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rakuntaneuvostolle esi-
tyksen Pakilan ja Oulun-
kylän seurakuntien yh-
distämistä vuoden 2020 
alussa. Asia jäi tuolloin 
seurakuntaneuvostossa 
pöydälle. Esitystä käsitel-
tiin uudelleen 16.1.2018, 
jolloin esitys kaatui äänin 
12–3.

Oulunkylän ja Pakilan 
seurakuntien liittämistä 
on selvittänyt elokuussa 
2017 perustettu työryh-
mä, jossa oli jäseniä mo-
lemmista seurakunnista. 
Sen jäseniä olivat Susan-
na Airola, Kaisa Heini-
nen, Ulla Kosonen, Anne 

Lindell, Leo Norja, Tai-
na Haterma, Sanna Vesi-
kansa ja Jaakko Weuro.

Meilahden ja Töölön 
seurakunnat yhdisty-
vät vuoden 2019 alus-
ta. Muutos on ollut im-
pulssina Oulunkylän ja 
Pakilan seurakuntien 
yhdistämisselvityksel-
le. Helsingin seurakun-
tia on ajanut yhteen 
Helsingin seurakun-
tayhtymän asettamat 
säästötavoitteet. 

Lisätietoja www.
maunula.net

Saunabaarin katutasos-
sa luodaan jännittävää 
uutta kansanmusiik-
kia. Juurakko-yhtyeen 
musiikissa moniäänistä 
blueslaulua säestävät 
kotimaiset perinnesoit-
timet sekä käyttöesi-
neistä muokatut instru-
mentit kuten kukka-
ruukku, raastin ja mat-
kalaukku. Juurakko-
blues vie kuulijan syväl-
le rämeelle railakkaalla 
skiffle-asenteella.

Juurakon muusikot 
Laura Kaartinen, Ei-
ja Kankaanranta, Kai-
sa Saarikorpi, Minsku 

Tammela ja Anna Wiksten 
ovat harjoitelleet Maunu-
lassa jo useiden vuosien 
ajan. Naapurikaupun-
ginosista Maunulaan ko-
koontuva viisikko kokee-
kin Saunabaarin kulmat 
lähes toiseksi kodikseen, 
jossa tuttujen kanssa py-
sähdytään rupattelemaan 
aina aikataulun salliessa. 
Kesähelteellä ohikulkijat 
voivat kuulla avoimes-
ta ovesta rouheaa lau-
lua ja soitantaa, ja innok-
kaimmat kuulijat saatta-
vat saada kutsun sisälle 
harjoitusyleisöksi.

Juurakko on julkaissut 

kaksi studioalbumia, 
Lauluja kuistilta (2014) ja 
Oi, Maalina (2017). Le-
vyjä on soitettu radiossa 
Etelä-Afrikkaa myöten. 
Kotimaan festivaalien 
lisäksi Juurakko esiin-
tyi viime vuonna mm. 
Maunula-talon ava-
jaisissa sekä Taiteiden 
Yössä asukastalo Sau-
nabaarissa. Yhtye suun-
taa maaliskuussa Lapin-
kiertueelle ja esiintyy tu-
levana kesänä festivaa-
leilla ympäri Suomen. 

Juurakon kotisivut 
löytyvät osoitteesta 
www.juurakkoband.fi.

Juurakko viihtyy 
Maunulassa

Pakilan seurakuntaneu-
vosto päätti kokoukses-
saan 16.1.2018, ettei se 
aloita yhdistymisneu-
votteluja Oulunkylän 
seurakunnan kanssa, 
vaan jatkaa nykyisellä 
seurakuntarakenteella 
Pakilan seurakuntana. 
Tämän jälkeen Oulun-
kylän seurakuntaneu-
vosto totesi, ettei ole 
edellytyksiä jatkaa val-
mistelua Oulunkylän 
ja Pakilan seurakuntien 
yhdistämiseksi.

Pakilan kirkkoher-
ra Leo Norja oli tehnyt 
12.12.2017 Pakilan seu-

Oulunkylän ja Pakilan 
seurakunnat eivät yhdisty

Juuret 
Maunulassa 

Oppimise
n  EX
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Maunulan 129. aluefoorumi
ma 19.3.2018 klo 18-20

Maunulan taloyhtiöiden digitaalinen tulevaisuus

Maunulan asunto-osakeyhtiöt ovat hankkimassa 
rappukäytäviin digitaalisia näyttötauluja. 

Lisäksi tilaisuudessa keskustellaan sähköisestä 
lukituksesta ja tilojen varaamisesta verkossa. 

Tilaisuudessa esitellään Asunto Oy Säästölaidan 
kokemuksia näyttötauluista ja tilojen varaamisesta.

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Maunulasali 
(Metsäpurontie 25)

“Velho ei ole muuta kuin 
miespuolinen noita, mut-
ta saa parempaa liksaa 
samoista töistä, se on niin 
väärin!” valitti pikkunoi-
ta Käkkäräinen vuotuisis-
sa luudantekotalkoissa.

“Minä aion ruveta vel-
hoksi, vuokraan suippo-
hatun ja viitan pilapuo-
dista, liimaan pukinpar-
ran ja sitten saatte nähdä!”

“Mistä ajattelit hank-
kia taikasauvan, ne on lii-
ton jäsenille?”

“Pöh, taitan koivus-
ta oksan, taikataito on 
omasta takaa.”

“Selvä, mutta miten ai-
ot saada asiakkaita - pär-
jäätkö kunnon reviiririi-
doissa, velhoilla on yleen-
sä vähän kovemmat toi-
meksiannot kuin ne iän-
ikuiset sydänsurut.”

“Pärjään koska olen pi-
tänyt silmällä velhojen 

Satu

Hallinto-oikeus kumosi 
Helsingin uudessa yleis-
kaavassa Keskuspuis-
toon, Vartiosaareen ja 
eräille muille viher- ja 
virkistysalueille osoite-
tun rakentamisen. Pää-
tös on voitto kansalais-
toiminnalle ja tuomio 
kaavoittajille, jotka eivät 
piittaa asukkaiden mie-
lipiteistä, luontoarvois-
ta ja maakuntakaavan 
määräyksistä.

Rakentamisesta Kes-
kuspuistoon voidaan 
luopua kokonaan hylkää-
mättä tavoitteita asunto-
tuotannon lisäämisestä. 
Yleiskaavassa oli nimit-
täin merkitty rakentamis-
alaa kaksi kertaa enem-
män kuin nopeaankaan 
kasvuun tarvitaan. Oike-
uden kumoamilla kaava-
alueilla oli tästä vain nel-
jännes. Jäljelle jäi siis edel-
leen noin puolet enem-
män rakentamisalaa kuin 
enimmillään tarvitaan.

Oikeus tyrmäsi myös 
neljä kaupunkibulevar-
dia, joista Hämeenlinnan-

Tule antamaan palautetta kaupungille 
4.4. klo 12–14

Palautekahvilassa opastetaan, miten annat sähköisesti 
palautetta Helsingin kaupungille. Kahvitarjoilu.
Askarruttaako joku asia Helsingistä? Onko sinulla paran-
nusehdotus? Eikö jokin asia toimi? Oletko erityisen tyy-
tyväinen kaupungin toimintaan? 
Tule palautekahvilaan, ja me autamme viestin perille-
menossa. Palaute voi olla juuri sellaista, mitä sinä halu-
at. Kaikki risut, ruusut, ehdotukset ja kysymykset ovat 
tervetulleita.

Tervetuloa Mediapajalle 
Metsäpurontie 25, Helsinki

Oikeutta 
Keskuspuistolle

väylä liittyi vahvasti Kes-
kuspuistoon rakentami-
seen. Nyt onkin syytä ot-
taa tosissaan vaihtoehdot, 
joissa raideliikennettä ke-
hitetään sellaisilla ratkai-
suilla, jotka vapauttavat 
osan liikenneväyliin käy-
tettävistä maa-alueista ra-
kentamiseen ja säästävät 
viheralueita. 

Kun Helsingin asukas-
määrä kasvaa, lisääntyy 
myös viher- ja virkistys-
alueiden tarve. Tämä pi-
tää ottaa keskeiseksi läh-
tökohdaksi asemakaavoi-
tuksessa ja valmisteltaes-
sa kansallisen kaupun-
kipuiston perustamista 
Helsinkiin. Kansallisen 
kaupunkipuiston luonte-
va ydin olisivat Keskus-
puisto sekä Helsinkipuis-
to, joka ulottuu Pitkäkos-
kelta ja Haltialasta Van-
taanjoen vartta Vanhan-
kaupunginlahdelle, sekä 
Suomenlinnan ja saaris-
ton virkistysalueille. 

Yrjö Hakanen
www.yrjohakanen.fi 

Keskuspuistoryhmä kokoontui Maunulan 
Mediapajalle iloitsemaan oikeuden 
päätöksestä. Tässä katsotaan diaesitystä 
yli kaksi vuotta jatkuneesta kampanjasta 
Keskuspuiston puolesta.

rahanpesu- ja naapuri-
kateusjuttuja, tutkinut ja 
analysoinut. Menestynyt 
velho on aina voittajan 
puolella, kävi miten kävi. 
Meillä noidilla on turhak-
si asti empatiaa ja omaa-
tuntoa. Pitää olla tulos- 
orientoitunut! Laitoin 
mainoksen nettiin ja asi-
akkaita tuli heti. Yksi pe-
rintöjuttu ja pari tehdas-
kavallusta. Pitää vain 
sumuttaa vastustaja niin 
kyllä se siitä. Mottoni on: 
Valitse Velho Käkkäräi-
nen, pieni mutta hyökkää-
väinen! Tässä tämä luu-
ta on, panin vähän glitte-
riä varteen. Jätän sen tän-
ne teille, olkaa hyvä. Mi-
nä käytän droneja asioi-
misessa - kesällä voi sitten 
ehkä lennellä kuutamolla, 
huvikseen. Hei vaan, näh-
dään joskus myrskyissä!”

H.E.

Haluatko osallistua 
vapaaehtoiseen
työhön yhteisömme 
hyväksi?
Tule jakamaan 
Maunulan 
Sanomia.
Lehteä saa 
hakea Maunulan 
Mediapajalta sen 
aukioloaikoina
arkisin klo 9–16.

Uusi kivijalkamyymälä Maunulan tyyliin

Näyteikkunassa 1950-lu-
vun tuoli ja Arabian asti-
oita. Männikkötie 10:een 
on avattu tammikuussa 
Vivadesign-niminen os-
to- ja myyntiliike, jonka 
valikoimiin kuuluu de-
signklassikoita menneiltä 
vuosikymmeniltä.

Kauppiaat Vivi ja Ja-
ri Orkola kertovat Viva-
designin alkutaipaleesta: 
”Kävimme reilut kymme-
nen vuotta sitten huuto-
kaupoissa ja kauniita esi-
neitä alkoi kertyä kotiin 
liiaksi asti. Olimme haa-
veilleet oman liikkeen pe-
rustamisesta sitten joskus 
eläkkeellä, mutta satuim-

me varastoa etsiessämme 
löytämään sopivan liike-
tilan Tilkankadulta. Siir-
ryimme parin vuoden jäl-
keen Albertinkadulle lä-
hemmäs Helsingin kes-
kustaa. Pidimme silloin-
kin liikettä avoinna osa-
aikaisesti, sillä olemme 
muualla päivätyössä.”

Muutaman vuoden 
ajan Vivi ja Jari kävivät 
vain messuilla myymäs-
sä, kun elämä oli muu-
ten liian kiireistä. He pää-
tyivät avaamaan liikkeen 
uudelleen löydettyään 
Maunulasta Männikkö-
tien liiketilan. 

Vivi ja Jari hankkivat 

myytävät tavarat osta-
malla tavaraeriä kuolin-
pesistä ja huutokaupois-
ta. ”Tämä on yhteinen 
harrastuksemme. Teem-
me tätä sillä ajatuksella, 
että saamme aikoinaan 
hyvin suunnitellut ja val-
mistetut tavarat kier-
toon”, Vivi kuvaa ajatus-
ta yrityksen taustalla ja 
tunnustaa, että joskus esi-
neistä on haikeaa luopua. 
Jari täydentää: ”Kannat-
taa astua rohkeasti sisään 
ja tulla katselemaan. Jos 
jokin kiinnostaa, hinnasta 
voidaan neuvotella. Vaik-
ka ei sillä kertaa löytäi-
sikään etsimäänsä, voim-

me ottaa sen listalle. Kai-
vattu esine saattaa tulla 
yllättäen vastaan.”

Hanna Horppila

Vivi ja Jari Orkolan Vivadesignissa Männikkötiellä valikoima vaihtuu viikoittain. Kuva 
Jussi Männistö.
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Oppimisen ylistys. Bertolt Brechtin (1898–1956) mielestä oppiminen kuuluu kai-
kille: ”Opi mies yömajassa, opi mies vankilassa, opi … keittiössä, opi kuusikym-
menvuotias.” Koulujen uuden opetussuunnitelman mukaan opetuksen lähtö-
kohtana on oppimisen ilmiöpohjaisuus, yhteisöllinen oppiminen, yksilöllisten 
opintopolkujen rakentaminen sekä oppimisen laaja-alaisuus. Motivaatiota lisää 
opiskelu tarkasteltavien ilmiöiden kautta. Oppimisympäristönä voi toimia koko 
kaupunki: oppia voi luonnossa, kahviloissa, yrityksissä, taloyhtiöissä ja vaikka-
pa Maunulan Mediapajalla. Voisiko Maunula olla oppimisympäristö, joka tuot-
taisi rohkeutta tarttua uusiin asioihin ja hyvinvointia asukkailleen? Olisiko Tuu-
sulan kaupunkibulevardin suunnittelu sopiva ilmiöoppimisen kohde?

Hannu Kurki ;-)

PÄÄKIRJOITUS

Jokaisessa kymmenessä 
pöydässä istuu neljä hen-
kilöä, vastakkaiset aina 
kimppaparina. ”Uusi yri-
tys, kun äsken se ei toi-
minut!”, tilaisuuden vetä-
jä karjahtaa. Paikalla oli-
jat lopettavat pulinansa. 
Nyt tarvitaan hiljaisuut-
ta, koska alkaa bridgen 
peluu, jonka aikana ei ole 
lupa puhua.

Bridge on korttipe-
li, jonka harrastajat ko-
koontuvat Saunabaarin 
Vaahterasaliin maanan-
taiaamupäivisin neljäk-
si tunniksi. ”Me olemme 
vanhusten eliittiporuk-

Suursuon sairaalan sisääntuloaulassa, Suursuonlaita 3 B

Perjantaina 23.03.2018
Klo 11–15

Myynnissä on mm. käsitöitä, leivonnaisia, pääsiäiskoristeita, 
käsintehtyjä kynttilöitä, postikortteja, yms.
Nyt on myös korttimaksun mahdollisuus.

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

Bridgessä pitää käyttää 
nuppiaan

ka, josta suurin osa on 
harrastanut tätä nuore-
na ja vanhana palannut 
sen pariin. Kerran pelan-
nut haluaa pelata aina. 
Tämä on omanlaistaan 
kilpailemista ja sosiaali-
sesti samanarvoista yh-
dessäoloa, urheilua, jos-
sa ei tarvitse käyttää li-
haksia”, pelaajat kertovat 
älypelistään.

Eräs herra on pelannut 
bridgeä vasta (!) 60 vuot-
ta. Hän luonnehtii sitä ai-
vojumpaksi, joka treenaa 
varsinkin lyhytmuistia. 
Se myös opettaa heittä-
mään roskia pois mieles-

tä, toisin sanoen viikon 
vanhaa peliä ei kannata 
enää jauhaa mielessään.

Yhdessä pöydässä väi-
tetään, että bridge ei so-
vi aviopareille. Naapu-
ripöydän aviopari kiis-
tää heti väitteen. Mitä sit-
ten vaikka he joskus pe-
lin jälkeen menevät ko-
tiin tuppisuina ja korvat 
punaisina.

Koittaa tauko. Kup-
pi kahvia ja hetki leppoi-
saa puheen sorinaa ennen 
pelin jatkumista. Ikään 
kuin nämä viihtyisivät 
yhdessä.

T.L.

Useimmat bridgen pelaajat ovat käyneet kurssin oppiakseen pelin 
metkut ja mutkat. Eräs oli jopa jäänyt luokalle. Kuva Tapani 
Kontiala.

Hovikumarrus, pyörö-
liikkeitä käsillä, sopan 
hämmentämistä. Mitä? 
Miksi? Ne ovat mieliku-
villa elävöitettyjä asahi-
liikkeitä, joita tehdään 
kolmen vartin treenissä 
Saunabaarin yläkerras-
sa joka perjantai. Sali on 
jälleen kello kymmeneltä 
täynnä varttuneita naisia, 
joukossa yksi mies. Asahi 
on nimi terveysliikunnal-
le, joka piilotehokkaasti 
vetreyttää koko kropan.

”Asahi sopii kaiken 
ikäisille, siis myös mie-
hille. Liikkeet ovat yk-
sinkertaisia ja tehdään 

Mikä ihmeen Asahi?

Tunneille on helppo tulla, koska liikkeet voi tehdä sukkasillaan tai 
paljasjaloin, ilman vaatteiden vaihtoa. Kuva Tapani Kontiala.

rauhallisesti hengityk-
seen yhdistettyinä”, oh-
jaaja Kare Poutanen ker-
too. Kulttuuripaja Elvik-
sellä hänen ohjattavansa 
ovat nuoria ja siellä elä-
mään kuuluu myös mu-
siikki, ennen kaikkea 
laulaminen. Keväällä il-
mestyykin hänen pop- ja 
folk-ep-levynsä.

Liikuntamuotona asa-
hi rentouttaa, herättää 
kehon ja vauhdittaa ve-
renkiertoa. Liikkeet tun-
tuvat pieniltä, mutta nii-
den aikaan saama hy-
vä olo ihmetyttää. Tosin 
ei enää Airi-Kaija Man-

nista. Hän on käynyt Ka-
ren tunneilla alusta asti ja 
koukuttunut.

”Asahijumppa öljyää 
nikamat ja lihakset ja hie-
roo vielä sisäelimetkin oi-
kean hengitystekniikan 
kautta”, hän kehuu. Sik-
sikö tätä yksitoista vuot-
ta sitten kehitettyä ter-
veysliikuntaa käyttävät 
niin urheilijat kuin Fin-
nairin henkilökunta mat-
kustajille pitkillä lennoil-
la. Seuraavaksi teemme 
etukenokumarruksia.

”Kuin tasatyöntöjä 
hiihdossa”, Kare vinkkaa.

T.L.

Helsinki-Infossa oli juttu 
Helsingin osallisuusmal-
lista. Vuorovaikutuspääl-
likkö Johanna Seppälän 
mukaan jokaiseen suur-
piiriin nimetään tämän 
vuoden aikana stadiluotsi 
eli kaupungin työntekijä, 
joka auttaa ja vauhdittaa 
yhteisöjen aloitteita. Hel-
singin kaupunki koostuu 
seitsemästä suurpiiris-
tä. Maunula kuuluu Poh-
joiseen suurpiiriin, jossa 
asuu 42 800 asukasta. 

Helsinki ottaa myös 
käyttöön osallistavan 
budjetoinnin. Asukkaat 
voivat vuosittain äänes-
tää runsaan neljän miljoo-
nan euron käytöstä omi-

Osallisuuden talous ja 
vaikuttavuus

en ehdotustensa pohjal-
ta. Kolmasosa rahasta on 
varattu koko kaupungin 
hankkeisiin. Kaksi kol-
masosaa jaetaan suur-
piireittäin asukasmäärän 
mukaan.

Tämä tarkoittaa, että 
alueille olisi varattu ra-
haa noin 2,7 milj. euroa. 
Helsingissä on 647 000 
asukasta. Käytettävis-
sä on siis 4,12 euroa per 
asukas. Pohjoista suurpii-
riä varten olisi varattu ra-
haa noin 176 000 euroa ja 
Maunulaan (7390 asukas-
ta) noin 30 400 euroa.

Osallistavaa budjetoin-
tia voidaan verrata avus-
tusjärjestelmään. Asukas-

tila Maunulan Mediapaja 
saa kanslialta avustusta 
9500 euroa ja sillä on asia-
kaskäyntejä noin 9100 
kpl. Avustus on asiakas-
käyntiä kohden noin 1,04 
euroa. Musaa ja Makka-
raa saa kulttuuritoimel-
ta avustusta 2500 euroa 
ja kesäfestarissa käy noin 
500 ihmistä. Festarikävi-
jää kohden avustus on 5 
euroa. Avustukset hakee 
Maunula-Seura.

Jatkossa on kiinnosta-
va vertailla, miten osalli-
suus toteutuu näillä kah-
della eri mallilla sekä mi-
ten erilaisia asioita voi-
daan toteuttaa näiden ka-
navien kautta.

Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry:n 
jo perinteiset Kevätmyyjäiset ja arpajaiset
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Kaupunkiympäristötoi-
miala järjestää Tuusulan 
kaupunkibulevardeis-
ta kaksi työpajaa 12.3. 
ja 15.3. kello 17.00–19.30 
näyttelytila Laiturilla 
Kampissa. Hetki suunnit-
telijana -työpajoissa pu-
reudutaan bulevardikau-
pungin suunnitteluun ja 
luonnostellaan Tuusulan-
väylän ja Vihdintien uusi-
en kaupunginosien suun-
nitteluperiaatteita. Työ-
pajat ovat samansisältöi-
siä eivätkä vaadi ennak-
koilmoittautumista. Li-
säksi Maunulassa järjes-
tetään Tuusulan kaupun-
kibulevardista aluefooru-
mi ma 16.4. klo 18–20 asu-
kastalo Saunabaarissa.

Kaupunkiympäris-
tölautakunta käsitteli 
12.12.2017 uuden yleis-
kaavan toteuttamisohjel-
maa, jossa esitetään, että 
ensimmäiset toteutetta-
vaksi suunniteltavat bu-
levardit olisivat Vihdin-
tien bulevardi ja Tuusu-

Ideoi Tuusulanväylän asuinalueiden 
suunnitteluperiaatteita

lanväylän bulevardi. Näi-
tä kaupunkibulevarde-
ja eivät hallinto-oikeu-
den päätökset koskeneet.  
Näyttelytila Laiturille 
käynnistyi marraskuussa 
2017 Helsingin kaupun-

kiympäristötoimialan ve-
tämä Tuusulanväylän ja 
Vihdintien kaupunki-
bulevardien ideointipro-
sessi. Vuorovaikutuspro-
sessi kestää ensi vaihees-
sa huhtikuun 2018 lop-

puun asti. 
Tuusulan kaupunki-

bulevardin suunnitte-
luperiaatteet on menos-
sa lautakuntaan syksyllä 
2018.

www.maunula.net

Yleiskaavan visiokuva esittää Tuusulan kaupunkibulevardia 
katsottuna Maunulasta Käpylän asemalle päin.

Koulun kehittäjien visi-
oissa on kauan puhuttu 
koulun avautumisesta ul-
komaailmaan. On paino-
tettu sitä, miten koulu on 
kaikkialla ja miten kou-
lu voisi vierailla muual-
la ja kutsua vieraita luok-
seen. Tavoite on ollut sa-
ma jo antiikista asti: opis-
kelun pitäisi olla elämää, 
ei koulua, varten. 

Moniammatillinen yh-
teistyö on perinteises-
ti tarkoittanut sitä, että 
töissä on opettajien lisäk-

Tulevaisuuden koulu ja eri alojen 
asiantuntijat

Ice bucket challengeen haastettiin sekä opettajia että opiskeluhuoltoa. Kuva: Salli Kulmala.

si terveydenhoitaja, kou-
lukuraattori ja -psykolo-
gi, sekä vahtimestari, siis-
tijöitä ja keittäjiä. Verrat-
tain uutena kouluumme 
ovat tulleet myös kou-
lunkäyntiavustajat, nuo-
risokasvattaja, IT-tuki 
ja mediaohjaaja. Tavoit-
teena on luoda oppilail-
le turvallinen oppimis-
ympäristö. Eri alan am-
mattilaisten yhteistyö li-
sää ymmärrystä siitä, mi-
hin suuntaan maailma on 
kehittymässä. 

Moniammatillinen yh-
teistyö on alkanut näkyä 
opetuksessa. Viime vii-
kolla luokkani opiskeli 
kolmen eri aikuisen kans-
sa kolmessa eri paikas-
sa. Mediaohjaajan opas-
taessa innoluokassa yh-
tä ryhmää tekemään vi-
deotyötä, harjoitteli toi-
nen ryhmä esitelmän pi-
toa naapuriluokassa. Sa-
malla erityisopettaja tuki 
paria oppilasta viereises-
sä tilassa.

Koulu tuntuukin otta-

van varovaisesti askelia 
kohti asiantuntijakeskus-
ta, jossa eri alojen asian-
tuntemus on oppilaiden 
käytössä. Näin opitaan 
tulevaisuuden taitoja, ku-
ten tiedonhankintaa, it-
seohjautuvuutta sekä 
ongelmanratkaisukykyä.

Jere Linnanen

Kirjoittaja on Maunulan yh-
teiskoulun historian ja yh-
teiskuntaopin lehtori. Aja-
tuksia koulun tulevaisuu-
desta mayk.fi/blogi

Maunulan ala-asteel-
le on talousarvion inves-
tointiosassa budjetoitu 20 
milj. euron remontti vuo-
sina 2021–2023. Maunu-
lan ala-asteen ja yläas-
teen pinta-ala 6 912 m². 
Korjauksen neliökustan-
nus on 2890 €/m². Kou-
lu on rakennettu kahdes-
sa vaiheessa. Vanhin osa 
(Haavikkopolku 5) on 
valmistunut 1951 ja sen 
on suunnitellut arkkiteh-
ti Hilding Ekelund. Uu-
dempi osa (Maunulan-
mäki 5) on valmistunut 
1957 ja se on Toivo Löys-
kän suunnittelema.

Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston 
Opintiellä – Helsinki-
läisiä koulurakennuk-
sia 1880–1980 -raportissa 

Maunulan ala-aste 
remonttiin 2020-luvulla 

vanhempi osa on arvotet-
tu luokkaan 2 ja uudem-
pi osa luokkaan 3. Luokat 
ovat 1+, 1, 2 ja 3 siten, et-
tä 1+ edustaa arvokkainta 
arkkitehtuuria.

Ala-asteen remontin 
yhteydessä joudutaan 
arvioimaan, miten ope-
tussuunnitelma vaikut-
taa opetuksen järjestelyi-
hin ja koulun tilallisiin 
ratkaisuihin.

Maunulan yhteiskou-
lulle on kaavoitettu Kuu-
sikkotien asemakaava-
muutoksen yhteydes-
sä lisätilaa mahdollista 
laajenemista varten. Jor-
ma Järven suunnittele-
ma Maunulan yhteiskou-
lu on valmistunut 1958 ja 
se on arvotettu Opintiel-
lä -raportissa luokkaan 1.

Maunulan ja Pakilan kou-
luihin suunnitellaan kor-
jauksia. Pakilan yläasteen 
korjaushanke muuttui Pa-
kilan koulujen ja päivä-
kotien tarkasteluksi, jossa 
Allianssihankkeessa kar-
toitetaan alueen palvelu-
tarpeet ja etsitään niihin 
sopivimmat toiminnalli-
set ja taloudelliset ratkai-
sut. Koska investoinnit 
ovat pitkävaikutteisia, on 
syytä tarkastella alueen ja 
opetuksen tulevaisuuden 
tarpeita. Opetuksen ta-
voitteita määrittelee uusi 
opetussuunnitelma.

Uusien opetus- ja var-
haiskasvatussuunnitelmi-
en myötä oppiminen laa-
jenee päiväkodin, luokka-
huoneen ja kouluraken-
nuksen ulkopuolelle. Tä-
mä vaikuttaa myös kou-
lujen suunnitteluun. Hel-
mikuun Helsinki-Infossa 
kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialajohtaja Liisa 
Pohjolaisen mielestä koko 
kaupunki on oppimisym-

Uusi opetussuunnitelma ja 
oppimisympäristöt

päristö. Oppia voi kirjas-
tossa, kahviloissa, yrityk-
sissä ja luonnossa.

Kaikkien koulumuoto-
jen opetussuunnitelmien 
lähtökohtana ovat opetuk-
sen ilmiöpohjaisuus, laaja-
alainen osaaminen, yhtei-
söllinen oppiminen ja yk-
silöllisten opintopolkujen 
rakentaminen.

Ilmiöoppimisessa yh-
distyy yhteisöllisyyys, te-
keminen ja oma ajatte-
lu sekä digitaalisuus. To-
dellisen elämän ilmiöiden 
tutkiminen motivoi oppi-
laita oppimaan.

Kaikkien työ muuttuu, 
myös opettajien työ. Opet-
tajasta tulee oppilaan op-
pimisen aktivoija ja ohjaa-
ja. Enää ei puurreta yksin, 
vaan tavoitteena on oppia 
yhdessä. Nykyoppimisen 
arkea on teknologian luon-
teva käyttö työkaluna. 
Lisätietoja 
Opetushallitus (2014) Pe-
rusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet

Vietämme suuren osan 
elämästämme kotona tai 
kodin ympäristössä, ja 
asuminen on kotitalouden 
suurin kuluerä. Siksi on-
kin tärkeää, missä ja miten 
asumme sekä miten huo-
lehdimme kansallisomai-
suudestamme. 

Asuntokaupan ja asun-
to-osakeyhtiön vastuiden 
perusasioita ymmärtääk-
seen ei tarvitse olla am-
mattilainen. Perusasioi-
den hallinta voi helpot-
taa asunnonvaihtoon liit-
tyvää stressiä, kun tietää, 
mitä ja mistä kysyä. Asun-

Asumiseen liittyvät 
teemaillat Mediapajalla

nonvaihdon ja asumisen 
perusasioita käydään lä-
pi asiantuntijoiden joh-
dolla Mediapajalla maa-
liskuussa alkavassa tee-
mailtojen sarjassa. Tee-
moina ovat asuntokaup-
pa, ensiasunnon hankin-
ta, kodin turvallisuus sekä 
tavarapaljous. 

Teemailtoja alustavat eri 
alojen ammattilaiset ja niis-
sä toivotaan vilkasta kes-
kustelua. Tilaisuudet ovat 
maksuttomia. Ensimmäi-
nen tilaisuus ti 20.3. klo 17 
Maunulan Mediapajalla 
(Metsäpurontie 25). 
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Päiväkoti Suursuo ja 
ruotsinkielinen Daghem-
met Stigen sijoittuvat 
Suursuonlaitaan vuon-
na 2020 valmistuvaan 
uudisrakennukseen. Sti-
gen on toiminut pavil-
jonkitiloissa ala-asteen 
pihalla vuodesta 2009 
asti. Uusi rakennus tu-
lee purettavan kirjasto-
rakennuksen paikalle. 
Päiväkotiin on suunni-
teltu 24 h vuorohoidon 
ryhmä. Hankkeen to-
teutus myöhentyi, kos-
ka valtuustokäsittelys-
sä hankkeelle tuli uusia 
suunnittelutavoitteita.

Päiväkodissa on lap-
sipaikkoja yhteensä 320. 
Tästä on 260 paikkaa suo-

Pakilan koulujen ja päi-
väkotien kehittämisvaih-
toehtoja selvitetään Paki-
lan allianssihankkeen yh-
teydessä. Vaihtoehtoina 
ovat purku, perusparan-
nus ja uudisrakentami-
nen. Mallia on otettu Ja-
komäen sydän –allians-
sista. Allianssi on han-
kemuoto, jolla hallitaan 
monimutkaisia koko-
naisuuksia. Hankemuo-
to tähtää hankkeen eri 
osapuolten yhdessä op-
pimiseen ja riskien jaka-
miseen. Allianssia käyte-
tään muun muassa Rai-
de-Jokerin suunnittelus-
sa ja toteutuksessa.

Allianssihankkeen 
suunnitteluryhmittymä 
valitaan kesäkuun lop-
puun mennessä. Kehi-
tysvaihe käynnistyy elo-
kuussa. Toteuttajaryh-
mittymän hankinta teh-
dään lokakuun loppuun 
mennessä.

Pakilantie ja Tammion-
tien risteykseen valmis-
tuu ensi huhtikuussa 
kolme Helsingin Asu-
misoikeus Oy:n viisiker-
roksista kerrostaloa. Ra-
kennusten pohjakerrok-
siin tulee kolme liike-
tilaa, joiden koot ovat 
130 m², 100 m² ja 63 m². 
Suurin tila sopii ravin-
tolakäyttöön ja se on va-
rustettu muun muassa 
rasvanerotuskaivolla.

Tilat vuokraa Helsin-
gin kaupunkiympäris-

As. Oy Vesakossa talon-
miehenä 14 vuotta toimi-
nut Timo Hellström istuu 
Wanhan Maunulan kah-
vilapöytään kännykkään-
sä vilkaisten.”Aina ei pu-
helinta kuule, mutta on-
neksi asukkaat laittavat 
viestiä, jos huomaavat jo-
tain korjaustarpeita.” 

Talonmiehet alkavat 
olla harvassa, ja heidän 
työnsä onkin usein sel-
laista, joka huomataan 
vasta jos jotain on teke-
mättä. Kun yhteistyö 
isännöitsijän kanssa su-
juu ja hommat hoituvat 
lähes huomaamatta, li-
sää talonmies asumisviih-
tyvyyttä ja ennakoivalla 
työllään voi jopa nostaa 
kiinteistön arvoa.

Ulkopuolisissa huol-
toyhtiössä henkilökun-
ta vaihtuu ja yhdellä yri-
tyksellä voi olla kymme-
niä taloyhtiötä hoidetta-
vanaan. Oma talkkari taas 
tunnetaan ja yhtiön asuk-
kaat tietävät, kuka ko-
tiin on tulossa korjauksia 
tekemään.

Pakilanpuiston asemakaavaa muutetaan 
allianssihankkeen yhteydessä

Koulujen ja päiväko-
tien tarkastelun yhtey-
dessä selvitetään Pakilan-
puiston kaavoitusta. Sa-
massa yhteydessä tutki-
taan myös liikunta-aluei-
den kehittämistä, väistö-
tilaratkaisuja ja mahdol-
lisesti vapautuvien tont-
tien muuttamista asu-
miseen. Kaavamuutok-
sen aloitusvaiheen alue-
rajauksessa ovat muka-
na myös tontit, joissa si-
jaitsevat NMKY:n Paki-
lan toimintakeskus sekä 
Vuorenhaltijoiden lippu-
kunnan partiomaja.

Koulu- ja päiväkoti-
hanke käynnistyi tarpees-
ta korjata Pakilan huono-
kuntoinen yläaste. Tällöin 
huomattiin, että on syytä 
tarkastella päiväkotien ja 
koulujen kehittämistä yh-
tenä kokonaisuutena, jol-
loin voidaan paremmin 
tarkastella alueen pal-
velutarpeita sekä uuden 

opetussuunnitelman vai-
kutuksia koulujen ja päi-
väkotien tilatarpeisiin.

Kaavoitettava alue on Kehä I:n 
pohjoispuolella ja se ulottuu Pakilan 
yläasteelta Pakilan kirkolle ja se sisältää 
myös päiväkoti Havukan tontin.

Pakilan allianssihanke 
tarjoaa mallin Maunulan 
koulujen kehittämiselle.

menkieliselle ja 60 paik-
kaa ruotsinkieliselle päi-
vähoidolle. Rakennuk-
sessa työskentelee noin 
50 työntekijää. Raken-
nuksen huoneistoala on 
2770 htm² ja sen kustan-
nusarvio 11,2 milj. euroa.

Hankesuunnitelma 
hyväksyttiin valtuustos-
sa elokuussa. Käsitte-
lyn yhteydessä hyväk-
sytyn toivomusponnen 
mukaan kaupunginval-
tuusto edellyttää, että sel-
vitetään Suursuon päi-
väkodin jatkosuunnitte-
lussa päiväkodin tilojen 
toimivuus myös ilta- ja 
vuorohoitopäiväkotina. 

Hankkeen rakennus-
lupahakemus on jätetty 

Uusi Suursuon 
päiväkoti auki 24 h

joulukuussa. Toteutus-
suunnittelu on valmis ke-
säkuussa 2018 ja hanke 
menee urakkalaskentaan 

syyskuussa 2018. Tavoit-
teena on, että rakentami-
nen alkaa tammikuussa 
2019.

Uusi päiväkoti rakennetaan vanhan 
kirjaston tilalle. Rakentaminen tehdään 
vaiheittain siten, että vanha päiväkoti voi 
toimia, kunnes uusi on valmis.

Keskustan liiketilat vuokrattaviksi 
loppukeväästä

tötoimialan tilapalve-
lut. Liiketiloja ryhdytään 
tarjoamaan vuokralle, 
kun liiketilat on vastaan-
otettu huhtikuussa ra-
kentajalta. Näin varmis-
tutaan liiketilojen lopul-
lisista kustannuksista ja 
voidaan laskea pyydet-
tävä vuokra. Ara-sään-
töjen mukaan liiketilo-
jen vuokraamisesta ei 
saa koitua kustannuk-
sia asumisoikeustalojen 
asukkaille.

www.maunula.net
Maunulan keskustaan tulee vuokrattavaksi 
kolme uutta liiketilaa.

Talkkari tuntee ja 
tunnetaan

Talkkarina Timo voi it-
se vaikuttaa siihen, mi-
tä yhtiössä ja sen pihoil-
la tapahtuu. Vesakon ym-
päristön elämänmenoon 
hän on tottunut, mutta on 
huolissaan vanhempien 
asukkaiden puolesta lähi-
palveluiden katoamises-
ta ja taloyhtiöiden vies-
tinnän siirtymisestä net-
tiin. Paperitiedotteiden 
ja Alepan hän toivookin 
säilyvän.

Perheriitoja Timo ei ole 
joutunut selvittämään, 
mutta asukkaiden väli-
siin kinasteluihin on jos-
kus haettu kompromisse-
ja. Hänen mukaansa ajoit-
tain kohdalle osuu haas-
tavampia asiakkaita, mut-
ta kun on helposti lähes-
tyttävä ja asukkaille tuttu, 
saa asiat hoidettua. ”Pa-
rasta talkkarin työssä on 
vapaus ja vaihtelu – se-
kä tietysti asukkaat”, hän 
naurahtaa, hörppää kah-
vikupin tyhjäksi, ja lähtee 
takaisin lumitöihin.

Hanna Temmes

Asunto Oy Säästölaita 
Suursuolla on toiminut 
edelläkävijänä taloyhtiöi-
den kehittämisessä. Nyt 
yhtiö on ottanut käyttöön 
porraskäytävien sähköi-
set näyttötaulut, josta voi 
varata pyykkituvan, tar-
kistaa bussien lähtöajat, 
sään sekä saada tietoa ta-
loyhtiön toiminnasta. Li-
säksi yhtiö on hankkinut 
aurinkopaneelit kerros-
talon katolle ja tavoittee-
na on laajentaa paneelien 
pinta-alaa.

Yhtiöön rakennettiin 
2000-luvun alussa ensim-
mäisenä maunulalaisena 
taloyhtiönä hissit jälkikä-
teen asennettuna. Tämän 
jälkeen yhtiö toimi Mau-

Maunulan innovatiivisin 
taloyhtiö

Säästölaidan hallituksen puheenjohtaja 
Pirjo Karppinen esittelee porraskäytävien 
näyttötaulujen toimintaa.

nulan mallisten laajakais-
tayhteyksien pilottina ja 
toimintamalli levisi ym-
päri Suomessa vuosina 
2002–2005. Vuosina 2007–
2013 Säästölaita oli muka-
na Maunulan ryhmäkor-
jaushankkeessa, jossa yh-
deksän taloyhtiötä teetti 
linjasaneerauksen yhdes-
sä. Hanke oli ensimmäi-
nen Suomessa. Uudet in-
novaatiot ovat levinneet 
Säästötuesta Maunulan 
muihin taloyhtiöihin.

Säästölaidan koke-
muksia sähköisistä näyt-
tötauluista esitellään 
Maunulan 129. aluefoo-
rumilla 19.3.2018 klo 18–
20 asukastalo Saunabaa-
rilla (Metsänpurontie 25).
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Terveyteen ja hyvinvoin-
tiin keskittyvien palve-
luiden suosion kasvu nä-
kyy myös Maunulassa. 
Moniin Metsäpurontien 
ja Männikkötien liiketi-
loihin on tullut erikois-
tavarakauppojen tilalle 
jalkahoitajia, hierojia, fy-
sioterapeutteja, kampaa-
jia ja kosmetologeja.

 Ildiko Mellavuo on 
hoitanut maunulalais-
ten ja lähialueiden asuk-
kaiden jalkoja jo yli 20 
vuotta Terveet jalat -yri-
tyksessä (Metsäpuron-
tie 25, käynti Männik-
kötien puolelta). Hänen 
kanssaan jalkahoitolas-
sa työskentelee jalkatera-
peutti nimi?. ”Hoidam-
me alaraajojen erilaisia 
kiputiloja, esimerkik-
si lonkkaan, polveen tai 
nilkkaan kohdistuvia ki-
puja, kantaluupiikin ai-
heuttamia kipuja, erilai-
sia urheilurasitevammo-
ja ja niistä johtuvia kipu-
ja. Teemme tukipohjalli-
sia, varpaiden oikaisijoi-
ta silikonista, hoidamme 
sisään kasvaneita kynsiä, 
korjaamme asentovirhei-
tä ja teemme kevennyk-
siä jalkaterien ylikuor-
mituskohtiin. Hoidam-
me myös iho- ja kynsi-
muutoksia, kuten känsiä, 
syyliä ja kynsisieniä”, Il-
diko avaa Terveet jalat 
-yrityksen monipuolista 
palvelutarjontaa.

Vielä muutama vuosi-
kymmen sitten Maunu-
lassa oli kuuluisia tanssi-
lavoja, joiden historiaan 
pakilalainen Timo Hon-
kala on uutuusteokses-
saan ”100v stadin jortsuja 
ja tanssimestoja” perehty-
nyt. Metsälän Lemmen-
laakson, Pakilan VPK:n 
tai Patolan Tanhumäen 
perään haikailevat ilah-
tunevat kuullessaan, et-
tä Maunulassa lavatanssi-
taan jälleen.

Tanssit Maunula-ta-
lolle on tuonut vuodesta 
2012 toiminut harrasta-
jayhteisö Helsingin lava-
tanssit. Maksuttomien le-
vytanssien musiikkilinja 
on monipuolisuudessaan 
nuorekas, mutta perin-
teitä kunnioittava. Tans-
sityylit vaihtelevat sam-
basta humppaan ja fus-
kusta buggiin. Käytössä 
on jatkuva sekahaku, jo-
ka on tansseja järjestävän, 
kuusitoista vuotta itsekin 
lavoilla tanssineen, Mi-
kael Jokelan 
mukaan ”eri-
tyisesti nuor-
ten tanssin-
harrastajien 
mieleen”. 

Taloyhtiö Vesakon pihal-
la vanhassa Maunulassa 
on luisteltu tänäkin tal-
vena. Asukkaat jäädyttä-
vät hiekkakentän talkoo-
voimin taloyhtiön lasten 
riemuksi ja pienimmät 
kannetaan kotoa luisti-
met jalassa.  Alkuperäi-
nen asukas Mauri Pent-
tinen kertoo: “Tuosta ky-
seisestä kentästä minul-
la on monta muistikuvaa 
alkaen vuodesta 1953, jol-
loin Vesakon talot valmis-
tuivat, ja kentän paikka 
oli pelkkää kuusivaltais-
ta kosteikkoa. Muistan 
tämän siksi, että syksyl-
lä 1953 poimin tuolta pai-
kalta mustikoita.”

 Maurille palautuu 
mieleen, että kentän ra-
kentamisen jälkeen sen 

Maunulassa hyvinvointipalveluiden 
keskittymä

 Koulutettu hieroja Ris-
to Luoma on työskennel-
lyt Urheiluhieronta-nimi-
sessä yrityksessään Mau-
nulassa (Koivikkotie 8) jo 
kahdeksan vuotta. ”Meil-
lä on asiakkaita kilpaur-
heilijoista aktiiviliikkujiin 
sekä toimistotyöntekijöis-
tä eläkeläisiin”, Risto ker-
too. “Teen myös kuivaneu-
lausta, joka on suosittu lisä 
esim. niska- ja hartiaseu-
dun ongelmien hoidos-
sa”, sanoo Risto. Klassisen 

Urheiluhieronnan 
Risto Luoma. Kuva 
NN. 

ja urheiluhieronnan lisäk-
si hän ohjaa kahdella salil-
la Fustra-harjoittelua, joka 
tähtää hyvään, tasapainoi-
seen ja ryhdikkääseen ke-
hoon. Riston lisäksi Urhei-
luhieronnassa työskentelee 
satunnaisesti viikonlop-
puisin Tristan Ellenberg.

Kuntohuoltamossa 
(Metsäpurontie 19-21) on 
kaksi koulutettua hiero-
jaa, Pia Partanen ja Edi 
Pennanen. He ovat pe-
rehtyneet klassisen hie-
ronnan lisäksi urheilu-
hierontaan. Kuntohuol-
tamossa hoituvat myös 
teippaukset ja kuiva-
kuppaus. Tammikuussa 
aloittanut Edi on opiskel-
lut myös intialaista pää-
hierontaa ja Kuntohuol-
tamoa jo pidempää pyö-
rittänyt Pia tekee moni-
puolisesti kalvokäsitte-
lyä ja mobilisointia. Edi 
on hakeutumassa seuraa-
vaksi osteopaattikoulu-
tukseen. Pia puolestaan 
aloittaa perehtymisen 
triggerpisteiden akuneu-
laamiseen eli niin kutsut-
tuun kuivaneulaukseen.

 Lähes 39 vuotta yrit-

Kuntohuoltamon Pia Partanen ja Edi 
Pennanen. Kuva Hanna Marttinen.

täjänä työskennellyt fy-
sioterapeutti Antti Graan 
(ent. Rajakaski) on pitä-
nyt Maunulan fysikaa-
lista hoitolaitosta yli 35 
vuotta. Liike muutti vuo-
denvaihteessa Suursuol-
ta vanhan Maunulan 
puolelle (Metsäpuron-
tie 26). Antti kertoo, et-
tä hoitolaitoksessa työs-
kentelevät maunulalaisia 
palvelemassa osteopaat-
ti Kirsi, fysioterapeutit 
Antti, Raimo ja Marita, 
joka on myös lymfatera-
peutti sekä kosmetolo-
gi Elena - yhteensä vii-
si henkilöä, kukin vuo-
rollaan samassa hoitoti-
lassa. He tekevät myös 
kotikäyntejä ja myyvät 
palvelua Helsingin suu-
rimpaan vanhainkotiin 
Kustaankartanoon.

 Hanna Horppila

Tellervo ja Oliver Kal-
leinen tuovat Maunu-
laan todellisuuspelin, 
jossa osallistujat kauko-
ohjaavat avatar-hahmoa 
reaaliajassa. Valituskuo-
ro-projektistaan maa-
ilmalla tunnetut taitei-
lijat tahtovat luoda ko-
kemuksen, jossa mau-
nulalaiset voivat vas-
tata kaupunginosansa 
haasteisiin leikin ja pe-
lin kautta. Toukokuus-
sa järjestettävä 3-päi-
väinen pelitapahtuma 
on osa m-cultin Helsin-
gin malli -taidepilotteja 
Maunulassa.

Taiteilijat toivovat 
mukaan erilaisia ryh-
miä - yhdistyksiä tai 
kaupunginosa-aktiive-
ja, tai ihmisiä joilla on 
sama harrastus tai int-
ressi. “Joku ryhmä voi 
olla hyvinkin tavoite-

Vaikuta Maunulaan ja 
osallistu Avatar-peliin!

hakuinen ja pyrkiä vai-
kuttamaan Maunulan 
kipupisteisiin. Toista 
ryhmää voi taas innos-
taa hauska ajatus elä-

vän avatarin ohjaami-
sesta kaduilla,” Tellervo 
ja Oliver kertovat. Ava-
tar-hahmoja esittävät 
ammattinäyttelijät.

Lue lisää ja hae pro-
jektiin 15.4. mennessä 
netissä: 
maunulassa.wordpress.com

Vesakon kentältä 
maailmalle

Ulla Rankamo taloyhtiön pihalle 
jäädytetyllä kentällä luistelemassa poikien 
kanssa vuonna 1962. Kuva Mauri Penttinen.

kumpaankin reunaan 
pystytettiin metalliset tol-
pat lentopalloverkkoa 
varten. Kun sittemmin 
taitoluistelijana ja taito-
luistelun selostajana tun-
netuksi tullut Anuliisa 
Uotilan (os. Numminen) 
isä Esko alkoi jäädyttää 
kentää luistelua varten, 
tolpat jäivät osin luistin-
radan alueelle. Ulla louk-
kasi itsensä luistellessaan 
vahingossa päin toista 
tolppaa ja tästä suivaan-
tuneena Numminen sa-
hasi tolpat poikki. “Se sii-
tä lentopallon peluusta, 
jota ei tosin juurikaan sii-
nä ehditty harrastaa. Len-
topallo kun oli enemmän 
maakuntien porukan har-
rastus”, Mauri toteaa. 

Hanna Horppila

Maunulassa lavatanssitaan 
taas

Sunnuntai-iltoina ker-
ran kuussa järjestettävien 
tanssien sekaan sopivat 
nekin, joiden tanssitai-
dot ovat ruosteessa. Tans-
simassa käy eri ikäisiä ja 
hyvin eri tasoisia ihmisiä, 
ja opetusta on ajoittain 
tarjolla. ”Mukaan kannat-
taa tulla vaikka koko per-
heen voimin”, kannustaa 
Markku Porvari, toinen 
tanssien järjestäjistä. 

Porvari tietää, että 
tanssipaikat profiloitu-
vat musiikin, fiiliksen ja 
kävijöiden mukaan. On-
kin mielenkiintoista seu-
rata, millaisiksi tanssit 
Maunulassa muotoutu-
vat. Meillä maunulalaisil-
la on mahdollisuus tehdä 
Metsäpurosalin lavatans-
seista omannäköisemme 
tapahtuma, joka houkut-
telee väkeä kauempaakin.

Hanna Temmes
Seuraavat tanssit 29.4. 

klo 18–22, jolloin myös fus-
kun alkeiden opetus. www.

helsinginlavatanssit.fi
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Ministeri Timo Soi-
ni vieraili joulukuus-
sa Maunulan yhteis-
koulussa ja Helsingin 
matematiikkalukiossa. 

Ulkoministeri kiertää 
kouluissa puhumassa ra-
dikalisoitumisen estämi-
sestä. Radikalisoiminen on 
toimintaa, jonka päämää-
ränä on saada nuoret teke-
mään viattomiin ihmisiin 
kohdistuvia hirmutekoja.  
Puhujan mielestä asioista 

Ministerivierailu Maunulan 
yhteiskoulussa 

pitää keskustella, mutta 
väkivallanteot on estettä-
vä. Hän esitti vakavan ve-
toomuksen, ettei koulus-
sa kiusattaisi ketään. Ve-
toomukseen liittyi myös 
optimismia: aina hyvä on 
mennyt eteenpäin. 

Ulkoministeri Soi-
ni kertoi vierailustaan 
Egyptiin. Eräs syy Egyp-
tin viimevuotisiin levotto-
muuksiin on väestön no-
pea kasvu. Egyptissä on 

Maunulan ala-asteen mo-
lemmat kuudennet luo-
kat lähtivät yrityskylään 
töihin. Yrityskylässä on 
monia eri yrityksiä, esi-
merkiksi Nordea, Metsä 
Oy, HSL, Helsingin Uuti-
set ja UPM.

Yrityskylässä on tar-
koitus tehdä ’’töitä’’ eli 
tehtäviä mm. iPadeil-
la, jotka työntekijöil-
le on annettu. Ohjaajat 
ovat paikalla auttamas-
sa oppilaita, jos apua tar-
vitaan. Yritykseen pi-
tää hakea jo koulussa 

Kuudesluokkalaiset töissä

työhakemuksella.
Ennen kuin työt al-

kavat, työntekijät saavat 
omaan yritykseen kuu-
luvia asusteita ja tarvik-
keita, esimerkiksi paito-
ja, takkeja, lippiksiä, ky-
päriä ja oman työlistan 
sekä ammattinimikela-
pun kaulaansa. Työnte-
kijät saavat yrityskylässä 
palkkaa omalle pankki-
tililleen, jonka he voivat 
käydä avaamassa Norde-
an pankissa.

Yrityksen rahoilla os-
tetaan tarvikkeita ja pal-
veluita yritykselle. Päi-
vän lopussa oppilaat saa-
vat äänestää päivän par-
haimman yrityksen. 

Oppilaiden mielestä 
yrityskylässä oli hauskaa.

”Yrityskylässä oli ki-
vaa ja sieltä oppii todella 
paljon. Pidimme hauskaa 
yrityksessämme, vapaa-
ajalla ja töissä”, kuudes-
luokkalaiset sanoivat. 

Anton Wirén, Ee-
tu Ukkonen, Linh Lam, 

Siiri Ovaska ja Ville 
Siilanen 

Tilaa meiltä juhliin 
maukaat 

voileipä- ja täytekakut.

100 miljoonaa asukasta ja 
asukasluku kasvaa joka 
vuosi 2,5 miljoonaa. 

Puhuja korosti ihmisoi-
keuksia: jokaisella on ih-
misarvo. Hän kielsi ole-
vansa feministi, mutta ta-
sa-arvon kannattaja hän 
on. Hän korosti äidin 
merkitystä kasvattajana. 
Jos äiti on radikalisoitu-
mista vastaan, pojat eivät 
radikalisoidu.  

Timo Soini on innos-

tava puhuja, joka sai lu-
kiolaisilta suuret suosi-
onosoitukset. Puheen jäl-
keen hän vastasi kuuli-
joitten kysymyksiin, ja in-
nokkaita opiskelijoita ke-
rääntyi vieraan ympäril-
le lisäkysymyksiä esittä-
mään.  Timo Soini sai vas-
takaikua ajatuksilleen. 
Salillinen nuoria oli sitä 
mieltä, että Soini ei saa jät-
tää politikkaa. 

 JJ

Timo Soini ihastui Maunulan lukiolaisiin ja lukiolaiset Timo Soiniin.

Toimin nyt kolmatta 
vuotta Kansallisteatterin 
Maunulan maisema -hank-
keen taiteellisena suun-
nittelijana. Usein meillä 
tapahtuu niin paljon, et-
tä olen itsekin vähän lie-
messä, kun yritän vasta-
ta kysymykseen, mistä 
projektissa on kyse. Sa-
manaikaisesti etsitään 
esitysprojekteihin esiin-
tyjiä, on tapahtumia, joi-
hin voi osallistua, työpa-
joja, joissa jakaa tarinoi-
ta ja esityksiä joita tulla 
katsomaan. 

Hankkeessa on erilai-
sia osallistumisen tasoja, 
voi uppoutua pidempään 
prosessiin tai vain käväis-
tä, esimerkiksi katsojana. 
Pitkä esitysprosessi vaatii 
osallistujilta sitoutumis-
ta. Harjoitukset 1-4 ker-
taa viikossa oman arjen 
ohella on vaativaa, mut-
ta myös antoisaa. Tämä 
osallistumisen muoto ei 
kuitenkaan sovi kaikil-
le. Siksi minulle on tärke-
ää, että mukaan voi tulla 
mahdollisimman monel-
la tavalla.

Kuvassa Maunulan maisema -hankkeen 
taiteellinen suunnittelija Eveliina Heinonen. 
Kuva Lilli Pynnönen.

Maunulan maisema -hanke 
– vielä ehtii mukaan!

Kevään ensi-iltateos 
on Maunulassa kiertävä 
Kerrostumia. Harjoituk-
set ovat käynnissä, mutta 
esiintyjäryhmään voi vie-
lä tulla mukaan. Kaipaam-
me myös henkilöitä, jotka 
auttavat mm. yleisön oh-
jeistuksessa. Lisäksi käyn-
nissä on Ihme arki -projek-
ti, jossa kiitetään maunu-
lalaisia. Esityksellisten yl-
lätysten järjestämisessä on 
apuna Arjen ihmeellistäjät 
–ryhmä, johon voi hypätä 
mukaan koska vain. Myös 
yllätysten toteuttamiseen 
haetaan väkeä.

Tämä on Maunulan mai-
sema -hankkeen kolmas ja 
samalla viimeinen vuo-
si. Lähetän hiljaisen toi-
veen lehden lukijoille; si-
nä joka et ole vielä ollut 
mukana hankkeessam-
me, osallistu tänä vuon-
na. Tule mukaan ryhmiin 
tai katsomaan esitystä. 
Lupaan, että taide ei pu-
re, mutta se saattaa herät-
tää tunteita ja saada sinut 
ajattelemaan asioita uusis-
ta näkökulmista. 

Eveliina Heinonen

Koti on elämän tärkein 
paikka. Sen ei tarvitse 
muuttua hankalaksi tai 
turvattomaksi paikak-
si ikääntymisen tai sai-
rastumisen myötä, vaan 
koti muuntuu elämänti-
lanteen mukaan. Hyvän 
kotihoidon, apuvälinei-
den ja teknologisten rat-
kaisujen ansiosta ihmisil-
le annetaan mahdollisuus 
asua entistä pidempään 
kotona.

 Toimivan Kodin apu-
välinemyymälästä ja pal-
velupisteestä löytyy apu-
välineitä esimerkiksi liik-
kumiseen, ruokailuun, 
peseytymiseen ja muis-
tiin. Lisäksi löytyy huo-
nekaluja, kosmetiikkaa, 
vaatteita ja nivelsuojia. 
Toiminta-ajatus on, että 
apuvälineiden lisäksi yh-
destä paikasta saa tilat-
tua kaikki palvelut pää-
kaupunkiseudulla, kuten 
kotisiivouksen ja -hoivan 

Saunabaarin alakerrassa 
apuvälinemyymälä 

sekä pikatalonmiehen te-
kemään pihatyöt ja kodin 
pienet korjaustyöt.

 ”Tarjoamme yksilöl-
listä palvelua ja pyrimme 
löytämään jokaiselle juuri 
hänelle sopivat ratkaisut 
osaksi arkea. Myymälässä 
voi testata tuotteita ennen 
ostopäätöstä, jolla varmis-
tetaan apuvälineen sopi-
vuus”, kertoo Päivi Karls-
son Toimivasta Kodista.

 Saunabaarin Pop-up  
apuvälinemyymälä pal-
velee Maunulassa huhti-
kuun loppuun asti, jolloin 
Toimiva Koti muuttaa ta-
kaisin Ruskeasuolle Or-
tonin vastaremontoitui-
hin tiloihin. Toimivan Ko-
din lippulaivamyymälä 
sijaitsee Konalassa, jossa 
on testattavana Suomen 
laajin valikoima asumista 
helpottavia apuvälineitä 
ja ratkaisuja.

 Toimiva Koti Pop-up 
myymälä 30.4. asti

Maunulaa on viime vuo-
det myllerretty. Pakilan 
Kiinteistömaailman Ni-
co Autero on pikkupojas-
ta saakka seurannut Mau-
nulan muutosta osin huo-
nomaineisesta lähiöstä 
halutuksi asuinalueeksi. 
”Kun 15-vuotiaina käy-
tiin salaa Pirjon Krouvis-
sa pajatsoa pelaamassa, 
oli meno vähän rauhatto-
mampaa”, Autero muiste-
lee, ”mutta nyt tänne ha-
lutaan eri puolilta Suo-
mea, ja rivitaloihin jopa 
jonotetaan.” 

Auteron mukaan moni 
asunnonostaja haikailee 
1950-luvun tunnelmaa, jo-
ta Maunulan  avokortte-
leineen tarjoaa. Kiinnos-
tusta lisää se, että näis-
sä rakennuksissa on isot 
remontit jo tehty. Mau-
nulassa on paljon pieniä 
asuntoja, ja Auteron mu-
kaan alue onkin ensiasun-
non ostajien suosiossa. 

Pääkaupunkiseudulla 
pitkään välittäjänä työs-
kennellyt Susanna Valve 

Rennosti retroa – Maunula 
kiinteistönvälittäjien silmin

Bo LKV:stä näkee Mau-
nulan lämminhenkisenä 
ja yhteisöllisenä paikka-
na, jota on helppo mark-
kinoida. Hän toivoo, että 
rakennuksista pidettäisiin 
täällä hyvää huolta, sillä 
vastaavia ei enää rakenne-
ta. Nuoret tuunaavat van-
hoista asunnoista upeita ja 
toimivia kokonaisuuksia. 
Esimerkiksi mosaiikkipar-
ketit, joista vielä hetki sit-
ten haluttiin eroon, elävät 
nyt renessanssia. ”Valkoi-
sella kuultovahalla niistä 
tehdään nyt tosi makeita”, 
Susanna hehkuttaa. 

Ostajia Helsingin kes-
kipisteessä sijaitsevaan 
Maunulaan houkuttelevat 
arkkitehtuurin lisäksi pal-
velut ja hyvät liiikenneyh-
teydet. Auteron mukaan 
Maunula alkaa maineel-
taan lähestyä Oulunkylää, 
ja Raide-Jokerin myötä ar-
vostus noussee entises-
tään. Maunulasta voikin 
kehittyä rento keidas kas-
vavan Helsingin keskelle.

Hanna Temmes
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Fysioterapeutti 
Anita Korhonen

050 545 9500 
Männikkötie 10

• fysioterapia &       
   hieronta
• kinesioteippaukset
• bemer-terapia
• kalvo(fascia)käsittelyt
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pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi
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040 828 2081

Frans 
Salmi

     Myyntineuv.     
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Kim Autero
Ekon, LKV, 

yrittäjä
0400 505 743

Anne-Maria 
Liukkonen

Myyntip.,LKV
050 364 4557

Kukaan ei välitä niin kuin me.
KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

•	 yli	30	vuotta	asuntokauppaa
 Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

•	 tunnemme	alueen	ja	sen	hintatekijät	
 kortteli korttelilta

•	 yksityisyrittäjän	ripeys	ja	valtakunnallisen
 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
 voimavarat yhdistyvät

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
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SOITA, TULE KÄYMÄÄN, 
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PAKILAN, PALOHEINÄN, MAUNULAN
alueen oma paikallinen kiinteistönvälittäjä jo 

vuodesta 1974 lähtien. 

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

Ota	yhteyttä	asuntoasioissa	alan	ammattilaisin.

Nico 
Autero 

KTM, LKV
050 521 4810

Anne-Maria
Liukkonen

Myyntip. LKV
050 364 4557

Kim Autero 
Ekon, LKV
yrittäjä

0400 505 743

Juha
Hyvönen

Myyntineuv.
040 282 2081

Kiinteistömaailma		LKV	Autero	Oy
Pakilantie	61,	00660	Hki,	puh.	050	338	6438

pakila@kiinteistomaalima.fi

Teemu 
Harrinkari
LKV, MMM

0400 407 743

Karl Marx syntyi 200 vuotta sitten. 
Miksi Marx on tänäänkin ajankohtainen?

Maunula-talon Metsäpuro-sali 
tiistai 17.huhtikuuta klo 18

Marx ja Taanila Maunulassa

* Toimittaja Hannu Taanila

* Miika Kabata 
   Karl Marx -seurasta

* Outi Mononen 
   Marxin lukupiiristä

* Juontajana Yrjö Hakanen.

Vapaa pääsy, tervetuloa! Järj. DSL:n opintokeskus
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Design- retro ja vintage- 
tavaroiden myyntiliike 
osoitteessa Männikkötie 10. 
Löydät meidät myös 
Facebookista ja instagramista. 
Ostamme jäämistöjä ja 
kuolinpesiä. Puh 050-562 3200

www.vivadesign.fi

Maunulassa jo 35 vuotta! 
Maunulan 
Fysikaalinen
hoitolaitos 
 hieronta - akupunktio 
- osteopatia-jalkahoito-
kosmetologiset työt

Palvelumme: 
- fysioterapia 
- hieronta  
- akupunktio  
- osteopatia 
- jalkahoidot 
- kosmetologi 
- lymfaterapia/-hoito
Myös kotikäynnit. 

MYÖS 
LAHJAKORTIT!

Metsäpurontie 26
p. 09-7249577 
www.rajakaski.fi

rajakaski@rajakaski.fi
 

TERVETULOA! 
KUNNON HOITOON!

Tarvitsetko sinä tai läheisesi apua arjen toiminnoissa? 
Toimivasta Kodista saat kaikki kodin palvelut, hyvinvointituot-
teet ja apuvälineet helposti yhdestä paikasta. Tule hakemaan 
ideoita ja ratkaisuja toimivampaan arkeen!

APUVÄLINEET JA PALVELUT KOTIIN

TOIMIVA KOTI APUVÄLINEMYYMÄLÄT 
Metsäpurontie 25, 00630 Helsinki, ma-to 9-16 (avoinna 30.4. asti)
Ruosilantie 11, 00390 Helsinki, ma-pe 9-16
Puh. 029 3400 930 | www.toimivakoti.fi | kauppa.toimivakoti.fi

KOTISIIVOUS | KOTIAPU | HOIVAPALVELUT | PIKATALONMIES

Helsingin Saattohoidon 
Tukiyhdistyksen 
suruadresseja myyvät mm. 
Pakilan Kukkatalo ja 
Kukkia Minna Timonen.

Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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


