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Maunulan virastotalossa 
Suursuonlaidalla sijaitsee 
katutasossa pieni kahvi-
la Arcobaleno. Leivon-
naisten lisäksi tarjolla on 
lounaskeittoa. Tiskin ta-
kana toimii ohjaajan mu-
kana yksi tai kaksi nuorta 
työntekijää Metsälän Ris-
tola-nimisestä työopetus-
koulusta, jossa ruokakin 
valmistetaan.

Ristola-yhteisö on ke-
hitysvammaisille nuoril-
le tarkoitettu vaihtoehtoi-
nen kasvuympäristö, jos-
sa opetetaan ja harjaan-
nutetaan elämän perus-
taitoja ja yhteiselämää.

Ristola-yhteisön toi-
minta perustuu Ru-
dolf Steinerin virikkei-
den pohjalta syntynee-
seen hoitopedagogiik-
kaan ja sosiaaliterapi-

Nykyään minun on yhä 
vaikeampaa hyväksyä 
syksyn pimenevää anke-
utta. Tuuli riepotti kau-
niit lehdet puista, loput 
tippuivat silkkaa toivotto-
muuttaan. Kahisevat leh-
tikasat olivat pian ruske-
ata mössöä. Aamulenkil-
lä koiran kanssa sukel-
lamme pimeyteen. Kel-
meät katuvalot luovat 
kauhufilmimäistä tunnel-
maa.Kaadetut korjaamat-
tomat puuhaamut lojuvat 
sikin sokin maassa. Hieno 
on koulun viertä kulke-
va leveä tie, mutta maas-
ton hoitamattomuus osuu 
silmiin.

Kotona kahvin ja leh-
den kanssa jatkuu tun-
nelma pimeiden uutisten 
seurassa.

Maailma on täynnä vä-
kivaltaa, taloudellista ah-
dinkoa ja yleistä pelkoa 
tulevaisuudesta.

Kotimaan uutiset ei-
vät paljoa mieltä koho-
ta: maaseudulta loppu-
vat työpaikat. Ruokaa, jo-

Kaamos kamala
ta voisi viljellä hyvin tääl-
läkin, ostetaan ulkomailta. 
Kodittomuus vaivaa, mut-
ta elämän loppusuoralla 
olevia sairaita kuskataan 
edestakaisin hoitopaikas-
ta yksinäiseen kotiin, jos-
sa he eivät enää pärjää.

Kaupungin suunnitte-
luvirastolla on isot suun-
nitelmat rakentaa paljon 
ja tiheästi niille sadoil-
le tuhansille, jotka tän-

ne muuttavat. Saa näh-
dä, miten rahkeet kestä-
vät. Olen tyytyväinen, et-
tä olen saanut asua väljäs-
ti rakennetussa lähiössä, 
hyvien yhteyksien ja pal-
velujen ja luonnon lähel-
lä ‒ kaikki tärkeitä asioita 
viihtyvyydelle.

Aurinkotuulen ja mui-
den taivaan merkkien mu-
kaan seuraava ”kunnon 
talvi” tulee vasta vuon-

na 2020. Mutta nyt, tähän 
saumaan, satoi ensilumi 
ja syttyivät jouluvalot! Ol-
koonkin markkinatouhu-
ja, mutta kummasti ne pi-
ristävät. Ja kansalaiset ko-
ristavat ikkunansa kynt-
teliköillä ja joulutähdillä 
ja parvekkeet värikkäil-
lä lampuilla. Kiitos siitä. 
Kyllä se valokin takaisin 
tulee, kun jaksaa odottaa. 

  H. E.

Helsingin kaupungin oh-
jelmissa puhutaan asuk-
kaiden vaikutusmahdol-
lisuuksien lisäämisestä. 
Näiden lupausten yli kä-
veltiin, kun uudesta yleis-
kaavasta päätettiin.

 Yleiskaavaehdotuk-
seen esitetyistä asukkai-
den muistutuksista 96 
prosenttia vastusti viher- 
ja virkistysalueille raken-
tamista. Silti viheralueita 
supistettiin kaavassa yli 
viidenneksellä ja metsä-
alueita lähes kolmannek-
sella. Maunulan lähellä 
rakentamista osoitettiin 
Keskuspuistoon, Haltia-
laan, Tuomarinkylään ja 
Vantaanjoen varrelle. Li-
säksi täydennysrakenta-
misen tavoitteet uhkaavat 
Maunulan ja Pirkkolan 
kaltaisia aikoinaan hyvin 
kaavoitettuja alueita.

Yleiskaavan valmiste-
lussa menivät monet asi-
at pieleen. Kun Tukhol-
massa yleiskaavan val-
mistelu alkoi kartoitta-
malla, mille alueille ei saa 
rakentaa, aloitettiin tääl-
lä hakemalla rakentami-
selle lisää maata viher- ja 
virkistysalueilta. Tavoi-
te asukasmäärän lisäämi-
sestä 260 000:lla päätettiin 
asukkailta tai valtuustolta 
kysymättä. Rakentamis-

Jatketaan 
Keskuspuiston 
puolustamista

alueita on kaavassa kaksi 
kertaa enemmän kuin tar-
vitaan (eli yhtään asuntoa 
ei jäisi rakentamatta vaik-
ka esimerkiksi Keskus-
puisto suojeltaisiin). Lau-
takunta sopi kaavasta jo 
ennen kuin lain edellyttä-
mä asukkaiden kuulemi-
nen oli toteutettu ja kol-
me suurinta puoluetta lu-
kitsi sopimuksen. 

Keskuspuiston kohta-
loa ei ole kuitenkaan vie-
lä ratkaistu. Laaja kansa-
laistoiminta vaikutti päät-
täjiin ja nosti puistoon ra-
kentamisen kynnyksen 
korkealle. Rakentamisen 
perusteluksi esitetty Hä-
meenlinnanväylän bule-
vardisointi on törmännyt 
väylää hallinnoivan val-
tion liikenneviraston vas-
tustukseen. Lisäksi Kes-
kuspuiston osalta yleis-
kaavaa koskeville valituk-
sille on vahvat perusteet.

 Tärkein tulos yleiskaa-
vasta käydystä kamppai-
lusta oli laaja kansalais-
toiminta ja erilaisten jär-
jestöjen yhteistyö luon-
to-, virkistys- ja kulttuu-
riarvojen puolesta. Se voi 
ratkaista, millaisia asema-
kaavoja tehdään.

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu

www.yrjohakanen.fi

Keskuspuistoon yleiskaavassa esitettyä 
rakentamista vastustettiin muun muassa 
ihmisketjulla. Kansalaistoiminnasta riippuu 
seuraavaksi, millaisia asemakaavoja 
alueelle tehdään. Kuva Toivo Koivisto.

Metsälän Ristola-yhteisö - 
vaihtoehtoinen kasvuympäristö

aan. Sen lähtökohtana on 
antroposofinen laajen-
nettu ihmiskuva. Yhtei-
sössä on 36 oppilaspaik-
kaa 16-vuotta täyttäneille 
nuorille. Koulutusaika on 
viisi vuotta.

Nuoret saavat ope-
tusta perinteisissä käsi-
työammateissa, teoreet-
tisissa ja taiteellisissa op-
piaineissa sekä harjoitte-
levat itsenäistymistä asu-
malla Ristola-yhteisön 

asuntolassa. Tällä hetkel-
lä Ristolassa on avoimia 
opiskelupaikkoja.

Ristolassa järjestetään 
säännöllisesti myös pää-
siäis- ja joulumyyjäiset.

Ritva Sario

Koulurakennus sekä asuntolasiipi Tinasepäntiellä. Kuva: Pietro 
Succi.

Torstaina 27.10. oli bussi 
66:n matkalipunlukulaite 
epäkunnossa, joten pää-
sin ilmaiseksi Sörnäisiin. 
Kun jatkoin matkaa rati-
kalla: siinähän se oli, uu-
si lipunlukulaite. Painoin 
sormella 1:stä, kuittasin 
valintani painamalla OK-
painiketta ja sitten vain vi-
lautin lippuani. Olin mie-
lessäni ylpeä, kun onnis-
tuin, varsinkin kun mo-
ni räpelöi kauan laitteen 
kanssa. Perillä senioriko-

Toimintaohje
koukseemme päästyäni 
kerroin uroteostani, mut-
ta silloin yksi joukosta pu-
dotti minut maanpinnalle 
kertomalla, että en ollut 
huomannut ratikkapaini-
ketta. Jos olisin ykkösen 
sijasta painanut sitä, oli-
sin päässyt halvemmalla. 
Nykymaailmassa joutuu 
oppimaan uusia käytän-
töjä lähes päivittäin. 

Viime keväänä olin 
vierailulla isovanhem-
painpäivänä esikoulus-

sa, jossa painotettiin oh-
jelmointia. Seinällä lu-
ki sana ’algoritmi’. Algo-
ritmi-sana alkoi kiehtoa 
mieltäni. Kansakoulus-
sa ja peruskoulussa opit-
tiin laskemaan yhteen al-
lekkain, kertomaan allek-
kain ja jakamaan jakokul-
massa. Puhutaan yhteen-
lasku-, vähennyslasku-, 
kertolasku- ja jakolasku-
algoritmeista. Algoritmi 
on toimintaohje, jota seu-
raamalla voidaan ratkais-

ta tietty ongelma. Nyky-
maailmassa tarvitaan toi-
mintaohjeita: busseissa, 
lentoasemilla, pankeis-
sa. Toimintaohjeet, algo-
ritmit, ovat tärkeitä tieto-
koneohjelmia laadittaes-
sa. Ennen vanhaan lähes 
jokaisen piti osata valjas-
taa hevonen. Ei sekään al-
goritmi ihan helppo ol-
lut. Harjoittelu vasta te-
ki mestarin, ihan kuin 
nykyäänkin.

J.J.
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Loppusyksystä on tapahtunut tai tapahtuu merkittäviä asioita. Valtuusto hyväk-
syi 26.10. yleiskaavan. Pariisin ilmastosopimus tuli 4.11. voimaan. Maunula-ta-
lo avataan 22.12.2016. Kaikki nämä asiat vaikuttavat maunulalaisiin. Vuosi 2030 
häämöttää tulevaisuudessa maagisena lukuna sekä yleiskaavassa että ilmasto-
sopimuksessa. Maunulan asukasjärjestöt tekivät vuonna 2002 yhteisen tulevai-
suuskuvan, Visio 2017. Nyt on aika päivittää visiot ja tulkita tilannetta Maunu-
lassa ja maailmalla sekä tunnistaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tulevaisuu-
den pohdinta ja organisoituminen positiivisten tavoitteiden saavuttamiseen joh-
taa pitkällä aikavälillä hyvään lopputulokseen, kuten olemme havainneet.

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Maunulan Helander-ko-
din Vie vanhus ulos -ul-
koilutapahtumassa 6.10. 
nautittiin raikkaasta vii-
leästä ulkoilmasta, mut-
ta tunnelma päivässä oli 
sitäkin lämpimämpi. Ta-
pahtuma keräsi runsaasti 
väkeä paikalle.

Iltapäivä aloitettiin yh-
tenäisenä joukkona al-
kupuheiden saattelema-
na Helander-kodin edes-
tä, minkä jälkeen suunnat-
tiin läheiselle luontopolul-
le, jossa oli Ikä-instituutin 
järjestämiä liikuntaraste-
ja, joissa heitettiin käpyjä 
ja laitettiin veri kiertämään 
voimistellen. Ikä-ihmi-
set saivat myös elämyksiä 
Pyöräliiton riksapyörästä, 
jolla kyydittiin halukkaita. 
Vauhti hurmasi sekä kyy-
dissä olijat että kyyditsijän. 
Tämä oli todellinen elä-
mys, josta riitti keskuste-
lua seuraavillekin päiville. 

Ulkoilun jälkeen siir-
ryimme sisätiloihin, jois-
sa oli erilaisia Stadin am-

Maunulalainen esseisti ja 
suomentaja Antti Nylén 
on todellakin kuin koto-
naan Maunulassa ‒ ja ku-
kapa ei olisi. Nylén kertoo 
lisää kotiseutusuhtees-
taan Maunulaan 29.11. klo 
18 Mediapajalla.

”Kun perheeni kanssa 
muutin Maunulaan reilut 
kolme vuotta sitten Valli-
lasta, se oli hyppy tunte-
mattomaan, kokonaan in-
tuition varassa toimittiin. 
Toisaalta se oli tavallinen 
tarina. Kun järjestelmä pe-
rustuu omistusasumiselle, 
on ainakin vähävaraisen 
vaihdettava asuinpaik-
kaa, jos haluaa lisätilaa. 
Vallilan kolmiomme hin-
ta oli kuudessa vuodessa 
kaksinkertaistunut, mutta 
niin oli neliöidenkin, eikä 
niitä juuri edes ole siellä. 

Saunabaarin Maunula-sa-
lissa eli entisessä naisten 
pukuhuoneessa on koolla 
Sukkasakki. Naiset kerto-
vat neulovansa perjantai-
aamupäivät sukkia, lapa-
sia, kaulaliinoja ja pipoja 
hyväntekeväisyyteen, täl-
lä kertaa Hurstin joulupa-
ketteihin. Ilmenee, että kä-
dentaitajat kokoontuvat 
myös maanantaisin ja kes-
kiviikkoisin. Maanantai-
sin neulotaan ja virkataan 
syto-myssyjä HUS:n syö-
päpotilaille ja keskiviik-
koisin peittoja Punaisen 
Ristin välitettäviksi. ”Kä-
sitöitä tulisi tehtyä joka 
tapauksessa. Mukavam-
pi on täällä yhdessä tehdä 
kuin yksin kotona, ja nyt 
tekemisellä on tavoite”, 
kertoo Eeva Romppanen. 

Lähdemme Saunabaa-
rin asukastalon koordi-
naattorin ja ainoan va-
kituisen työntekijän Ai-
no Timosen kanssa kier-
rokselle talon uumeniin. 
Oven takaa löytyy paja 
ja sen takaa taas uusi pa-
ja ja harrasteryhmä. On 
akvarelli- ja öljyvärimaa-
lareita, savityön tekijöitä, 
bridgen ja biljardin pelaa-
jia, liikuntaryhmissä kä-
vijöitä ja digikuvaukses-
ta kiinnostuneita. Lisäksi 
löytyy kutomo, josta voi 
varata kudontavuoron ja 

Saunabaari - yleisestä saunasta 
asukastaloksi

ompelimo, jonne voi tul-
la ompelemaan etukäteen 
ilmoittamatta. 

”Tänne voi perustaa 
harrasteryhmän, jos sille 
löytyy vapaaehtoinen ve-
täjä”, Aino Timonen ker-
too. ”Iltaisin tiloja käyttä-
vät järjestöt ja yhdistyk-
set. Maunula- ja Vaahte-
rasalia vuokrataan juhlia 
varten lauantaisin, mutta 
tämän vuoden osalta ka-
lenteri on jo täynnä. Meil-
lä on noin tuhat kävijää 
viikossa.”

”Asukastalojen ideana 
on ennaltaehkäistä yksi-
näisyyttä ja sen lieveilmi-
öitä. Nämä on tarkoitettu 
kaikille aikuisille, ei pel-
kästään eläkeläisille”, Ai-
no Timonen painottaa. 
”Myös lapset ovat terve-

tulleita esim. isovanhem-
piensa tai muiden aikuis-
ten kanssa.” Kuin tästä to-
disteeksi hissiltä saapuu 
kahvioon nuori äiti työn-
täen kahdeksanviikkois-
ta vauvaansa vaunuissa. 
”Tulee lähdettyä kotoa 
ulos ja saa syödä valmiin 
keittolounaan”, sanoo tä-
mä Oulunkylästä kävellyt 
nainen.

Aino Timonen kertoo, 
että Saunabaarille voi tul-
la vaikka lukemaan päi-
vän lehden, juomaan ku-
pin kahvia ja halutessaan 
juttelemaan muiden pai-
kalla olijoiden kanssa. 
Pyyhettä ei kuitenkaan 
kannata ottaa mukaan, 
sillä enää ei ole saunaa ei-
kä baaria. 

Hanna Horppila

1 iso sipuli
4 valkosipulin kynttä
1 dl punaisia paprikakuutioita
2 rkl öljyä
3-4 tl välimeren yrttimaustetta
1 tl timjamia
1 tlk tomaattimurskaa
8 dl vettä
1-2 kalaliemikuutiota
1 rkl sokeria
6 perunaa pieninä kuutioina
n. 500 g lohta tai muuta vaaleaa kalaa
0,5 dl ohuita purjorenkaita
1 dl oliiviviipaleita ilman lientä

Kuullota sipulisilppu, valkosipuliviipa-
leet ja paprikakuutiot öljyssä kattilan 
pohjassa.

Kirjailija Antti Nylénin 
Maunula

Antti Nylén Koivikkotien leikkipuistossa. Kuva Antti Ahonen.

Omituista kyllä, Maunu-
lasta tuli minulle läheinen 
ja ”oma” paikka nopeam-
min kuin Vallilasta kos-
kaan. Täällä ei myöskään 
aina ole jotain maan ja ja-
lan välissä: Keskuspuisto 
on todella tärkeä.”

Antti Nylénin esikois-
teos Vihan ja katkeruu-
den esseet (2007) sai il-
mestymisvuonnaan Ka-
levi Jäntin palkinnon. 
Vuonna 2012 Nylén oli 
yksi WSOY:n kirjallisuus-
säätiön tunnustuspalkin-
non saajista. Palkinto on 
tunnustus merkittävästä 
työstä kotimaisen kirjalli-
suuden ja lukuharrastuk-
sen edistämiseksi.

Nylénin tuorein teos 
Kauhun ja ulkopuolisuu-
den esseet (2016) on Vi-
han ja katkeruuden es-

seistä alkaneen trilogian 
päätösosa; aiheina mm. 
David Bowie, Juhani Re-
kola, paavi Franciscus ja 
muutama kuvataiteilija.

Nylén on myös va-
lokuvaaja ‒ omi-
en sanojensa mukaan 
kamera-amatööri.

Liisa Lohtander

Helander-koti järjesti 
ulkoiluiltapäivän

mattiopiston lähihoitaja-
opiskelijoiden järjestämiä 
tuokioita kuten jumppaa 
ja hierontaa. Iltapäivän 
huipennuksena oli liikun-
nan lisäksi yhteinen kah-
vitteluhetki, jossa saim-
me nauttia Maunulan He-
lander-kodin keittiön val-

mistamista herkuista Pa-
kilan pelimannien soitta-
essa tunnelmallista mu-
siikkia. Kaikilla oli hymy 
huulilla. Tällaista yhtei-
söllisyyttä tarjosi Maunu-
lan Helander-koti. Kiitos 
kaikille mukana olleille!

Helena Soilas

Kuvassa Helander-kodin asukas Ritva Vuola 
ja hänen tyttärensä Marjatta Kalpala sekä 
Ikä-instituutin Markku Holmi kyyditsemässä 
riksapyörällä.

Lisää yrttimausteet, tomaattimurs-
ka, vesi, kalaliemikuutiot, sokeri ja 
perunakuutiot.
Keitä melkein kypsiksi. Lisää lohikuu-
tiot ja purjo- ja oliiviviipaleet. Haudu-
ta kypsäksi.

Tarjoa patongin ja smetanan kanssa.

Sukkasakin ahkerat neulojat.

VÄLIMEREN KALAKEITTO

Antti Nylénin Maunu-
la & Maunula-Seuran 
vuosikokous
Aika: 29.11. klo 18–20
Paikka: Maunulan 
Mediapaja
Maunula-Seuran jär-
jestämä tilaisuus on 
ilmainen ja kaikil-
le avoin. Tarjolla kah-
via/teetä ja iltapalaa. 
Tervetuloa!
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Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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

Toivotamme kaikille 
liikkujillemme

Rauhallista Joulua 
ja  

Reipasta Uutta Vuotta  
2017
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                               La    9:00 – 13:30 
                             TERVETULOA! 
                           www.maunulankahvila.fi 

 

Joulunpyhät lähestyvät ...
Tilaa meiltä sesongin herkut 

juhlapöytäsi. 
Soita ja tiedustele lisää!

Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 26.10.2016 Hel-
singille uuden yleiskaa-
van. Keskustelussa käy-
tettiin lähes 150 puheen-
vuoroa ja se kesti yhteen-
sä yli kuusi tuntia. Eniten 
keskustelua aiheuttivat 
Keskuspuiston ja Mal-
min lentokentän kohta-
lo sekä moottoritiemäis-
ten sisääntuloväylien 
bulevardisointi. 

Yleiskaavakartta mer-
kintöineen ohjaa asema-
kaavoitusta noin vuo-
teen 2030 saakka tai kun-
nes laaditaan seuraava 
yleiskaava. Yleiskaavalla 
halutaan varmistaa edel-
lytykset kaupungin kas-
vulle, asuntotuotannol-
le ja elinkeinoelämälle. 
Yleiskaavan varaukset 
mahdollistavat kasvun 
vähintään 860 000 asuk-
kaaseen ja 560 000 työ-
paikkaan vuoteen 2050 
mennessä.

Yleiskaava on yleispiir-
teinen kuvaus alueen ta-
voitellusta maankäytös-
tä. Yleiskaavassa on ku-
vattu alueiden maankäyt-

Yleiskaavakartassa näkyvät punaisella ja oranssilla keskusta-
alueet ja hakaviivalla raideliikennyhteydet kuten Raide-
Jokeri. Maunulan alitse kulkee lentorata merkittynä musta-
valkokatkoviivalla. Maunulan kannalta kiinnostavimmat alueet ovat 
Keskuspuiston länsireuna Pirkkolan kohdalla ja Tuusulanväylän 
kaupunkibulevardi. 

Valtuusto hyväksyi yleiskaavan 

tö 100 x 100 m²:n ruuduil-
la. Vaikeasti hahmotet-
tava pikselikaava siirtää 
varsinaisen asukasvuo-

rovaikutuksen asema-
kaavatasolle. Kaupungin 
mukaan jokainen tuleva 
asemakaava suunnitel-

Yleiskaavasta tehdään to-
teuttamisohjelma syksyyn 
2017 mennessä. Toteutus-
ohjelmassa esitetään se, 
millä keinoilla yleiskaa-
van tavoitteisiin voidaan 
päästä. Siinä määritellään 
myös yleiskaavan toteut-
tamisaikataulu ja -järjes-
tys. Valmis toteuttamis-
ohjelma käsitellään kau-
punkiympäristölautakun-

Miten 
suunnitteluprosessi 
jatkuu yleiskaavasta?

nassa syksyllä 2017.
Yleiskaavasta tehdään 

varmasti valituksia, jot-
ka käsitellään hallinto-oi-
keudessa ja sen jälkeen 
mahdollisesti korkeim-
massa hallinto-oikeudes-
sa. Rakentamaan uusil-
la yleiskaavan määrit-
telemillä alueilla pääs-
täneen 2020-luvulla. 
www.yleiskaava.fi

YK:n ilmastokokouksessa 
Pariisissa sovittiin 12. jou-
lukuuta 2015 uudesta, kat-
tavasta ja oikeudellisesti 
sitovasta ilmastosopimuk-
sesta. Sopimuksen myö-
tä ensimmäistä kertaa lä-
hes kaikki maailman maat 
ovat kertoneet olevansa 
valmiita toimiin ilmaston-
muutoksen torjumiseksi.

Pariisin ilmastosopi-
muksen mukaan tavoit-
teena on pitää maapallon 
keskilämpötilan nousu 
selvästi alle kahdessa as-
teessa suhteessa esiteolli-
seen aikaan ja pyrkiä toi-
miin, joilla lämpeneminen 
saataisiin rajattua alle 1,5 
asteen. 

Päästövähennystavoit-
teiden lisäksi sopimukses-
sa on asetettu pitkän ai-
kavälin tavoite ilmaston-
muutokseen sopeutumi-
selle sekä tavoite sovittaa 
rahoitusvirrat kohti vähä-
hiilistä ja ilmastokestävää 
kehitystä. 

Tavoitteena on saa-

Pariisin 
ilmastosopimus ja 
Maunula

vuttaa maailmanlaajuis-
ten kasvihuonekaasujen 
päästöjen huippu mah-
dollisimman pian sekä vä-
hentää päästöjä nopeas-
ti sen jälkeen siten, jotta 
ihmisen aiheuttamat kas-
vihuonekaasujen pääs-
töt ja nielut ovat tasapai-
nossa tämän vuosisadan 
jälkipuoliskolla.

Pariisin sopimuksen 
voimaan tulemiseen vaa-
dittiin vähintään 55 osa-
puolta, joiden osuus maa-
ilmanlaajuisista kasvihuo-
nekaasupäästöistä on yh-
teensä vähintään 55 %. 
Voimaantulokynnys ylit-
tyi lokakuussa 2016, kun 
muun muassa EU ratifi-
oi sopimuksen. Pariisin 
sopimus astui voimaan 
4.11.2016.

Myös Maunulassa on 
käynnistynyt toimin-
ta hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi.

http://www.
verkkoviestin.fi/

lionshkimaunula/

 
Valtuuston lokakuussa 
hyväksymän yleiskaa-
van syksyllä 2017 val-
mistuva toteutussuun-
nitelma määrittelee kaa-
voituskohteiden toteut-
tamisjärjestyksen. Mau-
nulan kannalta tärkeitä 
alueita ovat Keskuspuis-
ton länsireunan ja Hä-
meenlinnanväylän kau-
punkibulevardin suun-
nittelu. Maunulaan vai-
kuttavat myös Tuusulan-
väylän kaupunkibulevar-
din toteutus ja liikenne-
väylän kääntäminen Kä-
pylän aseman kohdalla 
kohti Keski-Pasilaa.

Uusi yleiskaava mah-
dollistaa kauppakeskus 
Kaaren alueen kehittämi-

Miten yleiskaava 
vaikuttaa Maunulaan?

sen. Muita vetovoimaisia 
solmukohtia muodostuu 
tulevaisuudessa Käpylän 
aseman seudulle ja Keski-
Pasilaan, jota parhaillaan 
toteutetaan.

Keskuspuistoon suun-
niteltu rakentaminen on 
herättänyt paljon vastus-
tusta. Kaavoitusvaiheessa 
asukkaille tarjoutuu mah-
dollisuus vaikuttaa suun-
nitteluun konkreettisem-
min kuin yleiskaavassa. 

Ajankohtainen kaa-
voituskohde Maunulan 
ympäristössä on Raide-
Jokerin varsi, josta vuo-
denvaihteessa valmis-
tuu Pirjontien ja Pirkko-
lantien kaavaluonnos. 
www.yleiskaava.fi

laan vuorovaikutteises-
ti ja kaupunginvaltuusto 
tekee niistä päätökset.

www.yleiskaava.fi

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

toivottaa kaikille 
alueen asukkaille

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2017

GLÖGITARJOILU TO 8.12
MAUNULAN FIDALLA

Pakilantie 8 • Ark 9-18, La 10-16

JOULUKONSERTTI
Maunulan yhteiskoulun musiikkiluokkien ja  

Helsingin matematiikkalukion 

28. perinteinen joulukonsertti  
keskiviikkona 14.12. klo 18 

Oppilaiden buffetti ja arpajaiset
Lippuja varattavissa koulun oppilailta 

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

Kauppakeskus Kaari

Maunula

Pasilan asema

Oulunkylän 
asema

Käpylän asema
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Maunulan Leijonien esi-
telmätilaisuudet käsitte-
levät keväällä 2017 hii-
lidioksidipäästöjen vä-
hentämistä sekä ilmiön 
mallintamista ja mittaa-
mista. Leijonat tekevät 
aiheen puitteissa yhteis-
työtä Maunulan koulu-
jen ja Maunula-Seuran 
kanssa. 

Lisäksi Leijonat jär-
jestää perinteisen Mau-
nulan jääjuhlan sunnun-
taina 5.3.2017 klo 13–15 
Maunulan ala-asteen pi-
halla ja ruokalassa. Ta-
pahtumassa on mahdol-
lista tutustua keinoihin 
vähentää CO2-päästöjä.

Esitelmätilaisuudet 
ovat avoimia ja teemois-
ta kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Maunulan 
Leijonien presidenttiin, 

Viime kesänä etsin työti-
laa taiteen tekoon Mau-
nulasta. Jaan House-
mouse-sisustusliikkeen 
omistajan Hanna Martti-
sen kanssa työtilan, jon-
ne muutin elokuussa. Pi-
dämme molemmat eu-
rooppalaisesta tyylistä, 
jossa käsityöläisten tilat 
ovat avoinna yleisölle ja 
valmistusprosessia pää-
see seuraamaan läheltä. 
Tilan takaseinää koristaa 
vaihtuva myyntinäyttely.

Tieni taiteilijaksi on ol-
lut pitkä. Olen väittänyt 
itselleni, että en osaa ja et-
tä on turha edes ryhtyä. 
Energiahoitamisen opin-
not olivat käännekohta 
kohti taiteilijuutta. Ym-
märrys omista unelmis-
ta ja omasta tiestäni lähti 
aukeamaan. 

Tänä päivänä ohjaan 
muita luovuuden pelko-
jen kanssa painivia ot-
tamaan askelia pelkoja 
päin. Pelot on tehty koh-
dattaviksi, ei kaappiin 
säilöttäviksi. Kaappiin 
tungetut pelot heijastuvat 
usein arkeen ja kehon hy-
vinvointiin. Niiden kans-
sa harva haluaa elää, mut-

Espoon ja Helsingin val-
tuustot hyväksyivät Rai-
de-Jokerin hankesuunni-
telman kesäkuussa 2016. 
Hankkeen valmistelu on 
parhaillaan käynnissä. 
Suunnittelijoiden ja ura-
koitsijoiden kilpailutuk-
set pyritään tekemään 
vuoden 2017 aikana. Yk-
sityiskohtaisempi toteu-
tussuunnittelu tehdään 
vuosina 2017-2018. Ra-
kentaminen käynnistyy 
aikaisintaan noin kahden 
vuoden kuluttua.

Raide-Jokeri korvaa 
nykyisen runkobussi-
linjan 550. Pysäkit ovat 
asutuksen ja työpaikko-

jen painopisteissä. Läh-
tökohtana on moder-
ni kaupunki- ja pika-
raitiotie. Tavoitteena on 
25 km/h matkanopeus. 
Enimmäisnopeus on 70 
km/h. Kaduilla raitiovau-
nu kulkee pääsääntöises-
ti samaa nopeutta kuin 
ajoneuvoliikenne.

Rata sijoittuu mahdol-
lisimman paljon omalle 
ajouralleen, mikä vähen-
tää häiriöitä. Raitiotien 
vaatima tila vaihtelee 7 ja 
9 metrin välillä, riippu-
en ympäröivästä tilasta ja 
raitiotielle suunnitellusta 
ajonopeudesta. 

http://raidejokeri.info

Raide-Jokeri -pikaraitio-
tien rakentaminen Itäkes-
kuksen ja Espoon Keila-
niemen välille tuo uudis-
tuksia koko reitin varrelle: 
liikennejärjestelyt muut-
tuvat ja radan läheisyy-
teen rakennetaan asunto-
ja tuhansille asukkaille.

Maunulassa uut-
ta asuinrakentamista on 
suunniteltu Pakilantien, 
Pirjontien, Pirkkolantien 
ja Maunulantien varteen. 
Marraskuussa kaupun-
kisuunnittelulautakun-
nan käsittelyyn tulevassa 
asemakaavaehdotuksessa 
alueelle on esitetty uusia 
asuntoja noin 600 hengel-
le. Osaan uusista taloista 
tulisi liiketilaa ensimmäi-
seen kerrokseen.

Pirjontien ja Lampuo-
tilantien väliselle puisto-
kaistaleelle on suunnitel-
tu nelikerroksisia asuin-
taloja. Rakennukset ra-
jautuvat katuun, ja niiden 
pihat aukeavat Lampuo-
tilantien nykyisten pien-
talojen suuntaan.

Maunulantien länsi-
puolelle esitetään 4–5-ker-
roksisia asuintaloja. Ny-
kyinen huoltoasema pu-
rettaisiin niiden alta.

Raide-Jokeri tiivistää Pirjontien ja 
Pirkkolantien vartta

Pirkkolantien ja Pir-
jontien kulmauksessa 
olevalle niin sanotulle 
Elannon tontille on suun-
niteltu moderni puu-
kerrostalo. Sen korke-
us laskee portaittain vii-
destä kerroksesta kah-
teen. Korkeimman osan 

katutasoon on osoitettu 
liiketilaa.

Pakilantien ja Pirjon-
tien risteyksen tuntu-
maan on suunniteltu vii-
sikerroksisia asuinraken-
nuksia, joista osaan voi 
tulla esimerkiksi palvelu-
asumista vanhuksille. En-

tiselle Pirjon Krouvin ton-
tille suunnitellun talon 
liiketilasta tehdään ravin-
tolatoimintaan sopiva.

Raide-Jokerin pysäkit 
Pirjontiellä ja Pirkkolan-
tiellä sijoittuvat Pakilan-
tien ja Metsäpurontien 
risteyksien viereen.

Raide-Jokerin 
toteutussuunnittelu 
käynnistyy

Maunulan 
Leijonat torjuvat 
kasvihuoneilmiötä

Jouko Jauhiaiseen, puh. 
040-5133711, jouko.jau-
hiainen@kolumbus.fi.

Leijonien esitelmäti-
laisuudet ovat kuukau-
den toisena tiistaina. Esi-
tysten sisällöstä, ajan-
kohdasta ja paikasta il-
moitetaan tarkemmin 
Maunulan kotisivuilla: 
10.1.2017 Outi Les-
kelä (YM): Pariisin 
ilmastosopimus

14.3.2017 Miten 
mallintaa Maunulan 
hiilidioksidipäästöt?

11.4.2017 Kollektiivi-
nen oppiminen

Syksyn esitysten ma-
teriaali on Maunu-
lan Leijonien sivuilla 

www.verkkoviestin.
fi/lionshkimaunula/

Luova työtila avautunut Vanhan 
Maunulan ytimessä

ta moni valitsee alitajui-
sesti tuon kärsimyksen 
tien.

Taiteellisen työni lisäk-
si järjestän luovuuskurs-
seja ja hyvinvointiin liit-
tyviä teemailtoja pienryh-
mille. Yhteistyössä Hou-
semouse-liikkeen omista-
jan, valokuvaaja ja puu-
tarhuri Hanna Marttisen 
kanssa on tiedossa kah-
den yrittäjän osaamisalu-
eita yhdistäviä kursseja ja 
tapahtumia.

Ulla Paasikallio

Kuva Hanna Marttinen/Housemouse.

Maunulan tiernapojat esiintyvät 
sunnuntaina 18.12. klo 17. Kulkueen lähtö 
on S-marketin edestä.

Pirjontien ja Pirkkolantien kaavaluonnoksessa on kaavoitettu 
asuntorakentamista noin 600 asukkaalle. Lisäksi liiketilaa on 
kaavoitettu muun muassa entisen Pirjon krouvin tontille.

Tiernapojat esiintyvät

Housemousen Joulu-
puoti tarjoaa glögiä, 
pipareita ja jouluisia 
tarjouksia sunnuntai-
na 27.11. klo 11‒15. 
Tapahtumassa voit 
otattaa lapsestasi 
laadukkaan, jouluisen 
valokuvan perheen 
joulukortteja varten 
vain 15 euron hin-
taan. Voit tehdä myös 
edullisia taidelöytöjä. 
Lämpimästi 
tervetuloa.
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Maunulan kirjasto viet-
ti läksiäisiä lämpimissä 
tunnelmissa Suursuonlai-
ta 6:ssa, entisessä Lärväs-
sä, perjantaina 4.11. Asi-
akkailta tuli kiitosta men-
neistä vuosista ja onnen-
toivotuksia tulevaisuu-
delle Maunula-talossa. 
Tarjolla oli kahvia ja pien-
tä purtavaa sekä monen-
kirjavaa ohjelmaa. Kävi-
jöillä oli tilaisuus askar-
rella itselleen rintanap-
peja muistoksi vanhasta 
kirjastosta tai suunnitel-
la ihan oma pinssi. Oli sii-
nä kirjastolaisilla Heidillä 
ja Lauralla ahkeroimista. 
Kaiken kaikkiaan pinssejä 
askarreltiin 84 kappaletta. 

Kello 14 esiintyivät Ke-
tunkolon ja Kotkanpesän 
esikoululaiset päiväkoti 
Suursuon ylätalosta, kir-
jaston naapurista. Nau-
ris-näytelmä oli hieno ve-
to monikymmenpäiseltä 
lapsijoukolta. Näyttelijät, 
lukijat ja puhekuoro loi-
vat ikimuistoisen hetken. 

Kiitämme 
asiakkaitamme  

kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme kaikille 

 
Rauhallista Joulua 

ja Menestystä 
Vuodelle 2017!

Isännöitsijätoimisto 
A&T NORTAMO 

 
044 040 8800 

www.atnortamo.fi

Kansallisteatterin Mau-
nulan maisema -hank-
keen ensimmäinen vuosi 
lähenee loppuaan. Viiden 
maunulalaisen elämää 
luotaavan Muotokuvia-
esityksen voi nähdä vie-
lä 22.11. klo 19 asukastalo 
Saunabaarilla sekä 24.11. 
klo 19 yksityiskodissa 
osoitteessa Suursuontie 
10. Paikkavaraukset net-
tisivultamme www.mau-
nulanmaisema.fi, paikko-
ja on rajoitetusti. 

Hankkeen toisen vuo-
den teemana on “Mau-
nula ja rakkaus”. Maunu-
la on rakkauksien synty-
misen, kasvamisen, kes-
tämisen, arkistumisen, 
päättymisen ja uudel-
leensyttymisen paikka. 
Se on äkkinäisten ihas-
tumisten, kiintymyksen 
ja kaipaamisen kaupun-
ginosa. Rakkaudesta – tai 
sen puutteesta kaikilla on 
omat kokemuksensa ja 
käsityksensä. 

Maunulan maisema 
jatkuu - tule tekemään 
esitystä rakkaudesta!

Vuoden päätapahtu-
ma on rakkautta käsitte-
levä esitys, jonka ensi-ilta 
on loppusyksystä. Etsim-
me eri-ikäisiä maunula-
laisia mukaan tekemään 
sitä kanssamme. Kiinnos-
taisiko sinua esiintyä, ja-
kaa kokemuksiasi tai op-
pia improvisaation ja 
näyttelijäntyön perustei-
ta? Ryhmä alkaa kokoon-
tua viikoittain helmi-
kuun alusta. Voit ilmoit-
tautua p.  050  3054251 tai 
salli.berghall@kansalliste-
atteri.fi.

Tammikuun lopussa 
asukastalo Saunabaaril-
le sekä Maunula-taloon il-
mestyvät Rakkauspostilaa-
tikot, joihin kuka tahansa 
maunulalainen voi pudot-
taa rakkauteen liittyviä ta-
rinoitaan, kokemuksiaan, 
ajatuksiaan, piirroksiaan – 
mitä vain. Tyhjennämme 
laatikoita viikoittain ja saa-
tamme käyttää sinne ilmes-
tynyttä postia esityksessä.

Maunulan yhteisölliset 
taiteilijaresidenssit tart-
tuivat syksyllä isoihin ai-
heisiin. Miten demokra-
tia ja media vaikuttavat 
asukkaiden arjessa? Mit-
kä ovat yhteisön arvot ja 
miten voimme yhdessä 
toimia niiden eteen? 

Yhteistyö asukkai-
den kanssa synnytti uu-
sia teoksia Maunulan tu-
levaisuudesta. Valentina 
Kargan Tuleva yhteisöm-
me -teoksen video ja Sau-
nabaarin keramiikkapa-
jalla muovailtu toteemi 
antavat yhteisön arvoille 
näkyvän muodon. Riik-
ka Kuoppala ja Thomas 
Martin kuvasivat ala-as-
teen lasten ja eläkeläis-
ten kanssa elokuvaa, jon-
ka yhteydessä Maunula 
julistautui itsenäiseksi ja 
sai uuden perustuslain.

Vuoden 2016 residens-
siteoksiin osallistui yli 
100 eri ikäistä ja -taus-
taista asukasta, ja yhteis-
tuotantoa tehtiin perä-
ti 25 paikallisen yhteisön 
ja ryhmän kanssa. Uusia 

Jorma Järvinen, Marja 
Kannelsuo ja Leena Mus-
tonen ovat harrastaneen 
kuvataiteita vuosikym-
meniä. He tutustuivat toi-
siinsa Pekka Halosen aka-
temian syventävän linjan 
kurssilla syksyllä 2015. 
Kokopäiväinen opiske-
lu tuli Mustoselle ja Kan-
nelsuolle mahdolliseksi 
eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen. Järvisen taideopin-
not mahdollisti Zachari-
as Castrén-stipendi, jon-
ka hän sai 79-vuotiaana. 

Maunulan Saunabaa-
rissa ryhmä on maalan-

Maunulalle oma toteemi ja uusi 
perustuslaki

yleisöjä teokset tulevat 
saamaan mm. Maunula-
talon ohjelmistossa.

Vuoden 2017 teosha-
ku on käynnissä, ja uu-
det taiteilijat saapuvat 

Maunulaan loppukevääs-
tä 2017. Residenssit tuot-
taa Mediakulttuuriyhdis-
tys m-cult ry osana kan-
sainvälistä CAPP-pro-
jektia ja Helsingin malli 

-taidepilotteja. 

Lue lisää ja katso ku-
vat: https://maunulassa.
wordpress.com

Valentina Karga ja Kulken Satu Sirén Tuleva yhteisömme -toteemin 
ennakkonäytöksessä. Kuva Jaime Culebro.

Voimaa luonnon väreistä
nut torstaisin. He päät-
tivät toteuttaa yhteisen 
näyttelyn. Tilaksi löytyi 
Suursuon sairaalan viri-
kekäytävän galleria.

Taiteilijat ovat raken-
taneet näyttelykokonai-
suuden akryyli- ja öljy-
maalauksista sekä kipsi- 
ja pienoispuuveistoksis-

ta. Näyttelyn teemat luon-
to ja värit ovat aina olleet 
hyvin merkityksellisiä 
heille kaikille. Halu tuot-
taa värien avulla iloa, va-
loa ja mielenvirkistystä on 
noussut ryhmän keskus-
teluissa usein esille. 

Suursuon sairaala tarjo-
aa mahdollisuuden jakaa 

taiteen keinoin iloa ja voi-
maa niin potilaille kuin 
heidän omaisilleen. Tai-
de vähentää ahdistusta 
sekä tuo tunteita ja muis-
toja. Erilaisissa elämänti-
lanteissa ihmiset saatta-
vat kaivata tiettyjä värejä. 
Näillä väreillä saattaa olla 
katsojalleen syvempää te-
rapeuttista vaikutusta. Hyvästi Lärvä

Muu ohjelma oli musiik-
kipainotteista. Näytelmän 
jälkeen DJ Anssi, Maunu-
lan kirjaston legendaari-
sen indierock-kokoelman 
luoja, soitti mielilevyjään. 
Lapsille suunnattu Ken-
gurun matkassa -runo-
musiikkiesitys miellytti 
myös aikuisia. Kirjaston-
hoitaja Lauri oli omassa 
elementissään. 

Päivän odotetuin het-
ki koitti kello 17, jolloin 
Maunulan kirjaston kaik-
kien aikojen ensimmäi-
nen sivari Mikael H. Ser-
bialaiset-yhtyeineen esiin-
tyi. Keikan ajan kirjastossa 
vallitsi hämyinen tunnel-
ma punaisine valoineen. 
Yleisöä oli paikalla viimei-
seen biisiin asti yli kuu-
sikymmentä henkeä. Kä-
vijöitä oli päivän mittaan 
noin 600, mikä lienee kaik-
kien aikojen ennätys Mau-
nulan kirjastossa. Se on 
nyt sitten good bye, Lärvä. 
Maunula-talossa tavataan!

Lauri Seutu

Muotokuvia – Tuulia Luttinen, Martin 
Hackenberg, Liisi-Mari Kupiainen, Jukka 
Pirttioja, Arja Pilhjerta.

Together. A passion for hair www.schwarzkopfpro.com

ILMAN KOMPROMISSEJA!

VAALENNA, RAIDOITA  
JA VÄRJÄÄ 

JOPA 94% VÄHEMMÄN HIUSVAURIOITA* 

USKALLA  
ENEMMÄN  
UUDELLA FIBREPLEXILLÄ.

* VAALENNUSPALVELU FIBREPLEX VRT.  
NORMAALI VAALENNUSPALVELU 

Puhelin 09-754 5353, Männikkötie 10, Jaana ja Tuija     Tervetuloa!

Miesten hiusten leikkaus ja pesu 25 €.
Tarjous voimassa 31.12.2016 asti.

Löydät meidät loppuvuoden ajan 
Vesakkotie 7 sisäpihalta paviljongista.

TUKKAKULMA nettiajanvaraus 24h www.tukkakulma.fi

Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn!

Jorma Järvisen, Marja 
Kannelsuon ja Leena 
Mustosen maalauksia
Suursuon sairaalan 
(Suursuonlaita 3B) viri-
kekäytävän galleriassa
08.10.–30.12.2016, 
ma–su klo 9.00–18.00
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Wilson Kirwa vierai-
li Maunulan ala-as-
teella torstaina 27.10. 
Hän kertoi elävästi it-
sestään, perheestään ja 
elämänvaiheistaan.

Entinen juoksija toi-
mii tällä hetkellä kirjai-
lijana, satusetänä sekä 
kahvintuottajana. Wil-
son-kahvi on hänen ta-
pansa auttaa kahvinvil-
jelijöiden perheitä. Wil-
son-kahvin tuotoilla au-
tetaan erityisesti naisia 
ja lapsia Kirwan entisil-
lä kotikulmilla Kenian 
ylängöillä. Wilson-kah-
via myydään nimellä 
“Wilson Coffee”.

Kirwa kirjoittaa satu-
kirjoja, joiden sadut ovat 
hänen lapsuudessaan 
kuulemiaan tarinoita. 
Hän jatkaa kertomakult-

Tänä vuonna voimaan tul-
leet uudet opetussuunni-
telmat toivat mukanaan 
ilmiöpohjaisen oppimi-
sen. Tarkoitus on tarkas-
tella todellisen maailman 
ilmiöitä ja irtautua perin-
teisistä oppiainerajoista. 

Tänä syksynä Mau-
nulan yhteiskoulussa oli 
suoprojekti, johon osal-
listuivat kaikki koulun 
yhdeksäsluokkalaiset. 

Ilmiö aloitettiin tur-
vesuovierailulla syys-

Pyörien ja suksien huol-
toliike DeeSportin toi-
minta Metsäpurontie 
29:ssä on päättynyt. Net-
tisivuillaan 10.10.2016 
Lauri kiittää asiakkai-

Wilson Kirwa 
vieraili ala-asteella

tuuria omalta osaltaan 
kirjoittamalla kertomuk-
set kirjoiksi.

Hän korosti, että posi-
tiivinen elämäntyyli on 
tärkeää. Kirwalla oli lap-
sena hankaluuksia kou-
lussa. Lukeminen ja kir-
joittaminen tuottivat vai-
keuksia. Hän kertoo saa-
neensa positiivisista asi-
oista voimaa ja yrittä-
neensä kovasti keskittyä 
lukemiseen ja kirjoitta-
miseen. Siten hän onnis-
tui tavoitteessaan.

– Joka päivä on uusi 
haaste ja joka päivä on 
uusi mahdollisuus. Vä-
lillä tekee oikeita päätök-
siä, välillä vääriä päätök-
siä. Mutta pitää muistaa 
olla iloinen, Kirwa toteaa 
ja hymyilee.

Tarmo Sorsa

Suksittiin suolle - MAYK:n 
ysiluokkalaiset ilmiöoppimassa

kuussa, kun ysit pääsivät 
VAPO:n kutsumana Oks-
suolle Tammelaan. Loka-
kuussa toteutettiin kak-
sipäiväinen oppimispro-
jekti, joka alkoi tutustu-
misella luonnontilaisem-
paan Slåttmossen-suohon 
Jakomäessä. 

Seuraavana päivänä 
koulussa jakaannuttiin 
työpajoihin, joissa laadit-
tiin suolla kuvatun ma-
teriaalin pohjalta esimer-
kiksi propagandajulistei-

ta, sarjakuvia ja videoita. 
Osa suuntasi lähimetsään 
Amazing SUOrace -suun-
nistukseen bongailemaan 
pieniä soistumia. 

Lisäksi järjestettiin 
energiapaneeli. Siinä pe-
rehdyttiin tilanteeseen, 
jossa Slåttmossenille oltai-
siin rakentamassa asuin-
aluetta ja pitäisi päättää, 
miten energia tuotetaan 
alueelle. Pienryhmissä et-
sittiin tietoa eri energia-
muodoista. Paneelissa jo-

kainen ryhmä esitti pu-
heenvuoron, jolla haet-
tiin kannattajia valitulle 
energiamuodolle. 

Projekti oli suomen-
kielisten ja kansainvälis-
ten luokkien yhteinen, ja 
esimerkiksi paneelikes-
kustelussa käytettiin se-
kä suomea että englantia. 
Oppiaineista mukana oli-
vat maantieto, biologia, 
fysiikka, kemia, liikunta, 
äidinkieli ja englanti. 

Kata Melajärvi

Lokakuussa joukko 
opiskelijoita Maunulan 
yhteiskoulusta ja Hel-
singin matematiikkalu-
kiosta matkusti Espan-
jan Granadaan noin vii-
kon matkalle. Jokainen 
opiskelija sijoitettiin asu-
maan yhteen espanja-
laiseen perheeseen, joka 
majoitti heidät ja tarjosi 
ruoat. 

Matkalla suomalaiset 
pääsivät tutustumaan 
paikalliseen kulttuuriin 
ja ystävystymään pai-
kallisten ihmisten kans-
sa. Matkaan kuului mo-
nia vierailuja muun mu-
assa Salobreñan rannik-
kokaupunkiin ja Alham-
bran arabiaikaiselle pa-
latsialueelle. Suomalai-
set myös esittelivät omaa 
kouluaan ja Suomea es-
panjalaisille. Jotkut es-
panjalaisista opettajista 
olivat jo vierailleet Mau-
nulassa muutama vuo-
si sitten ja kaikki pitivät 
esityksestä ja olivat kiin-

Kulttuurivaihtoa Granadassa

nostuneita Suomesta.
Retki oli osallistu-

jien mielestä onnistu-
nut ja tarjosi hienon 
mahdollisuuden tu-

tustua vieraaseen kult-
tuuriin sen sisältä kä-
sin – sekä tietysti tilai-
suuden espanjan opis-
kelijoille harjoitella kie-

len käyttämistä. Yhteis-
työ espanjalaisen kou-
lun kanssa saattaa jatkua 
tulevaisuudessakin.

Iikka Hauhio (3.m)

Granadan näkymiä. Kuva Iikka Hauhio.

Hyvästi Lärvä

Iloinen Wilson Kirwa puhui positiivisuuden 
puolesta Maunulan ala-asteen oppilaille.

DeeSport lopetti 
toimintansa

ta Pakilassa, Pohjois-
Haagassa ja Maunulas-
sa yli 14 vuodesta. Mo-
ni asukas jäi kaipaamaan 
Laurin ammattitaitoista 
palvelua. 

Maunulan yhteiskoulun 
ja Helsingin matematiik-
kalukion toisen ja kol-
mannen vuoden opis-
kelijat suuntasivat koh-
ti Lontoota kahden opet-
tajan valvovan silmän al-
la elokuun alussa opin-
tomatkalle. Reissussa eh-
dittiin nähdä ja kokea 
kaikenlaista, kuten Big 
Ben, Hampton Court Pa-
lace ja Waterloon juna-
asema. Pääsimme myös 
seuraamaan oikeaa oi-
keudenkäyntiä Lontoon 
korkeimman oikeuden 
istuntosalissa.

Päivisin oli kaikkea 
ohjattua ohjelmaa, mutta 
iltaisin oppilailla oli lähes 

Lukiolaiset opintomatkalla Lontoossa 
vapaat kädet tehdä mitä 
kukin lystää. Kävimme 
muutaman kaverin kans-
sa katsomassa Lontoon 
olympiastadionia, joka 
valmistui Lontoon kesä-
olympialaisiin 2012. 

Jesse Hakkarainen 
(2.a)

Kuvassa 
matkanjohtajana 
toiminut ystäväni 
mittailee Big 
Beniä. Kuva Jesse 
Hakkarainen.
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Maunulassa jo 35 vuotta! 

Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt
Palvelumme: 
- fysioterapia 
- hieronta  
- akupunktio  
- osteopatia 
- jalkahoidot 
- kosmetologi 
- lymfaterapiaa
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

Joulukuussa tapahtuu!

Lämpimästi tervetuloa!

Asukastalo Saunabaarin jouluohjelmaa:
- Itsenäisyyspäiväjuhla Ma 5.12. klo 13.00
- Joulumyyjäiset La 17.12. klo 11.00 - 15.00

OSSY ry:n kanssa järjestetään tapahtumia:
- Itsenäisyyspäiväjuhla Ma 5.12. klo 13.00
- Joulupuuro To 15.12. klo 15-17.00,
   jonka jälkeen Joulujuhla klo 17.00

  Osoite: Metsäpurontie 25, Maunula

 

Toivotamme asiakkaillemme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Utta Vuotta 2017!

Mia ja Tuulikki
Metsäpurontie 19-21, puh. 09 7249 694

Luonnon voimat – Forces 
of Nature pe 2.12.2016 klo 
19 Balderin Salissa (Alek-
santerinkatu 12).

Konsertissa kuullaan 
niin kansanmusiikkia 

Wotkin´s 
lihatukun 
joulutuotteet, 
kinkut ja 
laatikot 
tilattavissa 
tehtaan-
myymälän 
hinnoin!

Rajametsäntie 32
p. 09-724 0360

Aamiainen
ma-pe 7.30 - 10.00
la-su   9.00 - 12.00

Buffet
ma-pe 10.30 - 15.00
Alle 12v buffet 6,00

Salaatti   6,80

Keitto  7,80

Kotiruoka  8,80

Pääruoat
ma-su 10.30 - 20.00

Hinta sisältää salaattipöydän, 
ruokajuomat ja kahvin

Raikas kanapasta                    8,9O

Pasta Carbonara                               8,9O

Lihapullat ja muusi         8,9O

Muikut ja muusi  9,8O

Porsaan lehtipihvi  10,8O

Naudan lehtipihvi  11,8O

Talon hampurilainen ja ranskalaiset 

200g naudan täyslihapihvi

Maailma-kuoron konsertti 

Maailma-kuoron altot harjoittelivat lauantaina 5.11. stemmoja 
Maunulan Mediapajalla. Kuoron sopraanot harjoittelivat samaan 
aikaan Asukastalo Saunabaarin Maunulasalissa. 

kuin sävellettyäkin mu-
siikkia Suomesta sekä 
mm. Etelä-Amerikasta, 
Itä-Euroopasta ja Beninis-
tä. Konsertissa kuullaan 
kantaesityksinä Olli Moi-

lasen Pilvet sekä Saara 
Ruuskan Elementit-sar-
jasta naiskuorolle osat Il-
ma ja Maa. 

Liput: 15€/10€ tiketti.fi 
tai ovelta


