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Palkittu Maunulan 
Naisvoimistelijat 
pulassa
liikunta Vuonna 1959 perus-
tettu Maunulan Naisvoimistelijat 
liikuttaa nykyään neljääsataa 
alueemme asukasta. Liikuntaa 
tarjotaan kaiken ikäisille, nuorim-
mat perheliikuntaan osallistuvat 
ovat juuri oppineet kävelemään ja 
vanhimmat jäsenet ovat syntyneet 
30-luvulla. 

Millä mielellä MNV lähestyy 
60-vuotisjuhlavuottaan, puheen-
johtaja Sanna Aarto?

”Ihan hyvällä ja odottavalla 
mielellä. Tunnelmamme ovat kak-
sijakoiset, samalla kun iloitsemme 
seuran kunniakkaasta historiasta, 
mietimme miten toimintamme tulee 
jatkumaan. Olen ilmoittanut, etten 
jatka enää hallituksen jäsenenä. 
Samoin ovat tehneet kaksi muuta 
erovuorossa olevaa henkilöä. 
Toivon kovasti, että löytyisi 

aktiivisia jäseniä, jotka voisivat 
tulla mukaan hallitukseen”, Sanna 
vastaa.

”Meidän tärkein intressimme 
on aina ollut liikuttaa lähialueen 
lapsia ja aikuisia. Lähes kaikki 
jäsenemme ovat omalta alueel-
tamme, niinpä MNV kuuluu vah-
vasti Maunulan identiteettiin. Sen 
tähden olisi harmillista, jos toimin-
nalle ei löytyisi jatkajia. Itse olen 
ollut aktiivisesti mukana 20 vuotta 
ja antaisin mielelläni viestikapulan 
eteenpäin. Tunnollisena ihmisenä 
jatkan toki niin kauan, että seu-
raaja löytyy ja hän oppii hommat. 
Sen voin luvata, ettei hallituksessa 
mukana oleminen kuormita liikaa, 
kun tehtävät jakautuvat monelle 
ihmiselle”, toteaa Sanna.

MNV:n uusi hallitus valitaan 
helmikuussa. Vapaaehtoisten 
toivotaan ilmoittautuvan:  
maunulannv.sporttisaitti.com/
palautesivu M

sirpa jäkkö

riippumaton alueellisen kehittämisen äänenkannattaja | 27. vsk | 4 numeroa/vuosi | 1239-9426 | www.maunula.net

Vielä ehdit  
kertoa ideasi
demokratia Tarvittaisiinko 
Maunulaan uudenlainen kuntoilu-
paikka tai lisää harrastusmahdol-
lisuuksia nuorille? Pitäisikö koko 
Pohjois-Helsingin alueelle palkata 
vuodeksi työntekijä viemään tai-
detta palvelutaloihin? Tarvitaanko 
kaupunkiin lainattavia sähköpyö-
riä tai yhteisöpuutarhoja? 

Helsingin kaupungilla on 
käynnissä koko kaupungin 
laajuinen osallistuva budjetointi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kau-
punki on varannut 4,4 miljoonaa 
euroa kaupunkilaisten ideoiden 
toteuttamiseen. Joulukuun 9. 
päivään saakka kaupunkilaiset 
voivat tehdä OmaStadi.hel.fi 

-verkkosivulla ehdotuksia siitä, 
mihin raha pitäisi käyttää. Mikä 
tekisi kaupungista toimivamman, 
viihtyisämmän, turvallisemman 
tai hauskemman?

Toteutettavan ehdotuksen 
minimisumma on 35 000 euroa. 
Kannattaa siis miettiä vaikutta-
via, laajoja alueita hyödyttäviä 
ideoita. Idean esittäjän ei kui-
tenkaan tarvitse tietää, paljonko 
mikäkin maksaa, vaan myöhem-
min ideoista kehitetään yhdessä 
toteutuskelpoisia suunnitelmia ja 
asiantuntijat laskevat suunnitel-
mille hinnat. 

Raha on jaettu asukasluvun 
mukaan kaupungin seitsemälle 

suuralueelle. Osa summasta 
on varattu kaupunkitasoisille 
hankkeille. Ensi vuoden aikana 
kaikki yli 12-vuotiaat helsinkiläi-
set saavat äänestää ehdotuksista. 
Kaupunki toteuttaa eniten ääniä 
saaneet ehdotukset. Lyhyesti: 
kaupunkilaiset päättävät, 
kaupunki toteuttaa.

Helsingissä osallistuvaa bud-
jetointia toteutetaan nyt ensim-
mäistä kertaa koko kaupungin 
laajuisena. M
 
Lue lisää ja kerro oma ehdotuksesi 
9.12. mennessä: OmaStadi.hel.fi 

stadiluotsi 
ella tanskanen

Maunulan ala-asteen 1AB-luokan oppilaiden kuvittama jouluikkuna aukeaa 1.12. Mediapajalla klo 12. 
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päätoimittaja
hannu kurki ;-) 

Vuosina 2016–2018 toteu-
tettujen Helsingin mallin 
kulttuurihankkeiden 
arviointi tarjoaa mah-

dollisuuden vertailla toimintaa 
"mahdollistavia rakenteita" eri 
kaupunginosissa. Merkittävä osa 

Kun Marlon Brando saapui Maunulaan

Pääkirjoitus

heikki valkama
kirjailija ja toimittaja

näistä rakenteista on asukkai-
den itsensä ylläpitämiä kuten 
Maunulassa asukastila Mediapa-
ja, kotisivut, Facebook-seinä ja 
alueen lehti. Tiivistäen asioiden 
edistäminen kytkeytyy alueen 
kommunikaatioon ja sosiaalisiin 
verkostoihin. Arviolta noin pro-
sentti Maunulassa tuottaa tätä 
yhteistä hyvää muille eli esimer-
kiksi tekee tai jakaa aluelehteä. 
Alueiden kehityksen keskeisenä 
haasteena on, miten kasvattaa 
tätä sosiaalista pääomaa, joka 
selittää positiivista kehitystä.

Maunulan naisvoimistelijat 
tarvitsevat henkilöresursseja 
jatkaakseen toimintaansa. Nyt 
niillä henkilöillä, jotka eivät vielä 
kuulu tuohon yhteen prosenttiin, 
on mahdollisuus siirtyä yksilöl-
lisestä kuluttamisesta yhteisen 
hyvän tuottamiseen. M

julkaisija
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Hannu Kurki
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maunulan sanomat
on Maunulan kehittämisen  
riippumaton äänenkannattaja.  
Se tehdään ja jaetaan 
vapaaehtois voimin. Tervetuloa 
mukaan tekemään lehteä!

Kolumnivieras 

Ilmoita 
Maunulan Sanomissa!

Tavoitat aktiivisia lukijoita.
Maunulan Sanomat tavoittaa  

7 000 kappaleen painoksella Maunulan,  
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Kuusikkotielle uusia asuntoja ja asukkaita

demokratia Kaupunkiym-
päristön toimiala laatii alue-
suunnitelmaa Maunulan, Met-
sälän, Oulunkylän, Pirkkolan, 
Veräjälaakson ja Veräjämäen 
alueelle. Aluesuunnitelmassa 
selvitetään katu- ja viheraluei-
den palveluiden, rakenteiden ja 
varusteiden nykytila, kirjataan 
niiden parantamistarpeet sekä 
laaditaan kehitettävien koh-
teiden kiireellisyysjärjestys. 

Maunulaa koskevan alue- 
suunnitelma tekeillä

Aluesuunnitelmassa on mah-
dollisuus nostaa esiin paikal-
lisia kohteita, jotka kaipaavat 
kehittämistä. 

Aluesuunnittelusta järjestet-
tiin marraskuussa työpajamaisia 
asukastilaisuuksia, joissa oli 
mahdollisuus keskustella asu-
kaskyselystä ja alueen nykytilan 
kartoituksesta esiin nousseista 
katujen, puistojen ja luonto-
alueiden kehittämistarpeista. 

Asukkaiden ja asiantunti-
joiden yhteisen keskustelun 
ja mielipiteiden pohjalta esiin 
nousseita kohteita suunnitellaan 
myöhemmin ja toteutetaan kau-
pungin taloudellisen tilanteen 
rajoissa seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. 

Luonnos esitellään kaupun-
kiympäristön lautakunnalle ja 
valmiiseen suunniotelmaan voi 
tutustua kesällä 2019. M

Maunulalainen työtön 
laitosmies Rauno 
Kytöhonka käyttää 
päivänsä soittele-

malla Yleisradioon ja toivomalla 
uusintoja väkivaltaelokuvista. 
Erityisesti Mikko Niskasen Kah-
deksan surmanluotia kiinnostaa 
suorastaan pakkomielteisesti. 

Kytöhongan suuri hetki koit-
taa kun Francis Ford Coppola ja 
Marlon Brando saapuvat Mau-
nulaan kuvaamaan Kummisetää 
yhdessä Mikko Niskasen kanssa. 
Kyse on tietenkin Kari Hotakai-
sen kirjasta Sydänkohtauksia 
eli kuinka tehtiin kummisetä. 
Maunulaisesta avioliittoromaa-

nista löytyvät Saunabaari ja jo 
kadonneet Suursuon ostari ja 
Pirjon krouvi. Pirttipolun rivita-
lojakin ihaillaan haaveilevasti.

Kyselin taannoin Facebookis-
sa ystäviltäni Maunulaan sijoit-
tuvia kirjoja. Ideoita tuli paljon: 
Antti Tuomaisen hyytävässä 
maailmallakin arvostetussa 
Parantajassa kuljetaan Tuomai-
sen lapsuusmaisemissa, muun 
muassa Koivikkotiellä. Hessu 
Pirhosen Stidi Alla - Pirkkolan 
pojat sijoittuu osin Maunulaan.

Maunulassa on asunut ja asuu 
edelleen lukuisia kirjailijoita. 
Perimätiedon mukaan (huom. 
tarkistamaton fakta) Henrik 
Tikkanen aikanaan asusteli 
evakossa Koivikkotiellä. 

Entä sitten? 
Kaupunginosa on sellainen, 

millaiseksi asukkaat sen tekevät. 
Meillä maunulalaisilla on 
mahdollisuus nostaa Maunulaa 
kulttuurikaupunginosana. 
Varsinkin uuden Maunula-talon 
ja kirjaston myötä Maunulassa 
todella tapahtuu ja tehdään kult-
tuuritekoja Punk-konserteista 
kirjallisiin iltoihin.

Kansallisteatterissa vastikään 
esitetty Maunulalainen päivä-
kirja oli myös profiilinnosto 
kaupungiosallemme. Vuosien 
2016-2018 aikana Maunulan 
kirjastosta oli lainattavissa 
kolme päiväkirjaa. Kuka tahansa 
kirjaston asiakas sai lainata ja 
käyttää päiväkirjaa kuten sitä 
käytetään. Siitä syntyi teatteri-
esitys.

Itse olin lanseeraamassa 
joitain vuosia sitten #Maunu-
laonuusiBerliini -tunnistetta 
somessa. 

Kyse on pitkälti siitä, mil-
laista tarinaa haluamme kertoa 
Maunulasta.

Entä jos järjestettäisiin 
seuraavaan Helsinki-päivään 
kirjallinen Maunula-tapah-
tuma? Kari Hotakaisen ja 
Antti Tuomaisen voisi pyytää 
vetämään kävelykierroksia! 
Maunulan kirjastossa voisi olla 
sarja paikallisten kirjailijoiden 
vierailuja! 

Kuka on mukana? M

Kirjoittaja on Maunulassa asuva 
dekkarikirjailija ja toimittaja.

asuminen Kuusikkotielle 
valmistuu alkuvuodesta 2020 
asumisoikeusrivitalo ja -kerros-
taloyhtiö Haso Kuusikkotie 7–8. 
Yhtiöön kuuluu kaksi kaksiker-
roksista rivitaloa, yksi kolmeker-
roksinen pienkerrostalo ja kaksi 
viisikerroksista kerrostaloa. 
Asuntoja tulee yhteensä 65 kpl 
kooltaan 33 m2–95 m2.

Aino Tuominiemi kertoo, 
miten hänen perheensä päätyi 
Kuusikkotielle: ”Olen asunut 
Maunulassa kohta kuusi vuotta 
mieheni, lapseni ja koirani 
kanssa. Tykästyimme Maunu-
lassa yhteisöllisyyteen, rauhalli-
suuteen, kauniiseen ympäristöön 

ja hyviin liikenneyhteyksiin. 
Olemme saaneet täältä hyviä 
ystäviä ja olemme kovin kiinty-
neitä Maunulaan.

Nykyinen kaksiomme alkaa 
jäädä pieneksi ja pohdimme, mi-
ten voisimme jäädä Maunulaan 
ja saada sopivamman kokoisen 
asunnon.

Bongasin Maunulan Sa-
nomien joulunumerosta 2017 
tiedon Kuusikkotielle tulevista 
asumisoikeusasunnoista. 
Hakuaika keväällä 2018 oli lyhyt. 
Vasta hakuvaiheessa saimme 
tietää asuntojen tiedot ja hinnat. 
Pohdimme tarkkaan, minkälaista 
asuntoa haimme.

Sitä riemua, kun tuli tieto 
asunnon saamisesta. Tulevassa 
asunnossamme on neljä huonet-
ta, keittiö ja oma sauna. Alueesta 
tulee todella viihtyisä.

Maunulan tulevaisuus vaikut-
taa hyvältä. Lähelle nousee uusi 
päiväkoti ja Raide-Jokeri tulee 
viereen. Asumisoikeusasunto 
on myös hyvä ja turvallinen 
asumismuoto. Tuleva asunto on 
esteetön, joten tarvittaessa se voi 
olla loppuelämän koti. 

On mukava käydä kävelemäs-
sä työmaan ohi ja katsoa, että 
siellä on nousemassa meille uusi, 
ihana koti.”

hannu kurki
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kulttuuri Suursuon sai-
raalan saattohoito-osastoilla 
käy kaksi taiteilijaa, sairaala-
muusikko Anna Brummer ja 
kuvataiteilija Ulla Paasikallio. 
Anna kertoo kuinka musiikki 
voi lohduttaa, virkistää ja antaa 
mielihyvää: ”Kun laulan potilaal-
le näen miten musiikki vaikuttaa 
ihmismieleen. Aistin sen potilaan 
olemuksesta ja kasvonpiirteistä. 
Saattohoitovaiheen potilas on 
hauras. Musiikkityöskentely 
potilaan kanssa on aina kuun-
televaa, vuorovaikutteista ja 
potilaan toiveita kunnioittavaa. 
Tämä tekee työstäni antoisan. 
Laulan potilaalle vuoteen äärellä, 
musiikkikohtaaminen on useim-

Kiitos Maunula!
kulttuuri Kansallisteatterin 
kolmivuotinen Maunulan maisema 
-hanke on nyt päättynyt. Kolmen 
vuoden aikana Maunula ja mau-
nulalaiset tulivat tutuiksi. Vaikka 
kolme vuotta tuntuu lyhyeltä 
ajalta, on sen aikana ennättänyt 
tapahtua paljon, niin hankkeessa 
kuin Maunulassakin. Ensimmäinen 
vuosi aloitettiin tunnustelemalla ja 
tutustumalla, seuraavana vuonna 
suhdetta tiivistettiin ja kolmantena 
vuonna pureuduttiin yhä syvem-
mälle alueen kerrostumiin. Saim-
me myös seurata läheltä alueen 
kehitystä, muun muassa Maunu-
la-talon odotusta, valmistumista ja 
käyttöönottoa. 

Mitä Maunulaan sitten jää, 
kun Kansallisteatterin Maunulan 
maisema -hankkeen toiminta 
lakkaa ja me poistumme alueelta? 
Konkreettisin asia on varmasti 
työväenopiston perusteilla oleva 
harrastajateatteriryhmä. Kerää-
missämme palautteissa tuotiin 
vahvasti esille, kuinka hanke on 
muuttanut osallistujan suhdetta 
Maunulaan. Se on tutustuttanut 
uusiin ihmisiin ja opettanut näke-
mään itsensä ja ympäröivät asiat 
uudella tavalla.

Vuoden 2019 alusta hank-
keet jatkuvatkin uusilla alueilla. 
Kansallisteatterin on tullut aika 
hyvästellä Maunula ja siirtyä Kan-
nelmäki-Malminkartanon alueelle. 
Kiitos Maunula, että otit meidät 
lämpimästi vastaan! M

Maunula Helsingin 
talousarviossa 2019 
kaupunkisuunnittelu 
Kaupunginhallitus on tehnyt 
esityksensä Helsingin vuoden 
2019 talousarvioksi. Se on mennyt 
kaupunginvaltuustoon hyväksyt-
täväksi 28. marraskuuta. Talous-
arvion investointiosassa on kolme 
hanketta Maunulaan.

Päiväkoti Suursuo - Daghemmet 
Stigen uudisrakennus Suursuonlai-
dalle on ajoitettu toteutettavaksi 
vuosina 2018–2020. Rakennukses-
ta tulee Suomen suurin päiväkoti. 
Talousarviossa kustannuksiksi on 
merkitty 11,2 milj. euroa, mutta 
kustannusarvio on muuttunut 13,1 
milj. euroon.

Maunulan väestönsuojan sisäil-
makorjaukset on ajoitettu vuosille 
2020–2021. Hankkeen kustannus-
arvio on noin 2 milj. euroa.

Maunulan ala-asteen perus-
parannukseen esitetään 20 milj. 
euroa ja rakennustyöt on ajoitettu 
vuosille 2022–2023. Rakennuksen 
koko on 8700 brutto-m2. M
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keskusteluja, se voi myös olla 
polku johonkin, joka on tärkeä 
avata ennen täältä poislähtöä. 
Työni osastolla tuntuu luonte-
valta ja tarpeelliselta, osastolla 
on myös lainassa useita töitäni. 

liikenne Itäkeskuksen ja 
Espoon Keilaniemen välisen 
pikaraitiotien Raide-Jokerin 
rakennustyöt aloitetaan ensi 
vuonna. Raide-Jokeri korvaa 
valmistuttuaan runkobussilinjan 
550, joka on Helsingin vilk-
kaimmin liikennöity bussilinja. 
Raide-Jokerin rakentaminen 
aiheuttaa muutoksia Maunulan 
ja Pirkkolan alueen liikennejär-
jestelyihin.

Pakilantiellä raiteet tulevat 
katualueen keskelle, joten auto-
liikenteen hidastumiselta tuskin 
voidaan kokonaan välttyä. Tilaa 

Raide-Jokeri ei puurouta 
liikennettä?

rakentamiselle tuonee kuitenkin 
se, että autoille on jäämässä yksi 
ajokaista kumpaankin suuntaan. 

Autoilijoiden ei tarvitse 
odottaa bussien pysäkillä oloa, 
koska Maunula-talon kohdalla 
on pitkät bussipysäkkien 
leventymät ja kelloliikkeen 
kohdalla oleva pysäkki siirtyy 
kiertoliittymän Pakilan puolelle. 
Pirkkolan suunnasta tuleville 
busseille rakennetaan uusi 
pysäkki Pirjontien alkuun.

Pirkkolantien ja Pirjontien 
osuudelle raiteet rakennetaan 
katujen eteläpuolella olevalle 

viheralueelle. Näin häiriöt 
liikenteelle jäänevät vähäisiksi. 
Pirjontien pohjoispuolella oleva 
länsisuuntainen bussipysäkki 
säilyy ja suurin piirtein samaan 
kohtaan tulee pysäkki raitiovau-
nuille. Kolmas ratikkapysäkki tu-
lee Metsäpurontien länsipuolelle. 
Pysäkkien kohdille rakennetaan 
suojatiet.

Maunulan rataosuudella 
suurin muutos kohdistunee Pa-
kilantien kiertoliittymään. Koska 
raitiotie leikkaa kiertoliittymän 
etelään johtavan ajoradan yli, 
joudutaan liittymään asenta-

maan liikennevalot. Ajo kierto-
liittymässä siis keskeytyy siksi 
aikaa, kun raitiovaunu ylittää 
Pakilantien läntisen ajoradan.

Jalankulkijoille ja pyöräili-
jöille mieluisia muutoksia tulee 
Oulunkylään johtavalle sillalle. 
Kiskojen asentamisen oheen 
tehdään sillan Maunulan päähän 
kevyen liikenteen väylät sillan 
tasolle. Sen jälkeen kevyen 
liikenteen ei tarvitse enää käydä 
”kuopan kautta”, eli laskeutua 
alikulun tasolle päästäkseen 
jatkamaan matkaa. M

kauko ainasoja

Suursuon sairaalan 
taidekeskiviikko

miten kahdenkeskinen hetki.” 
Julkinen taho ei rahoita taiteili-
jan työtä sairaalassa, joten Anna 
tekee työtä apurahan turvin. 
Hänen toiveensa on, että sairaa-
lamuusikot olisivat osastojen 
henkilökuntaa ja osa hoitotyötä.

Ulla käy osastolla, koska se 
tuntuu hänestä merkityksellisel-
tä: ”Maalaushetket ovat kohtaa-
via ja keskustelevia. Voin tuoda 
valoa ja värejä saattohoitovai-
heessa oleville. En saa työstäni 
korvausta, mutta koen oppivani 
paljon elämästä näissä hetkissä. 
Uskon, että taide eri muodois-
saan voi auttaa ja yhdistää 
ihmisiä. Se jakaa mielipiteitä, he-
rättää tunteita ja muistoja, avaa 

Kannustan muitakin kuvataitei-
lijoita mukaan tuomaan sisältöä 
osastoille, sekä antamaan teoksia 
lainaan.” M

helsingin saattohoidon 
tukiyhdistys

Kuvataiteilija Ulla Paasikallio ja sairaalamuusikko  
Anna Brummer tukevat työllään saattohoitoa. 

Raide-Jokerin pysäkit rakennetaan Maunula-talon kohdalla Pakilantien keskelle.
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Vanha kirjasto 
purettiin päiväkodin 
tieltä 
rakentaminen Vanhan 
kirjastorakennuksen purkaminen 
Suursuolaidalla alkoi marraskuus-
sa 2018. Se oli valmistunut vuonna 
1966 nuorisotaloksi ja sai pian 
nimen Lärva. Lasten ja nuorten 
määrän vähennyttyä 1990-luvulla 
nuoriso sai tilat entisestä päivä-
kodista Maunulantieltä ja kirjasto 
muutti ala-asteelta Suursuonlai-
dalle. Nyt kirjasto ja nuorisotila 
ovat molemmat Maunula-talolla. 

Puretun kirjaston paikalle ale-
taan ensi vuoden alussa rakentaa 
päiväkotia. Sieltä saavat uudet 
tilat sekä Suursuon nykyinen 
päiväkoti että paviljonkitiloissa 
Maunulan ala-asteen pihalla 
vuodesta 2009 alkaen toiminut 
ruotsinkielinen Stigen. 

Vuonna 2020 valmistuvassa 
päiväkodissa tulee olemaan sijaa 
noin 335 lapselle ja n. 50 työn-
tekijälle. Rakennuksesta tulee 
Suomen suurin päiväkoti, ja sen 
kustannusarvio on 13,1 milj. euroa. 
Uuden päiväkotirakennuksen 
rakentamista siirsi hankkeen 
valtuustokäsittelyn yhteydessä 
hyväksytty toivomusponsi, jolla 
haluttiin selvittää päiväkodin tilo-
jen toimivuus myös ilta- ja vuoro-
hoitopäiväkotina. Tämä toteutuu, 
mutta ensin tarvittiin muutoksia 
toteutus- ja rakennuslupavaiheen 
suunnitelmiin. M

Isoja 
rakennushankkeita 
alkamassa 
rakentaminen Maunulassa 
tehdään ensi keväänä johtojen ja 
kaapeleiden siirtoja Raide-Jokerin 
tieltä. Niiden lisäksi vuonna 2019 
Maunulassa ja Patolassa alkaa 
vuoden 2020 syksyyn asti kestävä 
maakaasuputken uudelleenreititys 
Raide-Jokerin ja täydennysra-
kentamisen tieltä syrjemmälle. 
Kaasuputken siirtotyöt aloitetaan 
Suursuonlaidalla, koska ne on 
tehtävä ennen uuden päiväkodin 
käyttöönottoa. Pirjontien ja Pirk-
kolantien pohjoispuolinen kaista 
suljetaan liikenteeltä ainakin Met-
säpurontien risteykseen asti, kun 
kaasuputkityömaa siirtyy sinne. 

Pirkkolan liikuntapuistossa sijait-
sevat, viime keväänä kosteus-
vaurioiden vuoksi suljetut kaksi 
jäähallia puretaan ensi vuonna. 
Niiden tilalle on tarkoitus raken-
taa monitoimihalli, jonka pitäisi 
valmistua vuonna 2020. 

Pohjois-Pasilan asuinrakenta-
minen alkaa syksyllä 2019. Sitä 
ennen alueella rakennetaan kun-
nallistekniikkaa ja katuja. Infratyöt 
on jo aloitettu Metsäläntiellä 
voimajohtolinjan siirtämisellä. M

Musiikkia 
kaiken ikää -  
Mikko 
Rintanen
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Kuinka käy Maunulan 
alueliikunnan?
liikunta “47, 48, 49… Onpa 
teitä taas ilahduttavan paljon”, 
kiittelee alueohjaaja Katri Lehto 
laskiessaan osanottajia Oman 
kehon treeni -tunnin alussa. 
Helsingin kaupungin järjestä-
mä alueliikunta kerää viikoit-
tain satoja aktiivisia liikkujia, 

Alueliikunta kokoaa viikoittain satoja osallistujia Maunulan liikuntahallille.

etupäässä eläkeläisiä, Maunulan 
liikuntahallille niin ohjattuun 
kuin omatoimiseen liikuntaan, 
johon kuuluvat kuntosali, sulka- 
ja lentopallo sekä sauvakävely 
lähimaastossa. 

Yli 10 vuotta jatkuneeseen 
alueliikuntaan (ent. lähiöliikun-

ta) on Maunulan osalta tulossa 
muutoksia. Helsingin kaupungin 
liikuntapalvelupäällikkö Tuuli 
Salospohja, miksi ja millaisia 
muutoksia on suunnitteilla? 
”Liikuntaan aktivointi -palve-
lun keskeisiä asiakkaita ovat 
liikkumattomat, vähän liikkuvat 

ja erityisryhmät. Alueliikunnan 
uudet alueet, Vuosaari, Mellun-
kylä, Jakomäki, Tapulikaupunki 
ja Kaarela, on valittu tutkitun 
tiedon ja saatavilla olevien 
tilastojen perusteella. Maunulas-
sa ei ole tilastojen valossa enää 
entisenlaista tarvetta kohdenne-
tulle liikuntatyölle”, toteaa Tuuli 
Salospohja.

Uusi aluejako on herättänyt 
keskustelua maunulalaisten 
liikkujien keskuudessa, ja he 
ovat lähettäneet asiasta palautet-
ta päättäjille: ”Uskomatonta, että 
aikana, jolloin kaikki mahdolliset 
keinot pitäisi käyttää ihmisten 
oman aktiivisuuden lisäämi-
seen ja tukemiseen, Helsingin 
kaupungin liikunnasta vastaavat 
tahot toimivat juuri päinvastoin. 
Pitääkö meidän ensin muuttua 
vähän liikkuviksi ja syrjäyty-
neiksi, jotta alueellamme hyvin 
toimivat liikuntapalvelut jatku-
vat. Hyväksi todettua toimintaa 
tulee laajentaa uusille alueille, 
eikä siirtää toimintaa paikasta 
toiseen.” 

Tuuli Salospohja lupaa: 
”Alueliikunta jatkuu Maunulassa 
toistaiseksi, ja toiminnat lak-
kautetaan aikaisintaan vuoden 
päästä syksyllä. Asiaan vaikuttaa 
myös Maunulan liikuntahalliin 
lähivuosina toteutettava remont-
ti. Joka tapauksessa jatkossakin 
huolehditaan siitä, että ohjatut 
liikuntapalvelut jatkuvat 
Maunulan alueella, vaikka alue-
liikunnan kohdennetut palvelut 
lakkaisivat.” M

sirpa jäkkö

kulttuuri Mikko Rintanen 
viihtyy nykyään Pirkkolassa, 
johon hän muutti vuonna 1994. 
Siellä voi rauhassa soitella naa-
purien häiriintymättä. Mikko on 
pitkän linjan muusikko, jonka 
pääinstrumentti ovat kosketti-
met. Niiden lisäksi hän soittaa 
myös kitaraa ja laulaa.

Löydän Mikon kahvila 
Wanhan Maunulan ”parlamen-
tista”, sinne usein kokoontuvasta 
miesjoukosta. 

Mikko täytti alkuvuodesta 
60 vuotta. Hän kertoo olevansa 
nykyisin vapaa muusikko. 
Eläkkeelle hän ei suunnittele 
jäävänsä. Palo musiikkiin ei 
sammu, vaikka kiertue-elämään 
ei enää ole niin motivaatiota. 

Mikko on kotoisin Vaasasta, 
josta hänen tiensä on vienyt 
välillä Tukholmaan, välillä 
Maunulaan Koivikkotielle, jossa 
hän asui 70-luvun lopulla. Vaasa 
oli tulevalle muusikolle hyvä 
kasvupaikka, koska sinne tulivat 
vaikutteet suoraan Ruotsista, 
Ruotsin radiosta. Jo lapsena hän 
sai tutustua niin Beatlesiin kuin 

Rollareihinkin.
70-luvun lopussa Mikko soitti 

Albert Järvisen Royals-bändin 
kanssa. Keikoilla käyminen 
Kirkan kanssa 80-luvun lopulla 
osui Kirkan hard rock -kauteen 
ja on jäänyt Mikon mieleen eri-
tyisen vapautensa takia. Remun 
mukaan hänet taas kutsuttiin 
jäähyväiskiertueelle tämän vuo-
den tammikuussa, jolloin yhtye 
esiintyi täydelle jäähallille.

Wigwamiin, Suomen rock-
musiikin jättiläiseen Mikko 
pyydettiin ensi kerran mukaan 
90-luvun alkupuoliskolla. Sen 
jälkeen hän on ollut mukana 
vaihtelevasti bändin eri vaiheis-
sa. Tänä syksynä Wigwam ko-
kosi yhteen voimansa ja järjesti 
kaksi 50-vuotisjuhlakonserttia 
Kulttuuritalolla. Keikat olivat 
myös suuri yleisö- ja arvostelu-
menestys. 

Mikko teki 2006 soololevyn 
oman bändinsä Faustburgerin 
kanssa. Sen tekemisellä oli 
hänelle suuri merkitys, se oli 
ikään kuin yhteenveto koko 
muusikon urasta. Nyt hänellä 
olisi materiaalia uuteen levyyn. 
Jäämme odottelemaan.

Aikaansa Mikko viettää 
soittimiensa ja biisinteon parissa 
Saunabaarin työhuoneessa 
– mistä hän pujahtaa lähes 
päivit   täin kahvilan parlamenttiin 
avartamaan maailmankuvaansa

jukka pirttioja
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Kunnon 
Kauppa 
Maunulan 
keskustaan
liike-elämä Kaikki Maunu-
lan keskustan uudet liiketilat on 
nyt vuokrattu. Keskimmäiseen 
liiketilaan avattiin marraskuus-
sa urheiluliike Kunnon Kauppa 
Maunula. Liikkeen palveluihin 
kuuluvat pyörien, suksien ja 
lumilautojen huolto sekä luis-
timien teroitus. Uusien pyörien 
lisäksi myynnissä on polku-
pyörien tarvikkeita ja varaosia 
suoraan hyllystä. 

Kunnon Kaupan Heikki 
Klemetti kertoo liikepaikan 
valinnasta: ”Maunula paikkana 
kiinnosti erityisesti kysynnän 
suhteen, ja sieltä löytyi meille 
juuri sopivat tilat tarkoitukseen. 
Pyöräilijöitä on alueella pal-
jon - lähistöllä onkin loistavat 

Ottaako 
kaavoittaja 
opiksi?
kaavoitus Marraskuun 
pimey teen toi valoa Korkeimman 
hallinto-oikeuden päätös kumota 
lainvastaisena Helsingin yleis-
kaavassa esitetty rakentaminen 
Keskuspuistoon ja useille muille 
tärkeille viher- ja virkistysalu-
eille. 

Päätös on tuomio kaavoi-
tukselle, jossa Helsingin kasvu, 
rakennusliikkeiden intressit ja 
pienen piirin sopimukset sivuut-
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Ensio Syrjänen on 25-vuoti-
as, kun hän nostaa touko-
kuisena sunnuntaina puoli-
toistavuotiaan poikansa 

Pekan tarakalle. He lähtevät 
miehissä pyörällä Vartiokylästä 
Maunulaan katsomaan perheelle 
valmistuvaa kotia. Perillä Töyry-
tiellä Ensio kiipeilee kerrostalo-
työmaan telineillä ja kurkistelee 
ikkuna-aukoista pitäen Pekkaa 
kädestä tiukasti kiinni.

Elokuun alussa 1953 nuo-
relle perheelle koittaa odotettu 
muuttopäivä. Pekka juoksee 
hihkuen olohuoneen ja keittiön 
väliä. Asunnon avaruus hui-
kaisee lapsen, joka on ottanut 
ensiaskeleensa rintamamiestalon 
vinttikamarin vuokra-asunnossa. 
Tyhjää tilaa riittää, sillä Ensiolla 
ja Kaarinalla ei ole juurikaan 
kalusteita sängyn ja ruokapöy-
dän lisäksi.

On kesä 2018, pari päivää 
juhannukseen. Olemme Ension 
90-vuotissyntymäpäivillä. Hän 
asuu yhä samassa talossa. Kaa-
rina on nukkunut pois muutama 
vuosi sitten, tytär jo aiemmin. 
Pekka asuu puolisonsa kanssa 
lähistöllä.

Ensio kertoo, miten he 
päätyivät Maunulaan: ”Ensim-
mäiset Arava-talot rakennettiin 

Ruskeasuolle. Kun kuulimme, 
että tällaista valtion tukemaa 
asuntorakentamista on tulossa 
myös kauemmas keskustasta, 
Maunulaan, päätimme hakea. 
Arvelimme, että pienimmistä 
asunnoista on suurin kysyntä, 
joten haimme asuntolautakun-
nalta riskillä kolmiota. Laina oli 
tuolloin pitkäaikaista ja korko 
matala.”

Kaarina teki työuransa Helsin-
gin kaupungin kotiavussa. Ensio 
aloitti työnjohtajana katujen 
kunnossapidossa, mutta pääosa 
työvuosista kului työsuojelussa. 
Sekä Kaarina että Ensio antoivat 
päivätyön ohella paljon aikaansa 
luottamustehtäviin. Kaarina oli 
Helsingin kaupunginvaltuustossa 
ja Ensio teknisen lautakunnan 
puheenjohtaja. Ensio oli myös 
taloyhtiön tekninen isännöitsijä 
11 vuoden ajan.

Tapasin sydämellisesti 
hymyilevän Ension ensimmäisen 
kerran Töyrytie 6:n ulko-ovella 
tullessani katsomaan myynnissä 
ollutta asuntoa. Samalla ovesta 
pyyhälsi ulos joku naapuri, joka 
halasi Ensiota mennessään. Olin 
juuri ehtinyt kysyä, millainen 
yhtiö tämä on. Ensio vastasi: 
”Tällainen.” 

hanna horppila

Naapurimme 
Ensio

Ensio Syrjänen
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TÖHallinto-oikeus kumosi sen suo-
jeluvelvoitteen vastaisena. Tämä 
on tärkeä linjaus myös vanhan 
Maunulan suojelua ajatellen nyt 
kun keskustellaan täydennysra-
kentamisesta. 

Ottavatko suunnittelijat ja 
päättäjät opiksi tuomioista? Siltä 
ei ainakaan vielä näytä. 

Tuomioiden jälkeen antamas-
saan lausunnossa Uudenmaan 
maakuntakaavaan kaupunkiym-
päristölautakunta vastusti muun 
muassa Keskuspuiston suojelua 
koskevia merkintöjä. Kaupunki 
on myös valittanut Pirkkolan 
kaavamuutoksen kaatumisesta. 
Paljon riippuu siis jatkossakin 
asukkaiden aktiivisuudesta. M

yrjö hakanen
www.yrjohakanen.fi

kierrätys ”Vanhatkin ovat 
huolissaan maapallosta ja sen 
luonnosta”, kehaisee maunula-
laisen senioritalon hallituksen 
puheenjohtaja Matti Peltomäki. 
Suursuolla sijaitseva 50 asuk-

kaan asunto-osakeyhtiö aloitti 
kesällä muovin keräyksen, vaik-
kei se ollutkaan vielä pakollista. 
Muutos johti siihen, että joka 
toinen sekajäteastian tyhjennys-
käynti jäi pois. ”Kesän aikana 
huomasin, että sekajätteen 
tyhjennysväliä voisi pidentää 
vieläkin enemmän. Muovin 
keräyslaatikko sen sijaan täytyy 
tyhjentää viikoittain”, Peltomäki 
kertoo.

Asunto Oy Kuusihovin asuk-
kaat havahtuivat huomaamaan, 
kuinka suuri osa jätepussin 
sisällöstä tuppaa olemaan muo-
via. Kesällä taloyhtiön kerho-
huoneessa järjestettiin tilaisuus, 
jossa HSY:n kierrätysneuvoja 
Anne Järvi kertoi, mitä kaikkea 
muovin keräysastiaan saa laittaa 

Senioritalo kerää jo 
pakkausmuovijätteet 

ja mitä ei. Samalla hän kertoi 
jätteiden kierrätyksestä yleensä. 
HSY päättää joulukuussa, tu-
leeko muovin kierrätys pakolli-
seksi kaikissa vähintään viiden 
huoneiston asuntoyhtiöissä.

Muovin keräysastiaan saa 
panna vain pakkausmuovia, 
oli sen sisällä ollut sitten 
ruokaa, juomaa tai tavaraa. 
Muovipakkaus on myytävän 
tuotteen pakkaamiseen käytetty 
muovinen rasia, pussi tms. Muut 
muoviesineet, kuten rikkinäiset 
pulkat, kastelukannut ja keit-
tiövälineet kuuluvat sekajäteas-
tiaan, kerrotaan HSY:stä.

Mikäli muovipakkaukseen 
jää hajua tuottavaa sisältöä, on 
pakkaus syytä puhdistaa ennen 
keräysastiaan pistämistä. Huuh-
telu kylmällä vedellä tai sisäosien 
pyyhkäisy talouspaperilla ovat 
yleensä riittävät. M

www.kierratys.info
kauko ainasoja

pyöräilymahdollisuudet.”
”Näin tässä hyvän sijainnin 

liikepaikalle pyöräilyn suosion 
kasvaessa. Olemme toimineet 
Tikkurilassa vuodesta 1981 ja 
olemme valtuutettu Shimano 
Service Center huoltoliike. 
Toisen liikkeen avaaminen Hel-
singin puolelle on ollut mielessä 
jo pidemmän aikaa ja Maunula 

Kunnon Kaupan Heikki Klemetti keskellä, vieressä vasemmalla Tomi ja 
oikealla Juho.

Ensio Syrjänen on As Oy Vesakon alkuperäinen asukas.

tavat asukkaiden mielipiteet sekä 
luonto- ja kulttuuriarvot. Toisaal-
ta se on iso voitto Keskuspuisto-
ryhmälle, Pirkkolan omakotiyh-
distykselle ja muille yleiskaavasta 
valittaneille järjestöille. 

Yleiskaavan kaatuminen suu-
relta osin lainvastaisena kertoo 
tarpeesta arvioida uudelleen 
kaavoituspolitiikkaa. Kaupungin 
kasvaessa kasvaa myös viher- ja 
virkistysalueiden tarve. Raken-
tamiseen löytyy Helsingissäkin 
tilaa muualta.

Kaavoittaja sai tuomion myös 
Raide-Jokerin asemakaavassa 
keskelle Pirkkolaa, valtakunnalli-
sesti merkittävänä rakennettuna 
kulttuuriympäristönä suojel-
lulle pientaloalueelle esitetystä 
viisikerroksesta rakentamisesta. 

tarjoaa siihen hyvän tilaisuu-
den”, Klemetti kertoo ja jatkaa: 
“Aloitin pyörien korjaamisen 
harrastuksena 15-vuotiaana. 
Alasta kiinnostavan tekee se että 
pyörät kehittyvät koko ajan ja 
uutta tulee jatkuvasti. Huollam-
me kaikki pyörämerkit ja mallit 
ikään katsomatta.” M

hannu kurki
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kulttuuri Viime keväänä 
Maunulan työväenopistossa 
järjestettiin teatterinäyttelemisen 
peruskurssi, nyt syksyllä sitä 
seurasi jatkokurssi, jolle osallistui 
yhteensä 15 henkeä, kymmenen 
naista ja viisi miestä. Kurssille 
on luvassa edelleen jatkoa ensi 
syksynä. Kurssilaiset olivat tulleet 
Maunula-talolle ympäri Helsinkiä, 
Haagasta, Malminkartanosta, Pih-
lajanmäestä, Alppilasta, Töölöstä, 
Herttoniemestä ja Vantaaltakin. 
Vain kolme on Maunulasta.

Useilla osallistujista on jos 
jonkinlaisia kokemuksia näytte-
lemisestä takanaan. Monet ovat 
esiintyneet jo kouluaikanaan 
juhlien esityksissä, työväenopis-
tojen kursseilla ja näytelmissä. 

Joillakin on ollut sivurooleja 
tv-sarjoissa ja elokuvissa. Ja 
olipa joku päässyt esiintymään 
Venäjän television uudenvuoden 
lähetykseenkin. 

Suursuolla asuva Terhi 
Honkio oli jo peruskurssilla. 
Hän hakee kurssilta rohkeutta 
heittäytyä ja ylittää omat rajansa. 
Improvisaatioissa tämä toteutuu. 
Ryhmä on hänen mukaansa 
turvallinen, siellä on helppoa 
mokaillakin. Hän uskoo kurssis-
ta olevan hyötyä työssään. 

Tämmöiselle porukalle Outi 
Ivaska kurssia torstai-iltaisin 
Metsäpurosalissa pyörittää. 
Outin opetuksessa korostuivat 
fyysinen ilmaisu ja improvi-
saatio, johon hän on koulutuk-

Draamanäyttelemisen 
jatkokurssilla
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M-cultin Maunula Remix
Maunula Remix toi 28.10. Maunula-talolle paikallisia aktiiveja 
ja taidemaailman väkeä. Kaikkiaan 16 projektia ja 24 taiteilijaa 
työskenteli Maunulassa vuosina 2016-2018. Tapahtumaan liittyi 
näyttely, performansseja ja elokuvaesityksiä.

Syksyn virallinen mölyilta
Maunula Thrash & Punk II -festivaalin neljä toinen toistaan anka-
rampaa bändiä nuijivat kelloja kohti talviaikaa lauantaina 20.10. 
Festivaaleilla esiintyivät Parasomnia, Nuclear Omnicide, Negros-
lurg sekä Sonic Poison.

Terapiakoira
Hellyysterapeutti Vilja on käynyt vierailuilla Maunulan
ala-asteella jo kolmatta vuotta. Vilja toivottaa kaikille koululaisille
Maunulassa "ihania kohtaamisia". 

Tiernapojat
Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylle … Maunulan 
tiernapojat esiintyvät su 16.12.2018 klo 17. Esitys alkaa Maunula-ta-
lolta, josta kulkue vaeltaa kohti Rajametsäntietä. Siellä poiketaan 
Sahanmäen pihaan, josta jatketaan Maunulan kirkolle. 

sessaan erityisesti perehtynyt. 
Hän arvelee, että kurssilta saa 
työkaluja ja kokemusta esiinty-
miseen elävän yleisön edessä. Se 
on myös väline itsetuntemuksen 
syventämiseen niin lavalla kuin 
sen ulkopuolellakin. 

Kurssi päätteeksi ryhmäläiset 
tuottavat Metsäpurosalin lavalle 
koosteen kurssilla käytetyn 
materiaalin pohjalta. 

On hienoa, että teatteri elää 
Maunulassa ainakin työväeno-
pistossa, nyt kun Kansallisteatte-
ri jättää meidät oman onnemme 
nojaan. Voisivatko maunulalaiset 
polkaista pystyyn oman paikal-
lisen teatteriryhmänsä Kontulan 
tapaan? Terhiä ainakin teatteri-
ryhmä innostaisi.

jukka pirttioja

Maailman suurin 
vanhempainilta
koulut Maunulan ala-aste oli 
mukana Maailman suurimmassa 
vanhempainillassa. Se järjestet-
tiin 12.11. eri puolilla Suomea. 
Mukana oli yhteensä yli sata 
koulua ympäri Suomea. Opetta-
jien lisäksi paikalle oli saapunut 
muutama kymmenen vanhem-
paa, joita asia kiinnosti.

Aiheena oli vanhempien osal-
lisuus koulun arjessa ja oppilai-
den koulupäivässä. Video-stream 

Keskusteluja käytiin vilk-
kaasti myös Maunulan ala-as-
teella. Tosin osallistujamäärä 
olisi voinut olla suurempi, mutta 
onneksi paikalle oli saapunut 
innokkaita vanhempia. Keskus-
teluissa mietittiin mm. kuinka 
vanhemmat voisivat olla lastensa 
tukena koulunkäynnissä ja 
tukena koulun arjessa. Näiden 
kysymysten pohjalta nousikin 
vilkasta keskustelua vanhempien 
ja opettajien välille. Molemmat 
osapuolet toivat rohkeasti esiin 
näkemyksiään omalta puolel-
taan. M

maunulan ala-aste
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Väliaikaista 
elämää
asuminen Jouduimme koiran 
kanssa evakkoon remontin tieltä 
Töölöön arvokkaaseen kaupungi-
nosaan. Matkoilla olevan ystävän 
asunto oli mukava ja rauhallinen, 
mutta kummankin aika kävi pitkäksi. 
Ei vieraissa oikein voi tehdä mitään. 
Löhösimme TV:n edessä ja katsoin 
kaikki sairaala- ja murhasarjat, 
juoksimme alas Apollonkatua Mika 
Waltarin muistomerkin luo, jossa on 
ensimmäinen pläntti nurmikkoa tyt-
tökoiran asioida. Kyseinen kirjailija 
oli kuulemma sanonut, että hänen 
muistomerkkinsä sopisi hyvin olla 
pisuaari. Paikalliset koirat toteuttavat 
ehdotusta ahkerasti.

Kuljimme edestakaisin Hespe-
rianpuistoa, ostin kiinalaista koska 
ei oikein haluttanut tehdä ruokaa 
vieraalla kaasuhellalla. En tiennyt 
kuinka onnellinen olin! Kotiin 
tultuani minulla ei aikoihin ollut 
hellaa, se seisoi keskellä lattiaa, päällä 
ilmoitus ”Rikki”. Tilasin uuden, mutta 
kesti ennen kuin se tuotiin. Koti 
oli sekaisin ja haeskelin jatkuvasti 
tavaroita ja tarvikkeita. Kyllä minä 
ymmärrän että menee aikaa, ennen 
kuin tavarat ”löytävät paikkansa” 
remontin jälkeen, mutta pitääkö 
niiden tehdä se minulta salassa? Koira 
on tyytyväinen, kun saa haistella 
Maunulan puskia ja tervehtiä tuttavia. 
Onhan se mukavaa minustakin.

h.e.

lähetettiin Joensuun Pyhäselän 
koululta ja vanhempainiltaa joh-
datteli Suomen vanhempainliiton 
toiminnanjohtaja Ulla Siimes. 
Mukana oli myös opetushalli-
tuksen pääjohtaja Olli-Pekka 
Heinonen, joka toi tilaisuuteen 
opetushallituksen terveiset. Ää-
neen pääsivät myös joensuulaiset 
nuoret, jotka esittivät kiperiä 
kysymyksiä Olli-Pekka Heino-
selle tämän päivän koulusta.
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Mielipide

arja viitikko, 
60 vuotta maunulassa

”Molemmat käy, mutta yleensä 
kestokassi. Ympäristöhomma 

vaikuttaa valintaan. Uusiokäy-
tössä muovikassikin on ok.”

outi luukkonen, 
3 vuotta maunulassa

”Kestokassi, luonnon ja ympä-
ristön suojelemiseksi. Jos pakko 
valita muovikassi, hyödynnän 
sitä myöhemmin roskiksena.”

santtu rumbin, 
5 vuotta maunulassa

”Suosin kestokassia, valintaani 
vaikuttaa ympäristönäkökulma. 
Spontaaneilla kauppareissuilla 
kertyy muovikasseja, joista osa 

on valitettavasti niin huono-
laatuisia, etteivät kestä edes 

roskiksina.” 

janne viljakainen,
 4 vuotta maunulassa

”Kestokassi on helpompi ja 
halvempi. Ja kangaskassi on 

lisäksi tyylikkäämpi. Luonto ei 
ole mulle mitenkään iso syy 
muovikassin hylkäämiseen.”

Kansainväliset luokat 
20 vuotta

Kauneimmat joululaulut

La 8.12. klo 11 
Kauneimpia joululauluja Maunu-
lan S-marketissa (Pakilantie 8a). 
Glögi-ja piparitarjoilu.

La 8.12 klo 14 
Maunula-talolla (Metsäpurontie 
4) kauneimpia joululauluja. Glögi- 

ja piparitarjoilu. Mukana Raivo 
Savik, musiikkikoulu Virtuksen 
lasten laulu- ja soitinryhmä, Maija 
Pesonen-Kareinen ja Maunulan 
lauluryhmä

La 16.12. klo 17 
Kauneimmat joululaulut Maunulan 
Majalla (Metsäläntie 9).
 
Ti 18.12 klo 9.30 ja 10.30 
Maunulan leikkipuiston (Metsäpu-

rontie 14-16) sisätiloissa vietetään 
joulutapahtumaa. Joulukertomus, 
joululauluja ja joulupuuroa (puu-
roa varten ilm. leikkipuistoon)

Joulumusiikkia on kuultavissa 
myös Oulunkylän vanhassa kir-
kossa ja Oulunkylän kirkossa sekä 
Käpylän kirkossa, joista inter-
net-sivuilla ja Kirkko ja kaupunki 
-lehdessä.

Menot

Kestokassi
 vai muovikassi?

kielellä. Suomen kieltä oppilaat 
ovat opiskelleet suomi toisena 
kielenä-opetussuunnitelman 
mukaisesti. Tavoitteena on ollut, 
että oppilaat voisivat yhdeksän-
nellä luokalla valita joko englan-
ninkielisen tai suomenkielisen 
koulutuksen.

Opettajakunta on ammatti-
taitoista ja tehtävään motivoi-
tunutta. Tänä syksynä uutena 
linjanjohtajana on aloittanut 
englanninkielen lehtori Inkeri 
Miekkavaara.

Kansainväliset luokat ovat 
luoneet iloista, ystävällistä ja 
yritteliästä ilmapiiriä kouluun, 
mikä on lisännyt innokkuutta 
kielten opiskeluun yleensäkin. M

jouko jauhiainen

kielisten luokkien oppilasmäärä 
kasvoi vähitellen. Muutama vuosi 
sitten luokat muuttuivat kaksi-
sarjaiseksi. Yhteensä luokilla on 
noin sata oppilasta. 

Luokkien tarkoituksena on 
ollut antaa suomalaisen perus-
koulun yläasteen opetussuunni-
telmaa vastaavat tiedot ja taidot 
taustaltaan englanninkielisille 
oppilaille tai niille, jotka ovat 
opiskelleet englanninkielisillä 
ala-asteilla Suomessa tai 
ulkomailla. Opetus on tapahtu-
nut pääsääntöisesti englannin 

koulut Marraskuussa oli 
yhteiskoulun englanninkielis-
ten kansainvälisten luokkien 
20-vuotisjuhla. Uraauurtavaa 
työtä linjan kehittämiseksi 
teki viime lukuvuoden jälkeen 
eläkkeelle jäänyt linjanjohtaja, 
lehtori Auli Fagerström. Toimin-
ta alkoi pienimuotoisesti, kun 
Maunulan ala-asteen englan-
ninkielisten luokkien oppilaat 
olivat huolestuneita siitä, voisiko 
Maunulan yläaste antaa tarpeek-
si tasokasta englannin opetusta. 

Kansainvälisten englannin-

jarmo laine, 
60 vuotta maunulassa

”Tällä kertaa muovikassi, mutta 
yleensä kestokassi. Vallalla 

olevat mielipiteet vaikuttavat 
valintaani ja nythän muovista 

pyritään luopumaan.”

liisa björkman, 
65 vuotta maunulassa
(kauppaseurana tytär 

laila purja)

”Aina oma kassi, olen säästä-
väinen sota-ajan ihminen. Myös 
kierrätys ja luonnonsuojelu ovat 

minulle tärkeitä asioita.”

riitta hänninen, 
13 vuotta maunulassa

”Kestokassi aina kun mahdollis-
ta. Ajatus, että voin näin tehdä 
jotain luonnon hyväksi, on is-

kostunut voimakkaasti mieleeni. 
Tuntuu tosi pahalta, jos on jos-
kus pakko ostaa muovikassi.”

ritva junnilainen, 
27 vuotta maunulassa

”Aina kangaskassi. Muovikas-
sille ehdoton ei, en tykkää niistä 

yhtään.”

JOULUKONSERTTI
Maunulan yhteiskoulun ja 

Helsingin matematiikkalukion 
30. perinteinen joulukonsertti 

keskiviikkona 19.12. klo 18
Oppilaiden buffetti ja arpajaiset  

Lippuja kansliasta 09 777 110 12 tai ovelta.  

LIPPU 7 €, 4 € JA PIENET LAPSET ILMAISEKSI.

❄

❆

❅

Ota yhteyttä asuntoasioissa alan ammattilaisiin.
 • Tunnemme alueen ja sen hintatekijät kortteli korttelilta
 • Yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen Kiinteistö maailma-yhteismyynti ketjun 
 voimavarat yhdistyvät, eniten asuntoja myynnissä pääkaupunkiseudulla
 • Jatkuva ajantasakoulutus ja asiakkaiden tyytyväisyys takaavat onnistuneet asuntokaupat

Nico Autero
KTM, LKV, yrittäjä, 
julk. kaupanv. 
050 521 4810

Kim Autero
ekon, LKV, 
yrittäjä 
0400 400 743

Juha Hyvönen
myyntineuv. 
040 828 2081

Teemu Harrinkari
MMM, LKV 
0400 407 743

Anne-Maria 
Liukkonen
myyntip. LKV 
050 364 4557

KOTIKENTTÄETU
PAKILAN, PALOHEINÄN, MAUNULAN alueen paikallinen 

kiinteistönvälittäjä jo vuodesta 1974 lähtien.

Kiinteistömaailma | Pakila, Autero Oy LKV
Pakilantie 61, 00660 Helsinki 

  Puh. 050 338 6438 
 pakila@kiinteistomaailma.fi 
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Ilmoita seuraavassa Maunulan Sanomien numerossa! Ota meihin yhteyttä sähköpostilla maunulan.sanomat@gmail.com.

Kaikki lukee MaSaa!

FYSIOTER APEUTTI

Anita Korhonen
• fysioterapia ja hieronta

• kinesioteippaukset
• bemer-terapia

• kalvo(fascia)käsittelyt

050 545 9500
Männikkötie 10

LIIKE 
AVATTU!

www.kunnonkauppa.fi

TERVETULOA 
ASIANTUNTEVAAN 

PYÖRÄLIIKKESEEN!

Kunnon Kaupan 
palveluihin kuuluu 

pyörähuolto, 
suksihuolto, 

suksien voitelu, 
lumilautahuolto sekä 

luistimien teroitus. 

Kunnon Kauppa on myös 
valtuutettu Shimano-

huoltopiste.

PALVELEMME:
Ma-Pe 10-18 

Tammiontie 1
0400 842 648

 

Maunulassa jo 35 vuotta! 

MAUNULAN 
FYSIKAALINEN  
HOITOLAITOS 
• fysioterapia • hieronta 

• akupunktio • osteopatia
• jalkahoidot • kosmetologi

• lymfaterapia/-hoito
TEEMME KOTIKÄYNTEJÄ. MEILTÄ 

SAAT MYÖS LAHJAKORTTEJA.
Metsäpurontie 26

p. 09 724 9577 
www.rajakaski.fi

rajakaski@rajakaski.fi
TERVETULOA KUNNON HOITOON!

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry.

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

HYVÄSSÄ SEURASSA ON ILO LIIKKUA!

ASTANGAJOOGA  
kevät 2019

MAUNULA  
(Saunabaari, Metsäpurontie 25)

MA 19–20:15 Jatkotunti
LA 8:30–10 Mysore 

9–10 Jatkotunti  
10–11 Aloituskurssi  

METSÄLÄ  
(Ristola-yhteisö, Tinasepäntie 46)

KE 17:30-19 Mysore-tunti
19-20 Ohjattu tunti, avoin taso

Kevätkausi 9.1.–27.5.  
Maksu 216 € / 18 opetuskertaa

äItI-vAUvA  
–JOOGA
OULUNKYLÄ  

(Puukoulu, Teinintie 8)
TO klo 9:45–10:30 ja
TO klo 10:45–11:30

Kurssi sopii kaikille pienten  
vauvojen (1–12 kk) äideille.

10.1.–21.3.2019
Maksu 140 € / 10 opetuskertaa 

Ilmoittautumiset & lisätietoja:
nea@astanga.fi 

www.facebook.com/neahelsto/

Maunulan yhteiskoulun 
7.–9. luokat

Haku matematiikkaluokalle, 
liikuntaluokalle ja  
englanninkieliselle luokalle 
16.1.2019 mennessä

Valittavana myös kuvataide-  
ja musiikkipainotus 

Yläkoulun avoimet ovet 
to 10.1.2019 klo 18.00 
la 12.1.2019 klo 10–13

facebook.com/MaykHelMa 
Instagram @maunulanyhteiskoulu

www.mayk.fi
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki 
Puh. 09 777 110 12

Maunulan yhteiskoulun 
lukio ja Helsingin  
matematiikkalukio

Lukion esittelyilta  
to 17.1.2019 klo 18.00

Lukion yleislinjan avoimet ovet 
ti 11.12.2018 klo 13.45 
to 17.1.2019 klo 13.45 
to 24.1.2019 klo 13.45

Matematiikkalukion avoimet  
ovet ja matematiikkailtapäivä 
ti 15.1.2019 klo 13.45

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen lähikouluun!

NETTIAJANVARAUS
LAHJAKORTIT

Kukkia 
Minna Timonen

Kauppa avoinna 
itsenäisyyspäivästä 

jouluaattoon joka päivä
24.12. 8–13
25.12. 11–15
26.12. 10–16

Onnellista Joulua
Metsäpurontie 29  

045 131 8956
Avoinna: KE-PE 10–18 

LA 9–16 SU 9–14

www.hipko.fi

ALOITA NYT!

Hipkon Metsälän 
salilta löydät 

aikuisten,  
nuorten, lasten 

ja perheiden  
treenit!

MM. TAEKWONDO 
PERHE TAEKWONDO 

TAAPERO TAEKWONDO 
BJJ

SIN MOO HAPKIDO
PERHE JIU-JITSU 

KUNTONYRKKEILY 
KUNTO-KICKBOXING

 KAHVAKUULA 
PRACTICAL HAPKIDO

M

ARTIAL ARTS

F I T N E S S

Isännointiä Maunulan alueella

A&T Nortamo Oy 
isännöitsijätoimisto
Metsäpurontie 19–21 LH2

00630 Helsinki

p. 044 040 8800
p. 044 988 3157

info@atnortamo.fi
www.atnortamo.fi


