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Maunulan Bussit  
poikkeusreiteillä
liikenne Pirkkolantien ja 
Pirjontien katutyömaan vuoksi 
niiden bussiliikenne on siirtynyt 
Metsäpurontielle. Poikkeusjär-
jestely kestää ainakin kesään 
2020 asti, ja kenties pidempään-
kin, jos Raide-Jokeri -hanke saa 
käynnistys luvan.  

Metsäpurontielle ovat 
siirtyneet linjat 52, 550 ja 552. 
Sen sijaan linja 51 ei kulje enää 
Maunulan ja Pirkkolan kautta; 
se ajaa etelämpää Metsäläntietä 
pitkin. Kuusikkotien pysäkit 
poistuivat käytöstä ja Sauna-
baarin vastapäätä ollut pysäkki 
siirtyi Metsäpurontie 20 eteen. 

Linja 63 kääntyy Saunabaarin 
nurkalla Männikkötielle ja 
Asesepäntien risteyksestä kohti 
Haagaa ja edelleen Hämeen-
linnanväylälle.

Vanhasta Maunulasta ei 
siis enää pääse vaihtamatta 
Käpylän asemalle, Mäkelänka-
dulle, metrolle ja Hakaniemeen. 
Vaihdon joutuu tekemään joko 
Metsäläntiellä tai Maunula-ta-
lon pysäkillä. Kummastakin 
aiheutuu matkaan kiertotietä ja 
viivettä. Maunula-Seura ehdotti 
HSL:lle, että linja 51 ajaisi Pirk-
kolantieltä Saunabaarin kautta 
Männikkötielle tai että linja 66 

ajaisi Vanhan Maunulan kautta. 
HSL ei suostunut kumpaankaan 
vaihtoehtoon vedoten Metsäpu-
rontien ruuhkautumiseen.

HSL laatii parhaillaan 
suunnitelmaa Helsingin poikit-
taisyhteyksien kehittämisestä. 
Suunnitelma on nähtävissä 
HSL:n blogisivustolta Helsingin 
poikittaisyhteyksien kehittämi-
nen ja Mediapajalla. Sen mukaan 
bussit Vanhasta Maunulasta 
linjataan Mäkelänkadun sijaan 
jatkossa Ilmalan ja Pasilan 
suuntaan, kenties jo ensi vuonna. 
HSL:n hallitus päättää suunnitel-
masta tänä keväänä. M

maunulan, 
metsälän &  
pirkkolan  
alueen lehti

1
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päätoimittaja
hannu kurki ;-) 

Maunulan joukkoliikenne on 
muutoksen kourissa. Sattumalta 
aikaikkunaan osuu päällekkäin 
kaksi muutosta. Raide-Jokeria 
varten tehdään johtosiirtoja, 
ja tällöin joudutaan Pirjontien lii-
kenne sulkemaan. Korvaava reit-
ti kulkee Metsäpurontien kautta. 

Arkkitehtuurikapinalliset,  
tervetuloa Maunulaan

Pääkirjoitus

jaakko lyytinen

Bussi numero 51 kulki viimeistä 
kertaa lauantaina 2.3. Maunulan 
kautta. Tämän jälkeen sen reitti 
kulkee Metsäläntien kautta Haa-
gasta suoraan Tuusulantielle.

HSL suunnittelee 2020-luvun 
alkuun joukkoliikenneyhteyk-
siä uusille alueille Pohjois- ja 
Keski-Pasilaan. Tällöin vanhoja 
linjoja lakkautetaan ja uusia 
syntyy. Keski-Pasilaan pääsee 
tulevaisuudessa helposti. 
Ongelmaksi muodostuu vanhan 
Maunulan asukkaiden yhteyksi-
en huonontuminen Mäkelänka-
dun suuntaan. Ihmiset sietävät 
pidempiäkin matka-aikoja, jos 
ei tarvitse vaihtaa kulkuneuvoa. 
HSL ei halua siirtää linjaa 66 
kulkemaan Maunulan kautta. 
HSL:n pelkona on linjan 67 
ruuhkautuminen matkustajien 
siirtyessä sen käyttäjiksi. M
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Kolumnivieras 

Kaupungistuminen auttaa 
ilmastoahdistuksessa 

liikenne Helsingin ja Espoon 
kaupunkien odotetaan päättä-
vän Raide-Jokerin toteuttami-
sesta tänä keväänä. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 386 
milj. €, josta Helsingin osuus on 
268 milj. € ja Espoon 118 € milj.€. 

Raide-
Jokerista  
päätetään  
pian

Kustannusten arvioitiin hanke-
suunnitelmavaiheessa olevan 
yhteensä n. 275 milj. €, mutta 
suunnitelmien ja kustannuslas-
kennan tarkentuessa todettiin, 
että rahaa tarvitaan enemmän. 
Lisäksi tulevat mm. varikon ra-
kentaminen, 69 milj.€ ja pikarai-
tiotiekaluston hankinnat. 

Sekä Helsingin että Espoon 
kaupunginhallitukset jättivät 
asian 11.2. kokouksissaan 
pöydälle ja pyysivät lisäselvityk-
siä. Helsingin kaupunginhallitus 
päätti kuitenkin 25.2. esittää 

kaupunginvaltuustolle Raide-
Jokerin hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamista 
Helsingin kaupungin osalta. 
Espoon osalta päätöstä ei ole 
vielä tehty.

Jos rakentaminen päästään 
aloittamaan kesäkuussa 2019, 
voisi liikennöinti linjalla alkaa 
kesäkuussa 2024. Työt alkaisivat 
jo tänä vuonna Maunulan osalta 
pintamaiden raivauksella ja 
pohjanvahvistuksilla Pirkkolan-
tiellä, jossa tehdään nyt erillisenä 
urakkana johtosiirtoja. M

Facebookissa toimii Arkki-
tehtuurikapina – ei enää 
rumia laatikoita -niminen 
ryhmä, johon kuuluu 

yli 4200 jäsentä. Ryhmä edis-
tää omien sanojensa mukaan 
”klassisen kauneuden, kestävän 
perinnerakentamisen viisauden 
ja ihmiskeskeisen käyttökelpoi-
suuden arvostuksen paluuta”. 
Ryhmän perustaneen Marjo 
Uotilan mielestä arkkitehtien kä-
sitys tavoiteltavasta rakennetus-
ta ympäristöstä on loitontunut 
ei-arkkitehtien ajatuksista. Ark-
kitehdit tarjoavat meille terästä, 
lasia ja betonia, vaikka ihmiset 
kaipaisivat klassista ja kaunista. 

Ryhmässä keskustellaan arkki-
tehtuurista laatusanoilla, joihin 
harvemmin törmää arkkiteh-
tipiireissä: kaunis, ruma, tyly, 
viihtyisä. 

Arkkitehtuurikapinan 
jäsenistä useimmat vierastavat 
modernistista arkkitehtuuria. 
Maailman tunnetuimman 
nykyarkkitehtuurin kriitikon, 
prinssi Charlesin hengessä kapi-
nalliset kaipaavat vanhempien 
tyylien kertausta ja uusvanhoja 
taloja. Ilmeisesti kaikki paha sai 
alkunsa funktionalismista, jonka 
jälkeen arkkitehtuurin saralla ei 
ole seurannut mitään hyvää. 

Kun olen seurannut Ark-
kitehtuurikapinan kiivaita 
keskusteluita, olen miettinyt, 
eivätkö klassismia ja jugendia 
palvovat kapinalliset ole käyneet 
koskaan esimerkiksi Maunulassa 
tai muissa Helsingin 1950-luvun 
lähiöissä, kuten Herttoniemessä, 
Pohjois-Haagassa tai Munkki-
vuoressa. 

Muutin Maunulaan vuonna 
2005. Seuraavina vuosina 
tutustuin kotikaupunginosaani 

ruohonjuuritasolta: aloitin 
hiekkalaatikon laidalta, etenin 
lastenrattaita työntäen ja lopulta 
kolusin puistoja ja metsiä lasteni 
kanssa. Aloin hahmottaa, miten 
nerokkaasti ja harmonisesti koko 
kaupunginosa on suunniteltu. 
Väljät tontit, maastoa mukailevat 
kadut ja talojen rivit. Tuntui kuin 
koko Maunula olisi rakennettu 
kumpuilevan puiston keskelle. 
Kaunista ja viihtyisää modernis-
mia parhaimmillaan.

Viime vuosina olen kävelyttä-
nyt ystäviäni ympäri Maunulaa ja 
pitänyt puisevia luentoja eturivin 
arkkitehtien luomuksista, joita 
löytyy ympäri Maunulaa. Kierros 
alkaa Viljo Revellin ja Keijo Pe-
täjän suunnittelemilta Maunulan 
Kansanasuntojen punatiilitaloil-
ta, etenee Koivikkotien rivita-
lorintamaa pitkin, koukkaa Kaj 
Englundin Männikkötie 5:een 
piirtämien kaarevien lamellita-
lojen kautta kohti Sahanmäkeä 
ja huipentuu Sahanmäelle 
ihastelemaan Hilding Ekelundin 
mittavaa erilaisten talotyyppien 
kokonaisuutta. Nykyään kierrok-
seen kuuluu tietysti myös uusi 
Maunula-talo. Prinssi Charles 
ja muut kapinalliset, tervetuloa 
tutustumaan! M
Kirjoittaja on Maunulassa asuva 
toimittaja.

ilmasto Maunulan lähitienool-
la näkee myrskyn kaatamia isoja 
kuusia, haapoja ja muita puita. 
Ennätyksellisen lumisia talvia ja 
kesäisiä rankkasateita on tiedos-
sa. Myös pitkät kuivuusjaksot 
voivat yleistyä. Ilmastonmuutos 
alkaa näkyä meilläkin. 

Ilmastonmuutoksen tor-
junnassa tapahtuu paljon 
myönteistäkin kehitystä, kuten 
ihmiskunnan muuttuminen 
kaupunkiasukkaiksi. Vuonna 
2008 ohitettiin virstanpylväs: 
yli puolet ihmiskuntaa kuuluu 
nyt kaupunkilaisiin. Tämä osa 
meistä elää alueella, joka on vain 
kolme prosenttia maapallon 

maa-alasta. Kun ihmisiä asu-
muksineen ja autoineen muuttaa 
kaupunkiin, luonnolle vapautuu 
enemmän tilaa.

Kaupunkeja on joskus pidetty 
ekologisesti arveluttavina, ellei 
luonnolle vahingollisina asu-
tuksen muotoina. International 
Institute for Environment and 
Development (IIED) on kuiten-
kin päätynyt tuloksiin, joiden 
mukaan yksittäisen kaupun-
kiasujan ekologinen jalanjälki on 
paljonkin pienempi kuin saman 
maan haja-asutusalueen ihmisen. 

Kaupunkien ekologisuus 
perustuu tiiviiseen rakenta-
miseen, joukkoliikenteeseen, 

pienentyviin liikennepäästöihin, 
lyhyisiin työmatkoihin, kevyen 
liikenteen suosioon, puhtaan 
energian ratkaisuihin, jätehuol-
toon, koulutusmahdollisuuksiin, 
sosiaalisiin verkostoihin, uusiin 
elämäntapoihin liittyviin rat-
kaisuihin ja enenevässä määrin 
ravinnon tuotantoon. 

Ilmaston ja luonnon kan-
nalta on tärkeää syntyvyyden 
aleneminen. On mahdollista, 
että tällaisen kehityksen myötä 
ihmiskunnan kasvu jää alle 
ennakoidun runsaan kymmenen 
miljardin. Suomessa ja Japanissa 
väestö jo vähenee. M

seppo turunen

Ilmoita 
Maunulan Sanomissa!

Tavoitat aktiivisia lukijoita.
Maunulan Sanomat tavoittaa  

7 000 kappaleen painoksella Maunulan,  
Metsälän ja Pirkkolan asukkaat.

ilmoitushinnat
esim. 1 palsta x 50 mm = 50 palsta mm = 60 €, 

2 palstaa x 50 mm = 100 palsta mm = 120 €, 
2 palstaa x 100 mm = 200 palsta mm = 220 €. 

Lehti ei julkaise ilmoituksia etusivulla.  
Maksimikoko ilmoitukselle on 30% sivusta.

ilmoitusmyynti
maunulan.sanomat@gmail.com



M A U N U L A N  S A N O M A T   1 / 2 0 1 9 3 

tunnustus Yhdyskuntasuun-
nittelun seuran vuoden 2018 
Ruusut-tunnustus annettiin 
16.1.2019 Maunulan kansalais-
vaikuttajille pitkäaikaisesta, 
proaktiivisesta kansalais-
toiminnasta. Palkintoa oli 
vastaanottamassa Hannu Kurki, 
Ulla Tuominen, Hannele Ranka-
mo ja Tapani Kontiala. Heidän 
lisäkseen kaupunginosaa ovat 
kehittäneet lukuisat muut asuk-
kaat vuosien varrella.

Vuosittain jaettava tunnustus 
annetaan esimerkillisestä työstä 
suomalaisen yhdyskuntasuun-
nittelun hyväksi. Yhdyskunta-
suunnittelun seuran puheen-
johtaja Elina Eskelä totesi, että 
Maunulassa kaupunginosan 
kehittämisen tavat ovat olleet 
edistyksellisiä ja esimerkillisiä.

Maunulan kansalaisvaikutta-
jat ovat perustaneet monenlaisia 
toimintamuotoja kehittääkseen 
1950-, 1960- ja 1970-luvulla 

Läpiajokielto 
katutyömaan vuoksi
liikenne Pirkkolantiellä alkoi 
helmikuussa johtosiirtourakka, 
joka etenee kohti Suursuonlaitaa 
ja kestää syksyyn 2020. Johdot ja 
putket siirretään pois Raide-Jo-
kerin ratalinjauksen sekä tulevan 
asuinrakentamisen ja päiväkodin 
tieltä sivummalle paikkaan, jossa 
niiden käyttö ja huolto on jatkos-
sakin mahdollista.

”Pääperiaatteena on, että 
ensin tehdään tarvittavat pohjan-
vahvistukset uusille rakenteille ja 
siirretään kunnallistekniikka. Kun 
muun kunnallistekniikan siirrot 
ovat valmiina ensi syksynä, raken-
netaan uusi kaasujohto uudelle 
linjalle”, kertoo projektipäällikkö 
Ville Reihe Helsingin kaupungilta. 

Pirkkolantien ja Suursuonlaidan 
varresta joudutaan kaatamaan 
joitakin puita rakennustöiden 
alta. Johtosiirtoja tehdään myös 
Haaganpuron kohdalla. Kau-
pungin tiedotteen mukaan työt 
tehdään niin, ettei purolle tai sen 
taimenkannalle aiheudu haittaa 
rakentamisesta.

Työmaalla on läpiajokielto, 
mutta Nesteelle ja Urban Sau-
naan sekä muille tonteille pääsee 
ajamaan. Kulku Maunulantielle 
on aluksi Pirjontien kautta, mutta 
Pirjontiekin suljetaan myöhemmin 
liikenteeltä. Silloin sallitaan län-
nestä itään yksisuuntainen tontille 
ajo työmaan läpi, koska käytössä 
on vain yksi kaista. M

Kota Keskuspuistoon
palvelut Joukko aktiivisia 
asukkaita on ehdottanut ison, 
32 hengen kodan rakentamis-
ta Keskuspuistoon. Kotahanke 
on edennyt jatkosuunnitteluun 
kaupungin kanssa. Kotahankkeen 
etenemistä voi seurata Oma-
Stadi-sivustossa. Keskuspuiston 
läheisyydessä toimivat päiväko-
dit, koulut ja yhdistykset voisivat 
käyttää kotaa toiminnassaan ja se 
olisi auki myös esim. alueliikunnan 
ryhmille.  

Keskuspuiston kota on toivot-
tavasti tulevaisuudessa evästelyn 
ja nuotion ääressä kokoontuvien 
ulkoilijoiden retken kohokohta ja 
suoja. Vapaaehtoisia kotakumme-
ja etsitään pitämään kotaa auki 
viikonloppuisin. Siellä voisi jär-
jestään lauluiltoja, lettukestejä tai 
luontoharrastustoimintaa. Kota ja 
sen lähistölle pystytettävä huussi 
parantaisivat puiston palveluita. 
Asukasyhdistykset, koulut, päivä-
kodit ja ulkoilu- ja liikuntajärjestöt 
sekä ulkoilijat ovat jo innolla 
mukana. Kota Keskuspuistoon 
-ryhmä toimii FaceBookissa. M

susanna pitkänen

Arkkitehti Eeva Pirhonen ja liikennesuunnittelija Aleksi Räisänen esittelivät Tuusulanbulevardin suunnittelua Maunulan aluefoorumissa 11.2.2019.

©
 H

A
N

N
U

 K
U

RK
I

suunnittelu Kaupunkiym-
päristölauta hyväksyi 18.12.2018 
Tuusulanbulevardin suunnit-
teluperiaatteet eli tavoitteet, jot-
ka ohjaavat tarkempaa suunnit-
telua. Lautakunta piti tärkeänä, 
että prosessin jatkuessa kaava-
rungon valmisteluvaiheeseen 
alueen asukkaat ja toimijat ovat 
vahvasti mukana suunnittelussa 
ja vuorovaikutuksessa. 

Lautakunta korosti, että 
jatkosuunnittelussa huomioidaan 
alueen julkisten toimijoiden, 
kuten koulujen, toimintaedel-

Mäkelänkatua myöten Kehä I:lle
lytykset sekä historiallisesti ja 
luontoarvoiltaan merkittävien 
kohteiden säilyttäminen. Lisäksi 
lautakunnan esityksestä tutki-
taan mahdollisuudet haarauttaa 
Veturitien suuntaan menevä 
liikenne jo pohjoisempana esim. 
Käskynhaltijantien risteyksen 
tienoilla.

Alueesta suunnitellaan tiivistä 
kaupunkia noin 20 000 uudelle 
asukkaalle ja 5000-7000 työpai-
kalle. Suunnittelualue muodostuu 
kuudesta osa-alueesta, joilla 
kaikilla on omat erityispiirteen-

sä. Maankäytön painopisteitä 
ovat Käpylän asemanseutu ja 
Käskynhaltijantien risteysalue. 
Keskeisiä suunnittelukysymyksiä 
ovat risteysalueen uuden paikal-
liskeskuksen ja joukkoliikenteen 
solmukohdan suunnittelu. 

Aluetta suunnitellaan siten, 
että henkilöautoista riippumaton 
elämä on houkuttelevaa ja palve-
lut ovat saavutettavissa jalkaisin, 
pyörällä ja joukkoliikenteellä. 

Nimistötoimikunnan mukaan 
Mäkelänkatu jatkuu samalla 
nimellä nykyistä pidemmälle. 

Tuusulanväylän nimi säilytetään 
liikenteellisesti väylämäisellä 
osuudella.

Suunnittelutyö jatkuu kaa-
varungon valmistelulla, jonka 
vuorovaikutus alkaa keväällä 
2019. Ensimmäiseksi toteutetaan 
kaikille avoin karttakysely. Kaa-
varunko menee päätöksentekoon 
vuonna 2020 tai 2021. Asemakaa-
vat tehdään tämä jälkeen pienem-
missä osissa. Rakentaminen alkaa 
aikaisintaan vuonna 2028 alueen 
eteläosasta. M

hannu kurki

Yhdyskuntasuunnittelu- 
seuran palkinto Maunulaan

rakennettua lähiötä. Esimerk-
keinä kehittämistyön tuloksista 
olivat Maunulan Aluefoorumi, 
asukastila Maunulan Mediapaja, 
Maunulan kotisivut, putkire-
monttien ryhmäkorjausmallin 
kehittäminen, vaikuttaminen 
yleiskaavan ja Maunulan 
keskustan suunnittelussa sekä 
demokratiahankkeen toiminta 
Maunula-talon suunnittelussa.

Määrätietoisen kehittämis-
työn tulokset näkyvät myös 
tilastoissa. Erilaistuva pääkau-
punkiseutu - sosioekonomiset 
erot alueittain 2002–2012 -tutki-
muksen mukaan Maunula, joka 
aiemmin alueena on kuulunut 
matalan statusindeksin luok-
kaan, on nostanut asemaansa 
nelitasoisessa luokituksessa.

Maunulan aluefoorumi sai 
vuonna 2001 yhdyskunta-
suunnittelun seuran Ruusut- 
tunnustuksen yhdessä Dodo ry:n 
kanssa. M Elina Eskelä ojentaa yhdyskuntasuunnittelun ruusut Hannele Rankamolle.
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Maakaasuputki 
uuteen paikkaan 
energia Maakaasuputkelle on 
suunniteltu uusi linjaus Pirkkolan 
urheilukentän ja Oulunkylän vä-
liselle osuudelle. Siirto tarvitaan, 
jotta sen nykyisen reitin varrelle 
esim. Käskynhaltijatiellä voidaan 
tulevaisuudessa rakentaa asuin-
taloja ja Suursuonlaitaan raken-
nettava päiväkoti Suursuo-Stigen 
voidaan ottaa käyttöön. Siirto 
kannattaa tehdä koko matkalta 
nyt ennen Raide-Jokerin raken-
tamista, jotta putkistoa ei tarvitse 
siirtää useaan kertaan.

”Vanhaa putkea 100 metriä 
lähemmäs ei voi rakentaa muun 
muassa päiväkotia tai kerrostalo-
ja. Uudesta putkesta suojaetäisyys 
on 16 metriä edellä mainittuihin 
kohteisiin, pientaloihin 8 metriä,” 
kertoo projektipäällikkö Silja 
Hurskainen Helsingin kaupungilta.

Maakaasuputkiurakan piti 
alkaa maaliskuussa 2019, mutta 
aloitus viivästyy Patolan met-
sästä syntyneen kiistan vuoksi. 
Selvitykset ja neuvottelut sekä 
liito-oravien että muinaisjään-
nösten suhteen ovat käynnissä. 
Tavoitteena on, että kaasu virtaa 
uudessa putkistossa kesällä 2020, 
jolloin päiväkoti Suursuo-Stigen 
on tarkoitus avata. M

Söndagen 10.3.  
blir det fest
kyrkan Maunulan kirkosta 
tulee ruotsinkielisen Petruksen 
seurakunnan pääkirkko. Kirkko 
avataan remontin jälkeen sunnun-
taina 10.3.2019. 

Då firar Petrus församling sin 
tionde födelsedag och samtidigt 
inviger biskop Björn Vikström den 
nyrenoverade kyrkan för Petrus 
församlings bruk. Månsas kyrka 
blev nästan totalt renoverad. 
Det är första gången som Petrus 
församling har en egen kyrka. Pet-
rus församlings kyrkoherde heter 
Daniel Björk.

Ruotsinkielinen Petruksen seura-
kunta joutui aikoinaan pois tilois-
taan Huopalahden kirkolta. Petrus 
on ainoa seurakunta, jolla ei ole 
ollut omaa kirkkoa. Seurakunta on 
pinta-alaltaan laaja ja se ulottuu 
Malminkartanosta (Malmgård) 
Viikkiin (Vik) ja Lehtisaaresta 
(Lövö) Puistolaan (Parkstad).

Oulunkylän seurakunta jää Pet-
ruksen alivuokralaiseksi. Oulun-
kylän seurakunnalla on Maunulan 
kirkossa messu sunnuntaisin ja 
muuta toimintaa torstaisin.

Invigningsfest firas i Petruskyr-
kan 10.3.2019 kl. 15 Petrusmässa, 
mat och fest. Program för barnen. 
Skogsbäcksvägen 15.

Välkommen hem till Månsas, 
Petrus och Daniel. M

Riemukas kokemuskirja 
Suomen olympiakesästä 1952
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Maunulan menneisyyden varjot

Entinen asunnoton, päih-
teistä 17 vuotta sitten 
kuiville päässyt Ari 
”Huli” Huldén, 57 v., vetää 

Maunulassa toisenlaisia kävely-
kierroksia. Niissä kuullaan sekä 
Maunulan varjoisasta men-
neisyydestä että vahvuuksista. 
Tapasimme ilmoittautuneiden 
kanssa helmikuisessa jäätä-
vässä vesisateessa Maunulan 
vasikoiden luona. Huli toivotti 
kaikki lämpimästi kädestä pitäen 
tervetulleiksi.

Lähdimme liikkeelle uusien 
kerrostalojen takaa, puretun 
Suursuon ostoskeskuksen 
tienoilta. Huli kertoi kuulemiaan 
tarinoita huumeiden tulosta 
Maunulaan 1960-luvulla. Ylitim-
me Pakilantien ja kuuntelimme 
kirjaston lipan alla kertomusta 
Ruusupuistosta, ruusunmar-
japensaiden muodostamassa 
kehässä olleesta toisenlaisesta 
olohuoneesta, jonne kokoontui 
ihmisiä omien eväiden kera.

Kierros jatkui Pakilantien 
isojen vuokrakerrostalojen 
takapihalle. Huli kertoi olevansa 
kotoisin Kontulasta, mutta ei 
saanut lapsuudenkodissaan 
turvaa vaan joutui koulukotiin. 
Sitä kautta hän ajautui väärään 
seuraan ja turrutti traumojaan 
päihteillä, jotka vaihtuivat 

Toisenlaiselle kävelykierrokselle osallistujat entisen Ruusupuiston kohdalla. 

koko ajan kovemmiksi. ”Olin 
1990-luvun puoliväliin mennes-
sä asunnoton, taloudellisesti ja 
terveydellisesti rappiolla, en ol-
lut enää toivottu oikein missään. 
Näistä taloista täällä Maunulassa 
löysin kuitenkin porukan, johon 
kuulua, ja kavereita, joiden 
asunnoissa sain majailla. Olin 
täällä lopulta viisi vuotta.”

Huli sanoi haluavansa vetää 
näitä kierroksia juuri Maunu-

lassa sen vuoksi, että täällä hän 
on kohdannut ihmisarvoista 
kohtelua: ”Maunulassa on 
sosiaalista pääomaa, suvaitse-
vaisuutta, joka on kestänyt myös 
negatiiviset vaiheet.” Hän kehui 
vuolaasti Maunulan vehreyttä, 
ihmisen mittakaavaan raken-
nettuja taloja ja ilmapiiriä, jossa 
on sijaa monenlaisille ihmisille. 
”Kohtaaminen ihmisenä oli 
lopulta se tekijä, jonka avulla 

Maunulalainen Sinikka Koivuniemi käytti parin vuoden ajan kodikkaita 
aamun tunteja olympiamuistojensa kirjaksi kokoamiseen.

pääsin kuiville, kun vaihtoeh-
tona oli enää kuolema”, hän 
sanoi liikuttuneena Saunabaarin 
takapihalla, jonne kävelymme 
päättyi.

Kierrosten järjestäjänä on 
Kalliolan Settlementti Ry:ssä 
toimiva Hima&Strada, ja niiden 
tavoitteena on muuttaa asenteita 
asunnottomuutta kokeneita 
ihmisiä kohtaan ja edistää 
yhteiskunnallista muutosta. M

kulttuuri Harvoin pääsee 
lukemaan 86-vuotiaan sanan-
taitajan esikoisteosta. ”Tarjoili-
jana Helsingin olympialaisissa” 
tarjoaa lukukokemuksen, josta 
aukeaa nuoremmille lukijoille 
aivan uusi näkökulma Helsingin 
olympiakisoihin.

Karkkilalainen Sinikka 
Koivuniemi pääsi 20-vuotiaana 
elämänsä erikoisimpaan ja 
monipuolisimpaan työtehtä-
vään. Lämpimästi ja hauskasti 
Koivuniemi muistelee, kuinka 
hän ja kolme muuta karkkilalais-
ta neitokaista vastasivat Suomen 
Olympiakomitean järjestelytoi-
mikunnan lehti-ilmoitukseen, 
jossa haettiin kielitaitoisia 
työntekijöitä ulkomaalaisille 
urheilijoille tarkoitettuihin 
kisaravintoloihin. Karkkilan 
neidoille tehtiin tarjous, josta ei 
voinut kieltäytyä: pieni tunti-
palkka, kaksivuorotyö, maksuton 
majoitus ja ruokailu, vapaalippu 
kisojen avajaisiin ja päättäjäisiin 
sekä lippuja kilpailutapahtumiin 
sikäli kuin työt antoivat myöten.

Kirjassa on paljon yleistietoa 
vuoden 1952 olympiakisoista ja 
niiden urheilullisesta annista. 
Kisatarjoilijan muistelusta 
tekee kuitenkin ainutlaatuisen 

sen vahva elämänmakuisuus ja 
nuoruuden uteliaisuus, olympia-
kulissien taakse kurkistaminen. 
Koivuniemi johdattelee parhaim-
man oppaan tavoin lukijansa 
näkemään sen ”kerran elämässä” 
-vaiheen, jota Suomessa ke-
sällä 1952 elettiin. Kirjassa on 
runsaasti ennen julkaisematonta 
kuva-aineistoa olympia-arjesta 
ja -juhlasta. Osa kuvista on 
Koivuniemen omia otoksia ja 
kotialbumiin muuten kertynyttä 
aineistoa. M

sulevi pellinen

Sinikka Koivuniemi:
Tarjoilijana Helsingin  
olympiakisoissa
120 sivua
113 kuvaa
4-värinen, sidottu
Kustantaja: AtlasArt
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Maunulan 
Mediapaja 
täyttää  
20 vuotta
juhla Maunulan Mediapaja 
perustettiin elokuussa 1999. 
Helsingissä oli käynnissä kump-
panuusvuosi 1999, joka oli osa 
pääkaupunkiseudun kaupunki-
ohjelmaa. Järjestöillä oli mahdol-
lista esittää kaupungille hankei-
dea ja saada avustusrahaa idean 
toteuttamiseen. Maunula-Seura 
ja Maunulan Asukasyhdistys 
hakivat 64000 markkaa Maunu-
lan Minikumppanuushankkeelle. 
Hankkeen tavoitteena oli luoda 
Maunulan työttömille räätälöity-
jä työllistymismahdollisuuksia. 

Projektin työllistämisosaa-
misesta vastasi Ilkka Jaakkola, 
jolla oli kokemusta vastaavista 
hankkeista muualta Suomesta. 
Hankkeessa tehtiin kesän ja syk-
syn 1999 aikana selvitys Maunu-
lan palvelutarpeista, kartoitettiin 
alueella olevat työllistymisestä 

Entä Stadin 
vanhusten 
hoiva?
Puheet Suomesta hyvinvointi-
valtiona ovat tuntuneet suoras-
taan irvokkailta, kun on seuran-
nut uutisia vanhuspalveluista. 
Ehkä järkyttävintä on se, että 
samoista ongelmista on puhuttu 
jo vuosikausia.

Maunulassa yli 65-vuotiaiden 
osuus on Helsingin alueista 
suurin, yli viidennes. Kotona 

Lauren Hallaselkä on Suomen 
kautta aikojen menesty-
neimpiä junioritason uima-
hyppääjiä. Hän sai viime 

kesäkuussa hopeamitalin nuor-
ten EM-kisoissa kolmen metrin 
ponnahduslautakilpailusta. 
Henkilökohtaisen mitalin lisäksi 
hän ylsi parihypyissä prons-
sille yhdessä Anni Paloheimon 
kanssa. Kuukautta myöhemmin 
MM-kisoissa Kiovassa Lauren 
pääsi nuorten kovatasoisessa 
kisassa finaaliin. Vaikka pian 16 
vuotta täyttävä Lauren kilpailee 
vielä seuraavat kolme vuotta 
juniorisarjoissa, hänet valittiin 
jo kaksi vuotta sitten myös ai-
kuisten maajoukkueeseen. Viime 
elokuussa aikuisten EM-kisois-
sa Edinburghissa Lauren jäi 
vain niukasti finaalipaikasta, 
vaikka oli kisan nuorin. Urheilu-
toimittajain liitto valitsikin 
Laurenin lajissaan vuoden 2018 
parhaaksi urheilijaksi.

”Aloitin harrastamisen 
7-vuotiaana, nyt harjoittelen 
20 tuntia viikossa koulun 
ohella”, Lauren kertoo kotonaan 
Maunulassa keittiön pöydän 
ääressä. Vapaa-aika näyttäisi 
jäävän vähiin, mutta Laurenista 
saa kiireettömän ja keskittyneen 
vaikutelman. ”Organisointikyky 
ja ajanhallinta ovat kieltämättä 
kehittyneet. Teen yleensä läksyt 
jo koulussa tai Mäkelänrinteen 
hallilla ennen treenejä. Vanhem-

mat uimaseuralaiset auttavat, jos 
vaikka jossain matikantehtäväs-
sä on kysyttävää. Meillä on tosi 
hyvä henki seurassamme Tiirois-
sa”, Lauren kuvaa arkeaan.

”Urheilu on minulle osa 
sosiaalista elämää, monet 
ystävistäni ovat harjoittelukave-
reitani ja kilpakumppaneitani. 
Uimahyppy lajina vaatii paitsi 
räjähtävää voimaa ja nopeutta 
myös avaruudellista hahmotus-
kykyä. Onnistuminen kisoissa ja 
treeneissä tuottaa hyvän mielen”, 
Lauren vastaa, kun kysyn, mikä 
häntä motivoi kilpaurheilussa.

Lauren harjoitteli talven 
2017–2018 Southamptonissa 
Englannissa Diving Academyssa 
brittien olympiavalmentaja 
Lindsey Fraserin johdolla. ”Oli 
hienoa nähdä samalla huippu-
hyppääjien harjoittelua”, Lauren 
kertoo. 

Tavoitteellinen ja pitkä-
jänteinen Lauren aikoo hakea 
Mäkelänrinteen urheilulukioon 
ja sen jälkeen joko USA:han tai 
Iso-Britanniaan opiskelemaan. 
”Toiveissani on yhdistää kilpau-
ra ja opiskelu. Vaikka tähtään 
EM- ja MM-kisoihin ja myöhem-
min olympialaisiin, haluan myös 
opiskella”, sanoo Lauren tehdes-
säni lähtöä ja ojentaa hymyillen 
kätensä. Laurenin kädenpuristus 
on luja, samoin luottamukseni 
hänen menestymiseensä. M

hanna horppila

Tulevaisuuden 
lupaus
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mukaan ohjelmassa pitää osoit-
taa tarvittavat voimavarat sen 
toteuttamiseen. Stadin ikäohjel-
man tavoitteet uhkaavat kuiten-
kin jäädä osin tyhjän päälle.

Samaan aikaan kun vanhus-
palveluista puuttuu resursseja, 
tekee kaupunki jatkuvasti 
satojen miljoonien ylijäämää. 
Viime vuonna sitä kertyi 354 
miljoonaa. 

Miksi ylijäämistä ei ohjata 
lisää rahaa vanhuspalveluihin? 
Tehdäänkö näin lisää markki-
noita yksityiselle hoivabisnek-
selle, jolle myös Helsinki on jo 
ulkoistanut osan palveluista? Vai 
ovatko miljardihankkeet keskus-
tan autotunneleista tärkeämpiä 
kuin vanhusten hyvinvointi? M

yrjö hakanen 

liike-elämä Maisemasuun-
nittelijat Liisa Alanko ja Marja 
Salmi työskentelevät maunulalai-
sessa liiketilassa Metsäpurontie 
26 C:ssa. Liisa Alanko ja hänen 
miehensä valokuvaaja Pentti 
Kukkola perustivat Ympäristö-
suunnittelutoimisto Liisa Alanko 
Oy:n vuonna 1990. Maunulaan 
perheyritys muutti kuutisen vuot-
ta sitten Tapaninvainiosta.

Liisa kertoo maisemasuun-
nittelun sisältävän lähes 
kaiken sen, mitä ikkunasta ulos 
katsoessamme voimme nähdä, 
niin toiminnalliset alueet kuin 
viheralueetkin.

Suunnitelmien tilaajina ovat 
taloyhtiöt ja isännöitsijätoimistot 
sekä myös kaupungit ja seura-
kunnat.

Kohteita ovat mm. koulujen ja 
päiväkotien pihat sekä puisto-
alueet ja lähiliikuntapaikat.

Yrityksen erikoisosaamista on 
juuri kunnostus- ja perusparan-
nussuunnittelu.

Lähiöissä on paljon kunnosta-
misen tarpeessa olevia kerros- ja 
rivitalojen pihoja ja ne ovatkin 
aina työllistäneet yritystä paljon.

Suunniteltaviin asioihin 
kuuluvat pihan kaikki toiminnot 
kuten leikki- ja oleskelualueet 

Paikallinen suunnittelutoimisto 
Metsäpurontiellä

sekä pysäköintialueet, jätehuolto 
ja kaikki varusteet ja rakenteet, 
viheralueet istutuksineen ja 
tietysti myös pihavalaistus. 

Kokemusta maunulalaisista 
kohteistakin on karttunut ja tääl-
lä pihoja suunnitellaan nimen-
omaan vanhaa kunnioittaen.

Tapaamiset ja neuvottelut ta-
loyhtiöiden hallitusten kanssa ja 
suunnitelmaluonnosten esittelyt 
vievät oman aikansa, ja vaikka 
varsinainen suunnittelutyö 
tapahtuisikin nopeasti, on koko 
prosessiin kaikkine vaiheineen 
syytä varata riittävästi aikaa. M

hanna horppila

kiinnostuneet sekä luotiin näille 
kouluttautumis- ja työllistymis-
ratkaisut.

Metsäpurontie 19-21:ssä oli 
tyhjä liiketila Liikuntapisteen 
lopetettua. Maunula-Seura vuok-
rasi tilan taloyhtiöltä Maunulan 
asukastaloksi työnimellä Mau-
nulan infopaja, joka myöhemmin 
muuntui Maunulan Mediapajak-
si. Paikallinen sisustusarkkitehti 
suunnitteli tilan sisustuksen. 
Kalusteet hankittiin lahjoituk-
sina sisustusalan yrityksiltä. Oy 

Mediapajan vapaaehtoisia helmikuussa 2010

joutuu asumaan moni, vaikka ei 
enää yksin pärjää. 

Kaupungilla on liian vähän 
palveluasuntoja. Ympärivuo-
rokautisen hoidon paikkoja 
on jopa vähennetty monena 
vuonna, vaikka niiden tarve 
kasvaa. Kotihoidon henkilöstön 
vähyydestä Helsinki on saanut 
moitteita aluehallintovirastolta. 
Myös omaishoidon tuki on 
riittämätöntä.

Kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi on tulossa Stadin 
ikäohjelma. Siinä linjataan, miten 
kaupunki huolehtii ikäihmisten 
hyvinvoinnista ja terveydestä. 

Ohjelman luonnokseen on 
koottu monia hyviä esityksiä, 
mutta onko niihin tarvittavat 
resurssit? Vanhuspalvelulain 

Mikrolog Ltd lainasi tietokoneen 
ilmaiseksi Mediapajan käyttöön. 
Samana kesänä oli Maunulassa 
käynnistynyt Maunulan kotisi-
vujen rakentaminen Teknillisen 
korkeakoulun ja Helka ry:n 
Kotikatuprojektin puitteissa.

Mediapaja toimi Sitran rahoit-
taman Nettimaunula –hankkeen 
tukikohtana vuosina 2001–2003. 
Tällöin tila varustettiin seitse-
mällä tietokoneella, tulostimella, 
skannerilla ja videotykillä. 
Loppu onkin historiaa. M

Henkilökuva

Lauren Hallaselkä Eindhoven Diving Cup -kilpailuissa Hollannissa 2018.

Mielipide
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kulttuuri Ulkona paukkui 
talven ennätyspakkanen, mutta 
sisällä riitti lämpöä, kun yli 
kolmikymmenpäinen teatterista 
kiinnostuneiden joukko ko-
koontui Maunula-talon Metsä-
purosaliin tiistaina 22.1. Siellä 
järjestettiin Maunulan teatterin 
perustamiskokous, jota oli vetä-
mässä työväenopiston draama-
opettaja Ulla Tarvainen.

Ilmeni, että osallistujilla oli 
monenlaista osaamista: oli musii-
kin tekijää, tiedottajaa, graafik-
koa, ohjaajaa, puvustajaa – ja 
tietysti näyttelijöitä. Harjoitukset 
paljastivat, että intoa ja valmiuk-
sia esiintymiseen ainakin on. 

Seuraavissa kokoontumisissa 
ratkesivat niin tila- kuin ohjaaja-
kysymyskin. Teatteriryhmä alkaa 
kokoontua tiistaisin Saunabaarin 
tiloissa. Ohjaajaksi tulee Katja 
Luhtanen, jolla on paljon koke-
musta teatterin pedagogiikasta 
ja teatterin tekemisestä erilaisten 
ryhmien kanssa. Lisäksi hän on 
laulaja ja lauluntekijä ja pystyy 
opettamaan esiintyjille myös 
äänenkäyttöä. Ryhmän tiedotta-
jaksi on ryhtynyt Essi Tiainen. 

Työväenopisto on teatteri-
hankkeessa tärkeä tukija. Paitsi 
että se palkkaa ohjaajan, niin 
se myös antaa käyttöön opisto-
teatterin rekvisiittaa. Tämä on 

Maunulalaiset saavat  
oman teatterin

Lounaalle uimahalliin
Janin lounas ja Sport Cafe Pirkkola aloitti toimintansa tammikuussa 
2019 Pirkkolan uimahallin pohjakerroksessa. Tarjolla on perinteisiä 
kahvilatuotteita sekä salaattipöytä ja lounas. Janin toinen toimipis-
te on Rajametsäntien ja Maunulanmäen risteyksessä.

Abit ja vanhat juhlivat
Penkkariajelulle lähti Maunulasta kolme rekkaa kauniissa säässä. 
Karkkia riitti ja abishow koulun juhlasalissa oli hauska.

Kansainvälistä opiskelua
Tallinnan ja Helsingin yhteiseen Erasmus+ -vaihtoon osallistui oppi-
laita ja opiskelijoita Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Virosta ja 
Suomesta, Maunulan yhteiskoulusta. Erasmus+ -projektin teema on 
kestävä kehitys, ja Maunulan yhteiskoulun inno-luokassa tuotettiin 
hieno uutisvideo aiheeseen liittyen.

Opi espanjaa Mediapajalla
Carina Chela opettaa espanjaa Maunulan Mediapajalla. Media-
paja on erikoistunut maunulalaisten kommunikaatiomahdollisuuk-
sien kehittämiseen. Nyt tarjolla on espanjan alkeiden opetusta ja 
jatkokurssi Maunulan omilla nurkilla.

uudenlaista toimintaa ja sopii 
hyvin Maunulan uutta luovaan 
henkeen. 

Tästä on lupaavaa jatkaa. 
Ilmapiiri kokouksissa on ollut in-
noittunut. Teemme maunulalais-
ta historiaa. Toivomme kaikki 
siipien kantavan, nyt niiden alla 
on ainakin ilmaa ja nostetta. 
Toivottavasti alueen asukkaat 
saavat pian alkaa nauttia omasta 
teatterikulttuurista – muun 
hyvän lisäksi. Maunula on uusi 
Berliini! M

jukka pirttioja
essi tiainen

Genesis| Luominen| 
Loomine -taidenäyttely 
Maunula-talossa
kulttuuri ”Olen hyvilläni 
päästessäni avaamaan ensim-
mäisen pohjoismaisen taide n-
äyttelyn tässä uudessa Maunula -
-talossa”, iloitsi Ruotsin Suomen 
suurlähettiläs Anders Abnlid 
näyttelyn avajaisissa 9.1.2019. 

Näyttely oli esillä Maunula- 
talon aulassa 10.–31.1.2019. Sen 
teemana oli maailman luominen. 
Raamatussa ensimmäisen 
Mooseksen kirjan nimi on Ge-
nesis, ja sen ensimmäinen luku 
Maailman luominen. Luominen 

esittivät yhteisesti musiikin ja 
lausunnan keinoin tiiviin siker-
män eri kulttuureista peräisin 
olevia luomiskertomuksia. 

Näyttelyn luomiskertomuksia 
esittävien taideteosten innoitta-
jina on ollut tyhjyys. Raamatun 
mukaan maa oli autio ja tyhjä, 
ja pimeys oli syvyyden päällä, 
ja Jumalan henki liikkui vetten 
päällä. 

Runoesityksessä merkittävä 
osa oli sanalla. Johanneksen 
evankeliumin mukaan alussa oli 
Sana, Sana oli Jumalan tykönä, 
ja Sana oli Jumala. Kalevalassa 
Väinämöisellä oli sanan ja laulun 
mahti. Runoesityksen lopussa 
palattiin pohjoismaisiin luomis-
myytteihin. M

jouko jauhiainen

Haasteellista
Meillä ei ole vaikeuksia, maail-
man onnellisimmassa maassa, 
mutta haasteita on.

Suomen luonto talvisaikaan 
on haasteellinen, esimerkiksi 
pystyssä pysyminen kaduilla ja 
teillä. Dieetit ja muut ryhtiliik-
keet ovat haasteellisia. Mau-
nulassa meillä on haasteelliset 
ajat edessä, kun Pirkkolantie 
suljetaan liikenteeltä ja penkereet 
runnotaan kiskoja varten. Kaikki 
bussit ja muu liikenne tulee kul-
kemaan ahdasta Metsäpurontietä 
ja Männikkötietä vuosia!

Haasteellista ovat median 
innokkaasti tyrkyttämät ”Uskalla 
elää” -ohjeet, eli joustoluotot. 
Siitä vaan, muutama klikkaus ja 
rahaa on tililläsi! Mutta silloin 
se onkin jo velkaa, jota täytyy 
maksaa takaisin korkoineen. 
Mutta velka on niin karu sana, 
että sitä ei käytetä.

Joskus haasteellisuus on 
väärinymmärrystä. Esimerkiksi 
silloin kun koiran ihminen ei tule 
ulos kaupasta kuin haukkumalla. 
Onhan se toiminut joka kerta! 

Näillä mennään, onneksi 
kevättä kohti! M

h. e.

on viroksi Loomine.
Näyttely kiertää pohjois-

maissa ja Baltiassa. Taiteilijoina 
ovat Eila Folkesson ja Erling Jo-
hansson Ruotsista, Gerd Sunde 
ja Vibeke Sunde Tanskasta, Tove 
Almkvist Norjasta, Ants Vahter 
Virosta, pohjoismaisia juuria 
omaavat Christine Higgins ja 
Christine Olson Yhdysvalloista 
sekä suomalaiset Lars Leden ja 
Laura Pohjonen.

Avajaisjuhlassa Stefanie Tuur-
na ja näyttelijä Kristian Thulesius 
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Maunula 
Science 
Fair 2019

Maunula-talo 
valokuvauksen  
sunnuntai. 
su 10.3.2019 klo 13–16 
Luentoja, kuvaesityksiä ja valo-
kuvanäyttelyitä. 
klo 13 Valokuvanäyttelyn avajaiset 
ja taiteilijatapaaminen 
klo 14.15 Yhteisön voima, Emilia 
Erfving ja Tuuli Rouhiainen 
klo 15.15 Nykytaide ja kamera-
seurat, FT Leena Saraste 
Vapaa pääsy. 

maunulan lastenklubi – 
lauluretki metsään.
la 16.3.2019 klo 10–11.45. Terve-
tuloa yhteiselle, hauskalle Laulu-
retkelle metsään Metsäpuro-saliin! 
Konsertti alkaa klo 11 ja askartelu-
työpaja klo 10. HUOM! Askartelu-
työpajaan ennakkoilmoittautumi-
nen: maunulanlastenklubi@gmail.
com. Työpajan ikäsuositus on 
3–8 vuotta. Halutessasi voit myös 
osallistua pelkkään konserttiin. 
Vapaa pääsy. 

kirjaesittely
Filosofian tohtori Seppo Turunen 
esittelee ke 24.4.2019 klo 18-20 
Maunula-talolla (luokka 1)  
kirjaansa Luonto ihmisen aikau-
della. Seppo Turusta haastattelee 
Eino Rantala.

Suursuon sairaala
kevätmyyjäiset.
Sisääntulo aulassa pe 12.4.2019 
klo 11–17 Helsingin Saattohoidon 
Tuki yhdistyksen perinteiset Kevät-
myyjäiset. Myynnissä on mm. 
käsitöitä, leivonnaisia, pääsiäis-
koristeita, käsintehtyjä kynttilöitä, 
postikortteja ja yhdistyksen suru-
adresseja. Arpajaiset. Maksu-
välineinä käyvät käteinen ja kortit. 

Saunabaari  
joka tiistai:  
Biljardi klo 9–13,  
Keramiikkapaja klo 9–15,  
Kehonhuolto/ Venyttely  
klo 9.30–10.30,  
Taiji/ Qi Gong klo 10.40–11.40, 
Tiistaitietäjät klo 13–15. 
 
Joka torstai:  
Öljyvärimaalarit klo 9–11.3,  
Biljardi klo 9–16,  
Taitotorstait klo 12–15.      

Menot

kylmempää, eikä valo ole niukka 
resurssi harvassa koivikossa.

Peruskoulusarjan parhaana 
palkittiin työ ”Luonnonveden 
kemiallinen soveltuvuus makean 
veden akvaariokaloille”.

Monet esillä olleet työt osallis-
tuvat kansalliseen Tutki- Kokeile-
Kehitä -kilpailuun, jonka finaali 
pidetään huhtikuun alussa. M

ville tilvis

tekijät”, jossa verrattiin Lapissa 
mitattujen koivujen pituuksia 
simulaation ennustamaan vuo-
tuiseen auringonvalon määrään 
ja muihin tekijöihin. Tuloksena 
saatiin, että aurinkoisilla pai-
koilla puut eivät kasva pidem-
miksi, pikemminkin päinvastoin. 
Todennäköisin selitys on, että 
aurinkoisimmat paikat ovat 
korkealla tunturissa, missä on 

tiede Maunulan yhteiskoulus-
sa järjestettiin perinteiset koulun 
omat tiedemessut torstaina 24.1. 
Esillä oli lukiolaisten ja perus-
koulun matematiikkaluokkien 
tutkimuksia ja projekteja poste-
reineen.

Näytillä oli yli 40 työtä, joiden 
aiheet vaihtelivat diskurssiana-
lyysista itse tehtyihin virtuaali-
ohjaimiin. Opettajat ja oppilaat 
ja vieraat saivat äänestää 
suosikkejaan. Kunniamainin-
noilla palkittiin neljä työtä, 
jotka käsittelivät Jätkäsaaren 
liikenneongelmien ratkaisemista, 
elintarvikkeiden homehtumista, 
lasin rikkomista ääniaalloilla ja 
akustista levitaatiota.

Parhaana lukiosarjan projekti-
na palkittiin työ ”Tunturikoivun 
pituus ja siihen vaikuttavat 
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Alex Jokinen esittelee rakentamaansa akustista  
levitaattoria Petteri Pulkkiselle.

Mielipide

Ahmed, 
Maunulassa 7 vuotta 

”Poikkeuslinjat ei ole ongelma. 
Poikkeusreitin pysäkki on yhtä 

lähellä.”

Leena Salo,
Maunulassa 30 vuotta

”Ei vaikuta erikoisemmin. Se 
pitää ottaa vastaan, mitä eteen 
tulee. Aina joku bussi löytyy.”

Vertti Mäenpää, 
Pakilasta, vaihtaa bussia 

Maunulassa

”Saattaa vaikeuttaa koulu-
matkaa ja hidastaa reittiä, jos 
haluaa mennä Itä-Helsinkiin.” 

Helmi,
Maunulassa 35 vuotta

”Maunula on myllerryksessä. 
Työssäkäyvien työmatkat han-

kaloituu ja tulee ruuhkia.”

Miten bussilinjojen 
poikkeusreitit vaikuttavat 

elämääsi?

Tytti Lötjönen, 
Maunulassa 1,5 vuotta

”Osa matkoista helpottuu ja osa 
hankaloituu. Reittiopasta pitää 
varmaan katsoa etukäteen.”

Nuutti Koski,
Maunulassa 4 vuotta

”Poikkeusreitit vaikeuttaa omaa 
kulkemista ehkä vähän, mutta 

vanhan Maunulan puolella 
asuvia yleisesti aika paljon.”

Susanna Vuosmaa,
Maunulassa 3 vuotta

”Mulle on ihan ok kävellä poik-
keusreitille, mutta vanhemmille 
ihmisille voi olla aika hanka-
laa, kun on aika pitkä matka 

kävellä.”

Kimi Oksanen,
Maunulassa 0,5 vuotta

”Ei ne mua paljon haittaa eikä 
häiritse.”

 
Rahan vallasta kansan valtaan

Tiina Sandberg
Pääsihteeri
SKP:n ehdokas  
eduskuntaan

Yrjö Hakanen
Toimittaja, VTM
SKP:n ehdokas  
EU-parlamenttiin

Maunula-talolla keskustelu eduskuntavaalista 26.3. klo 18  
ja EU-vaalista 7.5. klo 18. Mukana myös muiden puolueiden 
ehdokkaita.

Ilmoituksen maksaja SKP:n Maunula-Pakilan osasto

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

Kaikki  
Lukee 
MaSaa!
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Ilmoita seuraavassa Maunulan Sanomien numerossa! Ota meihin yhteyttä sähköpostilla maunulan.sanomat@gmail.com.

AS OY VESAKOSSA 
VUOKRATTAVANA:
Kivijalkaliiketila 
38,5 m2, 450 €/kk  
Männikkötie 10
Työhuone/varasto  
3 huonetta, 70 m2, 450 €/kk 
Vesakkotie 7,  
sisäpihan puolella
Tiedustelut:  
Isännöitsijä Miika Pyykkönen 
miika.pyykkonen@provia.fi 
P. 09 4733 0200

- kunnostus- ja perusparannussuunnitelmat
- uudiskohteiden pihasuunnitelmat

Ota yhteyttä tai voit myös poiketa toimistollemme!

- viheralueiden hoitosuunnitelmat
- konsultointi ja valvontatyö

Metsäpurontie 26 C              (09) 385 8869                liisa.alanko@kolumbus.fi

Ympäristösuunnittelu Liisa Alanko Oy

ALUEELLASI ON SUUNNITTELUN AMMATTILAINEN

30v

Maunulatalo.fi

musiikkia, markkinahumua  
ja ohjelmaa lapsille
27.4. klo 11-17

Maunulan 
markkinat
satua ja sirkusta 

facebook.com/MaykHelMa 
Instagram @maunulanyhteiskoulu

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

Maunulan yhteiskoulun lukio

Monipuolinen yleislinja 
Tiedettä, taidetta, liikuntaa 

Haku lukioon yhteishaussa 19.2.–12.3.

Helsingin matematiikkalukio

Matematiikan erikoislukio ja  
valtakunnallinen kehittäjälukio

NETTIAJANVARAUS
LAHJAKORTTIT

NETTIAJANVARAUS
LAHJAKORTTIT

• Klassinen- ja urheiluhieronta
• Liikehoidot 
• Kuivaneulaus (dry needling)
• Ryhti- ja liiketestaus
• Yrityshieronnat  

Varaa aikasi kätevästi netti
ajanvarauksesta tai puhelimella, 

ensimmäisellä hoitokerralla  
5 € alennus.

Isännointiä Maunulan alueella

A&T Nortamo Oy 
isännöitsijätoimisto

Metsäpurontie 19–21
00630 Helsinki

p. 044 040 8800
p. 044 988 3157

info@atnortamo.fi
www.atnortamo.fi

Maunulassa jo 35 vuotta! 

MAUNULAN 
FYSIKAALINEN  
HOITOLAITOS 
• fysioterapia • hieronta 

• akupunktio • osteopatia
• jalkahoidot

• lymfaterapia/-hoito
TEEMME KOTIKÄYNTEJÄ. MEILTÄ 

SAAT MYÖS LAHJAKORTTEJA.
Metsäpurontie 26

p. 09 724 9577
p. 0400 489609 
www.rajakaski.fi

rajakaski@rajakaski.fi
TERVETULOA KUNNON HOITOON!

Terveet Jalat Maunula
KOKONAISVALTAISET JALKOJEN TERVEYDENHOITOPALVELUT

JALKATERAPEUTTI & JALKOJENHOITAJA

• Kävelyn analyysi • tukipohjalliset, silicon-oikaisijat •  
• jalkojen biomekaaniset tutkimukset •  

• ihonmuutokset (känsät, syylät, kovettumat) •  
• kynsimuutokset (sisäänkasvanut, paksuuntunut tai sienikynsi) •  

• diabeetikon ja reumaatikon jalkojenhoidot •

Ajanvaraus: 09 724 5540, 040 550 3456
Metsäpurontie 25 (Saunabaari)
www.maunulanterveetjalat.com

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry.

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

HYVÄSSÄ SEURASSA ON ILO LIIKKUA!

FYSIOTER APEUTTI

Anita Korhonen
• fysioterapia ja hieronta

• kinesioteippaukset
• bemer-terapia

• kalvo(fascia)käsittelyt

050 545 9500
Männikkötie 10


