyminen asukkaiden tu-
lotason ja hyvinvoinnin 
osalta otetaan Helsingis-
sä vakavasti. Eriarvoistu-
mista vähentää erityises-
ti laadukas opetus ja var-
haiskasvatus. Helsinki ta-
voittelee varhaiskasva-
tuksen osallistumisasteen 
nostamista. 

Rahoitusta suunnataan 
lisäksi ammatilliseen kou-
lutukseen ja lukioon. Hel-
singin jokaisen koulun on 
oltava niin hyvä, että van-
hemmat valitsevat mielel-
lään lähikoulun.

Helsinki ottaa vas-
tuunsa ilmastonmuutok-
sen torjunnassa vakavas-
ti. Helsinki asettaa tavoit-
teeksi 60 prosentin päästö-
vähennystavoitteen vuo-
delle 2030 ja aikaistaa hii-
lineutraalisuustavoitteen 
vuoteen 2035.

www.maunula.net

JOULUKONSERTTI
Maunulan yhteiskoulun musiikkiluokkien ja  

Helsingin matematiikkalukion 

29. perinteinen joulukonsertti  
keskiviikkona 20.12. klo 18 

Oppilaiden buffetti ja arpajaiset
Lippuja varattavissa 

kansliasta 09 777 110 12 tai ovelta. 
Lippu 7 €, 4 € ja pienet lapset ilmaiseksi.

Uusi kauppa tulee Kehä I:n ja Kyläkunnantien väliin Pakilantielle.

Kyläkunnantien ja Pakilantien 
risteykseen kauppa 

hä I:n suojavyöhykkeelle. 
Kaavoituksesta järjes-

tettiin keskustelutilaisuus 
4.12.2017 Maunula-talos-
sa. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ja kaa-
van valmisteluaineistoa 
on nähtävillä Maunulan 
kirjastossa 18.12.2017 asti.

Bafo cc Oy on suun-
nitellut 5500 k-m²:n suu-
ruista liike- ja toimistora-
kennusta. Suunnitelma-
luonnoksessa ensimmäi-
seen kerrokseen on si-
joitettu päivittäistavara-
kauppa ja ylemmissä ker-
roksissa on monitoimi-

tilaa mahdollistaen mm. 
toimisto-, kuntosali- ja 
ravintolatoiminnan. 

Kaupunki on suh-
tautunut hankkeeseen 
myönteisesti Pakilantien 
varren lisärakentamista-
voitteiden perusteella.

www.maunula.net

Maunulaan ideoidaan 
toista raidelinjaa

jaa, joka tulisi Maunu-
laan etelästä päin Tuusu-
lan bulevardia pitkin. Sen 
päätepysäkki voisi olla jo-
ko Tuusulan bulevardilla 
Maunulan kohdalla tai 
Maunulan keskustassa.

Työpajoista ilmoite-
taan tammikuussa Kau-
punkiympäristön ja Lai-
turin fb-sivuilla.

www.maunula.net

Maija Mattila vastaa 
Tuusulan bulevardin 
suunnittelun 
vuorovaikutuksesta

Onnittelemme Jonnaa
käytön suunnittelu ja lii-
kennetekniikka. Vasta-
väittäjä on professori Kai 
Hakkarainen Helsingin 
yliopistosta. Väitöskir-
jan valmistumista on val-
vonut professori Raine 
Mäntysalo Aalto-yliopis-
ton rakennetun ympäris-
tön laitokselta.

Kukkia 
Minna Timonen

Kauppa avoinna
itsenäisyyspäivästä

jouluaattoon 
joka päivä.

Metsäpurontie 29
045 131 8956

Jouluistutukset myös 
omiin astioihin.
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Pohjois-Pasilaan eli enti-
sen maaliikennekeskuk-
sen alueelle syntyy noin 
5700 asukkaan asuin-
alue. Kaavassa on varau-
duttu alakoulun ja kah-
den päiväkodin raken-
tamiseen. Asemakaava-
ehdotus on nähtävillä 
18.12.2017 asti.

Asemakaavan muu-
tos sisältää kerrosalaa 
250 000 m² , josta on asu-
mista 240 400 m² , liike- ja 
toimitilaa 4 300 m² , julki-
sia palveluja 8 200 m² ja 

Vaaranpaikkoja 
vanhassa Maunulassa

Metsäpurontien ja Män-
nikkötien sivukaduille 
on asennettu väistämis-
velvollisuutta osoittavat 
liikennemerkit. ”Asu-
kaspalautteiden perus-
teella Männikkötien ja 
Metsäpurontien risteyk-
sien väistämisvelvolli-
suutta on pidetty epäsel-
vänä, koska monet miel-
tävät nuo vilkasliiken-
teiset kadut etuajo-oi-
keutetuiksi, vaikkei lii-
kennemerkkejä ole ollut-
kaan. Väistämisvelvolli-
suutta osoittavat liiken-
nemerkit on siksi asetet-

Parturi- ja kampaamopalvelua 
vahvalla ammattitaidolla

Avoinna arkisin 9-17 ja lauantaisin 9-14, 
muina aikoina sopimuksesta

Rajametsäntie 33, Maunula
 Nettiajanvaraus www.hiussalonkirihu.fi

tai 09 7240565 ja 050 326 4757

Tammikuun tarjous! Väri/rakennekäsittelyiden 
yhteydessä hemmotteluhoito veloituksetta (arvo 25 €)

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Meeri ja Erja

Professional Sebastian - SP - Wella

Maunulan eteläpuolelle uusi 6000 
asukkaan asuinalue

yhteistilarakennus 1200 
m². Asuinkerrostalokort-
teleiden keskimääräinen 
tehokkuus on 2,46.

Tavoitteena kaavoi-
tuksessa on tehokkaasti 
rakennettu urbaani ker-
rostaloalue. Asuntokort-
telit ovat katutilaa selke-
ästi rajaavia umpikortte-
leita, jotka muodostavat 
avoimia ja yhtenäisiä si-
säpihoja. Monimuotoi-
set korttelit mahdollista-
vat erilaisia talotyyppe-
jä, joita vahva kaupun-

kirakenteellinen koko-
naisidea yhdistää. Ker-
rosluku vaihtelee vii-
destä kahdeksaan. Alu-
eella on kaksi korkeam-
paa 12- ja 15-kerroksista 
maamerkkirakennusta.

Alueen länsireunassa 
oleva katu Postintaival 
poistuu käytöstä ja sen 
paikalle rakennetaan uu-
si kaupunginosapuisto 
(Postipuisto). Puistonä-
kymistä ja kulkureiteistä 
Keskuspuistoon suunni-
tellaan merkittäviä iden-

titeettitekijöitä alueelle.
Alueelle kaavoitetaan 

kohtuuhintaisia asunto-
tontteja toteuttaen Hel-
singin kaupungin asu-
misen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutus-
ohjelman asuntotuotan-
totavoitetta. Tavoitteena 
on sekoittunut rahoitus- 
ja hallintamuotojakauma 
sekä monipuolinen asun-
tojakauma. Vapaarahoit-
teisesta tuotannosta vä-
hintään 50 % toteutetaan 
perheasuntoina.

Uusi 5700 asukkaan asuinalue tulee Metsälän maaliikennekeskuksen paikalle.

Osa autoilijoista aiheuttaa 
vaaratilanteita Saunabaa-
rin ja Alepan lähellä ohit-
tamalla Männikkötiel-
lä pysäkille pysähtyneen 
bussin liikenteenjakajan 
väärältä puolelta, jolloin 
bussin etupuolella suoja-
tietä ylittävät koululaiset 
ovat jäädä alle. Asukkaat 
ovat antaneet tästä pa-
lautetta kaupungille, jo-
ten liikennesuunnittelijat 
ovat miettineet vaihtoeh-
toja liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi.

”Männikkötiellä on 
pienellä alueella Metsä-
purontien ja Vesakko-
tien risteysalueilla paljon 
liikenteellisesti vaikeas-
ti yhteen sovitettavia asi-
oita: Saunabaarin toimin-
ta, kauppa ja sen huolto-
liikenne, bussipysäkki ja 
tiheästi sijaitsevat suoja-
tiet”, liikennesuunnitte-
lija Kari Tenkanen Hel-
singin kaupungilta avaa 
suunnittelun haastei-

ta. ”Liikennetarkastelu-
jen johtopäätöksenä linja-
autopysäkki pitäisi siir-
tää toiseen paikkaan. Se 
edellyttäisi kuitenkin 100 
000–200 000 euron katu-
remonttia, johon ei vali-
tettavasti löydy rahoitus-
ta lähivuosina”, hän lisää.

Männikkötien ja Koi-
vikkotien välisellä Töyry-
tiellä ei ole jalkakäytäviä, 
joten rollaattoria käyttä-
vät vanhukset joutuvat 
kulkemaan keskellä ka-
peaa katua. Töyrytie 2 ja 
4 sijaitsevissa vanhusten-
taloissa on yhteensä 128 
asuntoa, joten hitaammin 
liikkuvia riittää. Tenka-
sen mukaan jalkakäytä-
vän rakentaminen edel-
lyttäisi vesi- ja jätevesi-
putkien siirtoa. Se mak-
saisi niin paljon, ettei sen 
toteuttamiseen ole mää-
rärahojen raameissa rea-
listisia mahdollisuuksia 
lähitulevaisuudessa. 

Hanna Horppila

Sivukaduilla on nyt 
kärkikolmiot

tu risteyksiin selkeyttä-
mään liikennekäyttäyty-
mistä”, kertoo liikenne-
suunnittelija Kari Tenka-
nen Helsingin kaupun-
gilta. Tenkasen mukaan 
merkit oli tarkoitus aset-
taa paikoilleen vasta ka-
turakenteiden paranta-
misen jälkeen, mutta ra-
kentaminen on viivästy-
nyt määrärahojen niuk-
kuuden takia. Siispä hän 
pyysi alueen kunnossa-
pidosta vastaavaa ura-
koitsijaa asentamaan 
liikennemerkit.

Hanna Horppila

Suursuon sairaalan pal-
velut laajenivat syyskuus-
sa, kun Helsingin kotisai-
raalan palliatiivinen poli-
klinikka avattiin 18.9. Pal-
liatiivinen hoito tarkoit-
taa oireenmukaista hoi-
toa, ja sitä tarvitaan eri-
tyisesti vakavissa, kuo-
lemaan johtavissa saira-
uksissa, joita ei pystytä 
enää parantamaan tai jar-
ruttamaan. Useimmiten 
kyseessä on syöpä, mut-
ta myös esimerkiksi pit-
källe edennyttä sydämen 
vajaatoimintaa tai keuh-

Palliatiivinen poliklinikka avattiin 
Suursuon sairaalassa

koahtaumatautia sairas-
tavat hyötyvät palliatii-
visesta hoidosta. Hoidos-
sa keskitytään mahdolli-
simman hyvään elämän-
laatuun ja oireiden hal-
lintaan, tavoitteena ei ole 
elämän pidentäminen. 

Poliklinikka on avoin-
na arkipäivisin virka-ai-
kaan, ja sinne pääsee pe-
russairautta hoitavan lää-
kärin lähetteellä. Polikli-
nikalla työskentelee täy-
sipäiväisesti yksi erikois-
lääkäri ja sairaanhoitaja. 
Toiminta on erikoissai-

raanhoidon vastaanottoa. 
Kun sairaus etenee niin, 
ettei potilas jaksa enää 
lähteä käymään vastaan-
otolla, hoitovastuu siirtyy 
joustavasti kotisairaalalle. 

Kotisairaala tarjoaa oi-
reenmukaisen hoidon 
palvelut kotiin, ja se voi 
korvata sairaalassa osas-
tolla tapahtuvan hoidon. 
Kotona voidaan esimer-
kiksi antaa punasoluja, 
poistaa ylimääräistä nes-
tettä vatsaontelosta tai 
aloittaa ihonalainen jat-
kuva kipulääkitys lääke-

annostelijan kautta.  Poti-
laan ja omaisten niin toi-
voessa kotisairaala mah-
dollistaa kotona olon 
kuolemaan saakka eli ns. 
kotisaattohoidon. Toi-
saalta kotisairaalan poti-
laat pääsevät tarvittaessa 
saattohoitoon Suursuon 
sairaalaan ilman päivys-
tyspoliklinikalla käyntiä. 

Suursuon sairaalassa 
on tätä nykyä laaja asian-
tuntemus oireenmukai-
sesta hoidosta.

Nina Hanni
Apulaisylilääkäri

Helsingin asuntotuotan-
to rakennuttaa Kuusik-
kotielle uuden asumisoi-
keusyhtiön, Haso Kuu-
sikkotien Rakennukset si-
joittuvat kahdelle tontille 
Kuusikkotien ja sen jat-
kona olevan Kuusikko-
polun molemmin puolin. 
Yhtiöön on tulossa sekä 

Kuusikkotielle rivareita
kerrostalo- että rivitalo-
asuntoja. Aikatauluarvio 
on, että rakentaminen al-
kaa keväällä 2018 ja koh-
de valmistuu 2019.

Rivitalot on 
suunnitellut 
arkkitehtitoimisto 
A-konsultit.
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Syksyisenä iltapäivänä 
Maunulatalon nuoriso-
tiloissa on paikalla pal-
jon väkeä ja iloista melua. 
Nuoriso-ohjaaja Tytti Tik-
kakoski kertoo, että keski-
määrin illan aikana vierai-
lijoita käy kaikkiaan 60–
130. Eniten väkeä on ilta-
päivisin, jolloin paikalla 
ovat myös ala-asteikäiset 
lapset. Kun pienemmät 
asiakkaat lähtevät klo 16, 
niin paikka rauhoittuu.

Iältään kävijät ovat 
9–17-vuotiaita. Yleisin 
ikäryhmä on 14–15-vuo-
tiaat. Pienten vuorolla 
poikia käy selvästi enem-
män kuin tyttöjä, isom-
pien aikana molempia 
on likimain saman ver-
ran. Enin osa kävijöistä 
on Maunulasta, joitakin 
myös Pakilasta. Osa tu-
lee kavereittensa mukana 
kauempaakin. 

Tikkakosken mielestä 
talossa on hyvä tunnel-
ma, järjestyshäiriöitä ei 
juurikaan ilmene. Mau-
nula-talon avoimuut-
ta hän pitää hienona jut-

Maunulan maisema –hank-
keen vuosi 2017 täyttyi 
rakkaudella. Täysille kat-
somoille esitetty Tunne ni-
meltä rakkaus kosketti mo-
nia niin Maunula-talol-
la kuin Kansallisteatterin 
Willensaunassakin.

Kolmannen vuoden 
tutkimuskohteina ovat 
maunulalaiset paikat, 
muistot paikoissa ja eri-
laiset Maunulaan sijoittu-
vat tarinat. Keväällä jär-

1900-luvun ensimmäi-
seltä vuosikymmenel-
tä Maunulassa, silloisella 
Suursuolla asuneen iso-
äidin äitini Wilhelmiina 
Lintulan (1875–1935) lem-
piasioita kerrotaan olleen 
Kansallisteatterissa käyn-
ti. Lintulat olivat muutta-
neet Suursuolle 1900-lu-
vun alussa ja olivat en-
simmäisiä Oulunkylän 
läntisen huvila-alueen 
asukkaita. Wilhelmiinan 
arki sisälsi talon emännän 
töitä ja kolmen tyttären 
äitinä olemista, lehmäkin 
kuului hoidettaviin. Hen-
kilönä hän oli työteliäs ja 
vaatimaton.
 Kansallisteatterin näy-
töksiin Wilhelmiina 
hankki edullisia lippuja 
salin ylimmältä parvelta, 
piippuhyllyltä. Mukaan 
teatteriin otettiin aina pie-
ni musta, silkkinen teat-
terilaukku, johon juuri 
mahtui nenäliina, kampa 
ja pääsylippu. Noina ai-
koina tutuiksi tulivat mo-
net maineikkaat esitykset 

Kasiluokkalainen Ai-
no Sorsa opiskelee Eiran 
Steiner-koulussa. Hän 
muutti Maunulaan muu-
tama vuosi sitten Valli-
lasta. Viime keväänä hän 
lähti mukaan Maunulan 
Maiseman toisen vuo-
den teatterihankkeeseen, 
jonka teemana ei ole mi-
kään vähäisempi kuin 
tunne nimeltä rakkaus. 
Halukkaat ilmoittautui-
vat hankkeen pariin ke-
väällä. Silloin tehtiin ke-
vyitä tutustumisharjoi-
tuksia, ja syksyllä lopul-
linen näyttelijäryhmä va-
likoitui. Siihen kuuluu 18 
hyvin eri-ikäistä naista ja 
miestä. Aluksi harjoituk-
set olivat enemmän imp-
rovisaatioon perustuvia, 
myöhemmin ne muuttui-
vat ohjatummiksi. Harjoi-
tusten edetessä esitys on 
kaiken aikaa muuttanut 
muotoaan. 

Aino meni mukaan ko-
keilumielessä. Mutta vä-
hitellen hän sitoutui esi-
tyksen tekoon ja on nyt 
onnellinen siitä ettei jää-
nyt pois. Hän on sopeu-
tunut moni-ilmeiseen 
esiintyjäjoukkoon hyvin 
ja pitää siihen kuuluvia 

Rakkautta ilmassa

”mahtavina tyyppeinä”. 
Aino on näytellyt ai-

emminkin. Juuri äsket-
täin hän esiintyi koulu-
näytelmässä Anne Fran-
kin roolissa. Ja hän on 
mukana nuorten näytel-
mäkerhossa Draamarää-
tälit, joka toimii Oulun-
kylässä. Aino tahtoisikin 
tulla näyttelijäksi. Hän 

haluaisi päästä Kallion il-
maisutaidon lukioon. 

Tunne nimeltä rakka-
us ei ole perinteinen näy-
telmä, siinä esiintyjät esit-
tävät itseään eikä heillä 
ole opeteltua roolia. Ai-
noa tämä miellyttää, kos-
ka Anne Frankissa hänel-
lä oli selkeä rooli ja tämä 
on erilainen kokemus. 

Rakkaus 
Kansallisteatteriin

aina Oscar Wilden Salo-
mesta ja Maria Jotunin 
näytelmistä kansainvä-
lisiin klassikoihin, kuten 
Shakespearen teoksiin.

Nyt marraskuussa 
Willensaunan näyttämöl-
le nousi joukko maunu-
lalaisia asukkaita sekä lo-
puksi myös koko yleisö 
hienossa spontaanissa ja 
vuorovaikutteisessa esi-
tyksessä. Näytelmät ovat 
nyt uudenlaisia, mutta 
maunulalaisten rakkaus 
teatteriin elää.

Virpi Räty

Wilhelmiina 
Lintula 1900-luvun 
alussa otetussa 
ateljeekuvassa.

Esitys on varsin kol-
lektiivinen ja harjoitukset 
ovat olleet kaikille yhtei-
siä. Esityksen lopussa Ai-
no kertoo kissasta. Se on 
tositarina rakkaudesta. 

Mitä esitys sitten ker-
too meille rakkaudesta? 
Sen että rakkaus kuuluu 
kaikille.

Jukka Pirttioja 

Tunne nimeltä rakkaus -esityksessä eri-ikäiset kohtaavat.
Kuva: Neena Villberg

Nutalla on vilinää
tuna, koska esimerkiksi 
kirjaston kanssa tehdään 
paljon yhteistyötä. Tytti 
pitää työstään. Erityisen 
iloinen hän on uusista ti-
loista. Vanhat tilat ala-as-
teen hammashoitolassa 
olivat vaatimattomat ja 
ahtaat.

Nutalla voi pelata pin-
gistä tai biljardia. Erityi-
sen suosittuja ovat tieto-
kone- ja konsolipelit. Ja 
sitten on tietysti alussa 
kohua herättänyt tyttö-
jen huone. Kurkistin siis 
sinne. Huoneessa makai-
li sohvilla ja kuunteli mu-
siikkia joukko nuoria, se-
kä tyttöjä että poikia. Se ei 
siis olekaan vain tyttöjen 
huone! 

Kaiken kaikkiaan nuo-
risotalolla vaikutti olevan 
hyvä fiilis. Iloista ja rei-
pasta nuorisoa oli paljon 
paikalla, mutta sopu an-
toi hyvin tilaa kaikkien 
olla ja viihtyä.

Nuorisotalo on avoin-
na ma–to 14–21 ja pe 
15–22.

Jukka Pirttioja

Nuoriso-ohjaaja Tytti Tikkakoski viihtyy 
työssään.

Tunne nimeltä 
rakkaus –esityksen 
morsiamet 
tutustuttavat 
Rakkaustutkijaa 
rakkauden 
tuntemuksiin. Kuva: 
Neena Villberg

Kohti kolmatta vuotta
jestettävissä työpajois-
sa aiheeseen tutustutaan 
teatterin keinoin. Mukaan 
voi tulla esiintymään, 
työskentelemään aiheen 
parissa tai kertomaan 
omia Maunulaan liitty-
viä kokemuksia ja muis-
toja. Työpajoissa synty-
neiden ja esiin tulleiden 
tarinoiden pohjalta työs-
tetään materiaalia esityk-
seen, joka kiertää ympäri 
Maunulaa loppukeväällä. 

Ihme arki –projekti, 
jossa alueen ihmisiä kiite-
tään erilaisten yllätyksel-
listen taidetekojen muo-
dossa, jatkuu vuonna 
2018. Kuka tahansa mau-
nulalainen voi ilmoittau-
tua Arjen ihmeellistäjät –
ryhmään, joka toteuttaa 
tekoja valituille kiitettä-
ville. Ryhmään ei tarvit-
se sitoutua koko vuodek-
si, mukana voi olla myös 
vain yhdessä teossa. 

Maunulalaisen päivä-
kirjan sivut ovat täytty-
neet kahden ensimmäi-
sen vuoden aikana erilai-
sista tarinoista ja muis-
toista liittyen Maunulaan 
tai vaikka oman päivän 
kuvailuun. Hankkeen 
päätteeksi päiväkirjo-
jen materiaalista kooste-
taan esitys, jossa ammat-
titaiteilijat avaavat päi-
väkirjan tuotosten kaut-
ta maunulalaisten sielun-
maisemaa. Esityksen en-
si-ilta on syksyllä 2018 
Kansallisteatterissa.

Lisätietoja Maunu-
lan maisema -hankkeesta 
ja sen tapahtumista Me-
diapajan ilmoitustaulul-
ta sekä www.maunulan-
maisema.fi

Salli Berghäll
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Maunulan Naisvoimiste-
lijat tarjoaa liikuntaa jo-
ka päivä paitsi lauantai-
sin eri puolilla Maunu-
laa ja pohjoista Helsin-
kiä. MNV liikuttaa nimes-
tään huolimatta yhtä hy-
vin naisia kuin miehiäkin. 
Maanantaisin on miehil-
le äijäjumppaa ala-asteen 
koululla. Kahvakuulaa 
käy torstaisin koululla lii-
kuttamassa useita miehiä. 

Joogaa täällä on har-
rastettu jo noin seitsemän 
vuoden ajan. Tuija Tilan-
der-Leppä on toiminut ve-
täjänä alusta asti. Nyt hän 
vetää maanantaisin Ris-
tola-yhteisön tiloissa ko-
koontuvaa jatkoryhmää.

Toista maanantain joo-
gaa vetää Saunabaaris-
sa Sirkku Heikari-Pert-
tilä. Ryhmän löysi inter-
netistä myös Milka Salo-
nen, joka muutti perhei-

Uuden opetussuunnitel-
man myötä ilmiöt ovat 
tulleet myös meidän 
kouluumme. Ilmiön ide-
ana on yhdistää kahta tai 
useampaa oppiainetta si-
ten, että kokonaisuus oli-
si isompi kuin osiensa 
summa. Tarkoitus on siis 
opiskella eheästi jotakin 
sellaista, joka jäisi muu-
ten sivuun 75 minuutin 
jaksoihin pirstoutunees-
sa arjessamme.

Syksyn ilmiötä varten 
varattiin lukujärjestyk-
sestä kolme päivää, ja yh-
teisenä teemana oli Suo-
mi 100. Seitsemäsluokka-
laiset käsittelivät aihetta 
luonnon, kahdeksasluok-
kalaiset median ja yhdek-
säsluokkalaiset yhteis-
kunnan kautta. Kolmen 
päivän ajan nuoret vierai-
livat Nuuksiossa, tapasi-
vat yhteiskunnallisia vai-
kuttajia ja tutustuivat eri-
laisiin ihmisiin ja aihei-
siin. Oppilaat jalkautui-
vat koulun ulkopuolelle 
oppimaan, ja koulu kut-
sui vieraita kylään. Yhte-
nä kohokohtana oli rap-
artisti Palefacen pitämä 
rap-paja. Tuloksena oli 
monenlaisia kohtaamisia 
ja tuotoksia.

Maunulan yhteiskoulu ja 
Helsingin matematiikka-
lukio on saanut matematii-
kan opetuksen valtakun-
nallisen kehitystehtävän. 
Kehitystehtävän saamisel-
la on suuri merkitys kou-
lulle, koska Opetusminis-
teriö myönsi niitä yhteen-
sä vain yhdelletoista luki-
olle koko Suomessa. Esi-
merkiksi Mäkelänrinteen 
lukio kehittää urheilua ja 
Sibelius-lukio musiikkia. 
Matematiikkalukiollam-
me on Suomen ainoa ma-
tematiikan kehitystehtävä.

Valtakunnallisen tehtä-

Ahonen Salla
Helin Aris
Juhola Iina
Sarapaltio Sani
Vakkilainen Mimmi
 

Tapahtumassa lisätietoa
-Palvelukotiasumisesta
-Omaishoidon lomituksesta
-Asuntojen lyhytaikaisesta vuokrauksesta 
-Vapautuvista asunnoista
-Tammikuussa alkavasta tasapainokoulusta
 
Talon esittelykierrokset klo 14.15 ja klo 15.15

Helander-koti Maunula
Suursuontie 29
www.helander-kodit.fi
Lisätiedot p. 0400 341 306

Maunulan palvelutalossa 
avoimet ovet 

ke 13.12. klo 14.00-16.00

Suomi 100 -ilmiöitä MAYK:ssa
Itse olin mukana opet-

tajatiimissä, joka veti Tu-
ristina Helsingissä -ilmiö-
tä. Ensimmäisenä päivä-
nä oppilaat etsivät tietoa 
vierailtavista kohteista 
ja suunnittelivat reitin. 
Toisena päivänä oppi-
laat toteuttivat suunni-
telman siten, että kaikis-
sa ryhmissä oli sekä suo-
men- että englanninkie-

lisiä oppilaita. Kohteet 
esiteltiin itselle vieraal-
la kielellä. Kolmantena 
päivänä yhteisestä turis-
tipäivästä luotiin blogi, 
vlogi tai muu tuotos.

Oppilaat nauttivat 
opiskelun omaehtoi-
suudesta sekä siitä, et-
tä projektin tekemisel-
le oli varattu yhtäjak-
soista, keskeytyksetön-

tä aikaa. Opettajien nä-
kökulmasta taas ilmi-
öt ovat lupaava, mut-
ta hyvin työläs menetel-
mä. Tulevaisuuden ke-
hityshaasteena olisikin 
saada oppilaat mukaan 
suunnitteluun jo alku-
vaiheessa, jolloin ilmiöt 
olisivat vielä enemmän 
oppilaslähtöisiä.

Jere Linnanen

Hyvää oloa joogan 
avulla

neen huhtikuussa Mau-
nulaan Hämeenlinnasta. 
Hän halusi jatkoa aiem-
min alkaneelle joogahar-
rastukselleen. Ryhmässä 
käy säännöllisesti tusinan 
verran naisia, välillä pai-
kalla on jopa 18 eri-ikäis-
tä joogaajaa. Ryhmä har-
joittaa dynaamista hat-
hajoogaa, jossa tulee Mil-
kan mukaan hiki pintaan. 
Se alkaa kehon herätte-
lyllä. Sen jälkeen on au-
rinkotervehdys, tasapai-
noharjoituksia ja lopuk-
si hengitysharjoituksia ja 
rentoutusta.

Milkalle jooga tuot-
taa hyvää ja rauhallista 
oloa arjen pyörittämisen 
keskelle. 

Liikuntaryhmiin voi 
ilmoittautua MNV:n si-
vulla maunulannv.sport-
tisaitti.com.

Jukka Pirttioja

Yksi joogan perusliikkeistä on soturi.

Kahdeksasluokkalaiset ryhmätyön touhussa Metsäpuro-salissa. 
Kuva: Salli Kulmala

MAYK ylioppilaat 
syksyllä 2017

Anttila Jesse
Krotov Anton

Maunulan yhteiskoululle 
valtakunnallinen kehitystehtävä

vän saaneilla lukioilla on 
vastuu jakaa osaamistaan 
siten, että se palvelee ko-
ko lukiokenttää. Kehitys-
tehtävän myötä Matema-
tiikkalukiossa kehitettyjä 
opetusmenetelmiä ja ylä-
koulun kanssa toteutet-
tuja yhteistyömalleja le-
vitetään ympäri Suomen. 
Hanke toteutetaan yhteis-
työssä eri yliopistojen, lu-
kioiden ja yläkoulujen 
kanssa. Hanketta koordi-
noi Matematiikkalukion 
linjanjohtaja Ville Tilvis.

Ville Tilvis, Kata 
Melajärvi

Matematiikkalukiolaiset Nirmal Krishnan 
ja Erik Karsten ohjelmointikurssin tunnilla 
Inno-luokassa. Kuva: Salli Kulmala

Yhteisöllinen taide ja mediataide ovat olleet 
osa Maunulan arkea jo kaksi vuotta. M-cult 
kiitti yhteistyökumppaneitaan Partizaning 
Maunula -näyttelyn päätöstilaisuudessa. 
Näyttelyn teoksia lahjoitettiin Metsäbaarin, 
Saunabaarin, Maunula-talon ja Maunulan 
Sanomien edustajille.

Partizaning Maunula

Helsingin 
matematiikkalukion 
ylioppilaat syksyllä 
2017

Maunulassa jo 35 vuotta! 
Maunulan Fysikaalinen hoitolaitos & hieronta
Jouluun saakka vielä Helander-kodissa
Uusi osoite 1.1.2018 alkaen Metsäpurontie 26, 
Vanha Maunula

LAHJAKORTIT JOULUKSI MEILTÄ
p. 09-7249577, www.rajakaski.fi/fysio/maunula
ajanvaraus myö netissä, rajakaski@rajakaski.fi

TERVETULOA KUNNON HOITOON!
Myös suositut kotikäynnit

Ps. Varaa jo nyt aika alkuvuodelle. Tammi-helmikuussa 
käyneiden kesken arvotaan 1 kpl kasvohoitoa ja 2 kpl 30 min 

hierontalahjakortteja.

Tarjous tammi-helmikuun ajan 
- jalkahoito 50 € (60 €)
- kosteuttava kasvohoito 65 € (75 €)
- tehohoito kasvoille 85 € (99 €)
- käsihoito 30 € (40 €)  
- hieronta 30 min 25 € (30 €)
- lymfahoito 60 min 60 € (70 €)
- fysioterapia konsultaatiokäynti 60 
min sis. alkututkimuksen ja hoidon 
60 € (70 €)

Seuraavat Maunulan 
kattavimmat palvelut 
meiltä:
- Kirsi/osteopaatti
- Marita/fysio/
lymfaterapeutti
- Raimo/
fysioterapia-hieronta
- Antti/fysioterapia/
hieronta/akupunktio
- Elena/kosmetologiset 
hoidot ja jalkahoidot
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Lehti on Maunulan kehittä-
misen riippumaton äänen-
kannattaja. Se tehdään ja jae-
taan vapaaehtoisvoimin. Ter-
vetuloa mukaan tekemään 
lehteä.

Toimitus:
Helen Elde, Hannele Ran-
kamo, Ann-Mari Ruhanen, 
Hannu Kurki, Virpi Räty, 
Jouko Jauhiainen, Hanna 
Horppila ja Jukka Pirttioja.

Jakelu:
Vapaaehtoiset jakajat ter-
vetulleita. Yhteystiedot 
Mediapajalle.

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy maaliskuussa.

Ilmoitushinnat: esim. 1 
palsta x 50 mm = 50 pals-
ta mm = 50 €, 2 palstaa x 50 
mm = 100 palsta mm = 100 
€, 2 palstaa x 100 mm = 200 
palsta mm = 200 €. Etusivun 
ilmoituksia ja yli 30 % sivun 
kokoisia ilmoituksia lehti ei 
julkaise.

ISSN 1239-9426 

Nettiajanvaraus
Koivikkotie 8  

00630 Helsinki

Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770

pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi

Nico 
Autero

KTM, LKV
050 521 4810

Juha 
Hyvönen

Myyntineuv.
040 828 2081

Kim Autero
Ekon, LKV, 

yrittäjä
0400 505 743

Anne-Maria 
Liukkonen

Myyntip.,LKV
050 364 4557

Kukaan ei välitä niin kuin me.

• tunnemme alueen ja sen hintatekijät kortteli korttelilta
• yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen
 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun voimavarat
 yhdistyvät, eniten asuntoja myynnissä pääkaupunkiseudulla
• jatkuva ajantasakoulutus ja asiakkaiden
 tyytyväisyys takaavat onnistuneet asuntokaupat

PAKILAN, PALOHEINÄN, MAUNULAN
alueen paikallinen kiinteistönvälittäjä jo

vuodesta 1974 lähtien.

KOTIKENTTÄETU

Ota yhteyttä asuntoasioissa alan ammattilaisiin.

Fysioterapeutti 
Anita Korhonen

050 545 9500 
Männikkötie 10

• fysioterapia &       
   hieronta
• kinesioteippaukset
• bemer-terapia

Joulunpyhät lähestyvät...
Tilaa meiltä sesongin herkut 

juhlapöytääsi.
Soita ja tiedustele lisää!

NILS 
TORVALDS
NÄYTTÄÄ SUUNNAN

NILSTORVALDS.FI

Kiitämme 
asiakkaitamme  

kuluneesta vuodesta 
toivottaen

Rauhallista Joulua 
ja Menestystä 
Vuodelle 2018!

Isännöitsijätoimisto 
A&T NORTAMO 

 
044 040 8800 

www.atnortamo.fi

Maunulan yhteiskoulu
Peruskoululuokat 7–9  
Matematiikka-, liikunta- ja englanninkielinen luokka
Kuvataide- ja musiikkipainotus 
Education also in English

Maunulan yhteiskoulun lukio
Liikunta, musiikki, kuvataide, media 
Laaja luonnontieteiden kurssivalikoima

Helsingin matematiikkalukio
Matematiikan ja luonnontieteiden erikoislukio 
Kilpailutoimintaa ja yliopistoyhteistyötä

Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki 
Puh. 09 777 110 12 facebook.com/MaykHelMa 

www.mayk.fi

Vaatekorjaukset
Tilaustyöt
Hääpuvut
Nahkavaatteet
Turkit
Pesulapalvelu
Nahkapesu
Kodintekstiilit
Alihankinta ym.

·

·

·
·
·
·
·
·
·

Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668

www.ullastiina.fi

ASUSTEHUOLTO ULLASTIINA

info@ullastiina.�
050 5363 904

PESULAP
ALVELU

TUKKAKULMA
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 
2018

T. Jaana ja Petri
    

Tervetuloa!

Männikkötie 10
Puh. 09-754 5353

Nettiajanvaraus 24h 
www.tukkakulma.fi

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018

Pieni ja viihtyisä koko perheen 
Parturi - Kampaamo, palvelee 
osoitteessa Metsäpurontie 16, 
00630 Helsinki 63. 

Avoinna ark 10 - 17, Lauantaisin sop. muk.

Puh 041-471 3378 sekä 09-754 3921

Tervetuloa!

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018

Pieni ja viihtyisä koko perheen 
Parturi - Kampaamo, palvelee 
osoitteessa Metsäpurontie 16, 
00630 Helsinki 63. 

Avoinna ark 10 - 17, Lauantaisin sop. muk.

Puh 041-471 3378 sekä 09-754 3921

Tervetuloa!

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018

MAUNULAN

PARTURI 
&

SALON

Avoinna ark 10–17, lauantaisin sop. muk.
Tervetuloa!

Pieni ja viihtyisä koko perheen Parturi-Kampaamo, 
palvelee osoitteessa Metsäpurontie 16, 00630 Helsinki.

Puh 041-471 3378 sekä 09-754 3921

Joulu Saunabaarissa
Joulujuhla

Joulupuuro

La 16.12.2017 klo 11:00 - 15:00

Ke 20.12.2017 klo 10:00 - 12:30

Pe 15.12.2017 klo 13:00 

Pöytiä voi varata 4.12. alkaen ompelimossa, hinta 5€

Metsäpurontie 25 
00630 Helsinki

asukastalo.saunabaari 
@hel.fi

Joulumyyjaiset

 
 
 
                                                                   
 

    MAUNULAN APTEEKKI 
 

                      Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 

                     Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 
                                     maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 

 

 
            
 
 
 
 
            Katso kaikki tarjoukset                      
         www.maunulanapteekki.fi 
                                                                                              www.avainapteekit.fi 
 
 
 
 
 
 

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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

Toivotamme kaikille 
liikkujillemme

Rauhallista Joulua 
ja  

Reipasta Uutta Vuotta  
2018

HYVÄSSÄ SEURASSA  
ON ILO LIIKKUA!

http://maunulannv.sporttisaitti.com


