
Maunulan kirkossa pide-
tään keskiviikkoisin klo 13
musiikillisia kesäkahvilati-
laisuuksia.Tilaisuuksissa on
musiikillista ohjelmaa ja yh-
teislaulua,jonka jälkeen kah-
vitarjoilu.Kaikkiin tilaisuuk-
siin on vapaa pääsy.

ke 6.6. "Sireenipensaiden
varjossa", kesäisiä lauluja
esittävät Liisa Tiensuu,laulu
ja Maija Pesonen-Kareinen,
piano ja urut,säveltäjinä Me-
rikanto, Palmgren, Hanni-
kainen.Mukana rovasti Heik-
ki K. Järvinen ja diakonissa

Elisa Hapuli.
ke 20.6. "Tuoksussa tuo-

mien",romansseja ja keskike-
sän lauluja, Raissa Palmu,
laulu ja Inka Kinnunen, pia-
no, rovasti Matti Amnell ja
diakonissa Elisa Hapuli.

ke 4.7. 13 "On hetki ystä-
vien", Veli-Pekka Väisänen,
basso ja kanttori Katja Mäkiö,
urut ja piano,säveltäjinä mm.
Mozart,Merikanto,Hannikai-
nen, Lehtinen. Mukana dia-
koni Terhi Lahdensalo.

ke 18.7. "Saara, Johanna,
Magdaleena - Raamattua
naistenviikolla"

Pastori Leena Väyrynen ja
kanttori Inka Kinnunen.

ke 1.8. "Viulunsoittaja ka-
tolla",Lauluja musikaaleista
ja elokuvista,Raivo Savik,viu-
lu ja kanttori Maija Pesonen-
Kareinen.

ke 15.8."Ruislinnun laulu",
Heli Närhi,sopraano ja Kari-
Kyösti Silvennoinen,baritoni,
Maija Pesonen-Kareinen,pia-
no, pastori Veli Pelkonen.
Mm.Heikki Sarmannon,Hei-
no Kasken, Oskar Merikan-
non ja Ilmari Hannikaisen
lauluja.

Maunulan uurnalehdos-
sa järjestetään kesähartaus
tiistaisin klo 18.
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Maunulan kirjasto
seisake arjen keskellä

Kielikahvila joka keskiviikko klo 17–18

Internetin ja sähköpostin alkeisopastus
keskiviikkoisin klo 14–15

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa

Aineistonäyttelyitä eri aiheista

Satutuokioita

Avoinna ma–to 9–19, pe 9–16, la 10–16
Suursuonlaita 6 (sairaalaa vastapäätä)
puh. (09) 310 85063

Löydät meidät myös kaupunginkirjaston
nettisivuilta www.lib.hel.fi ja Facebookista

Musiikilliset kesäkahvilat

Muistoja ja 
musiikkia

Koivunlehtiä iholla on
suomalaisten runoilijoiden
tekstejä ja tuttuja lauluja si-
sältävä teatterinomainen ko-
konaisuus. Se on suunnitel-
tu varta vasten vanhainko-
tien ja palvelutalojen asuk-
kaille, mutta sopii kaiken-
ikäiselle yleisölle.Suunnitte-
lussa olivat tekstien valinnan
ohella tärkeitä myös visuaa-
lisuus,toiminta ja yllätyksel-
lisyys. Esitys kestää run-
saat 20 minuuttia,joten huo-
nokuntoisetkin vanhukset
jaksavat sen hyvin katsoa.Se
sopii mainiosti esitettäväksi
osastoilla. Yleisön toivotaan
yhtyvän tuttuihin lauluihin.

Tarkoituksenamme on

herättää tunteita ja ajatuksia
sekä tuottaa iloa ja hyvää
mieltä.

Tarvitsemme esitykseem-
me pianon (sähköpianokin
käy), pienen pöydän ja kak-
si tuolia. Muun rekvisiitan
tuomme mukanamme.

Arkiaamupäivät ovat
meille parasta esiintymisai-
kaa.

Kierrämme esiintymässä
vapaaehtoistyönä,mutta toi-
vomme saavamme matka-
kulut korvatuiksi.

Esityksen on ohjannut
näyttelijä, teatteri-ilmaisun
opettaja Inkeri Kivimäki.

Runoteatteri Leija

Annamaija Rahkamaa ja
Leena Hämeenniemi ovat

harrastaneet lausuntaa vuo-
sia opiskellen työväenopis-
toissa ja Suomen Lausujain
Liiton kesäkursseilla sekä
esiintyen erilaisissa produk-
tioissa.Annamaija työskente-
lee mm.vanhusten parissa ja
Leena toimii musiikinopetta-
jana.Koivunlehtiä iholla -esi-
tyksiä on kertynyt syksystä
2009 lähtien noin sata. Koi-
vunlehtiä iholla -esitys voit-
ti Ida Aalberg -seuran järjes-
tämän valtakunnallisen lau-
suntakatselmuksen Janak-
kalassa lokakuussa 2010.

Yhteystiedot:
Annamaija Rahkamaa
annamaija.rahkamaa@lu-

ukku.com
Puh. 040-7717 80
Leena Hämeenniemi
Puh. 050-525 34 88

KOIVUNLEHTIÄ IHOLLA

Ryhmäkuvassa Runoteatteri Leijan ohjaaja ja näyttelijät. Annamaija Rahkamaa
(kesk.)  ja Leena Hämeenniemi (oik.) sekä ohjaaja Inkeri Kivimäki.

Psykoterapiakeskus Vas-
taamo toteuttaa yhteistyös-
sä Helsingin yliopiston kog-
nitiotieteiden laitoksen ja
Ylioppilaiden terveydenhoi-
tosäätiön kanssa tutkimuk-
sen, jossa testataan uuden
hoitomuodon vaikutuksia
adhd:n oireisiin. Neuroplas-
tisuusterapian on osoitettu
vähentävän adhd-henkilöi-
den oireita huomattavasti ja
pysyvämmin kuin lääkkeet,
mutta tulosten varmistami-
seksi tarvitaan vielä lisää
tutkimusta.

Neuroplastisuustutki-
mukseen osallistuvat adhd-
diagnosoidut henkilöt pelaa-
vat tietokonepelejä tai katso-
vat elokuvia oppien samalla
ohjaamaan aivotoimintaan-
sa tietokoneen avulla. Aivo-
toimintaa mitataan täysin
turvallisen EEG-laitteen
avulla terapiaistunnoissa,
joita jokaiselle potilaalle jär-
jestetään noin neljäkym-
mentä.Istunnot alkavat elo-
kuussa ja tutkimukseen ote-
taan vielä muutamia täysi-
ikäisiä henkilöitä.

Yhteensä tutkimuksessa
on n. 60 adhd-diagnosoitua
henkilöä, joista 30 aloittaa
tutkimuksessa elokuussa
2012 ja 30 tammikuussa
2013.Terapiaistunnot järjes-
tetään Psykoterapiakeskus
Vastaamon Malmin toimi-
pisteessä. Lisätietoa tutki-
muksesta löytyy Psykotera-
piakeskus 

Vastaamon verkkosivuil-
ta osoitteesta  

www. vastaamo.fi/adhd.

Kimmo Parhiala

Neuroplastisuusterapian 
vaikuttavuutta tutkitaan Helsingissä

Tule Maunulan Mediapajan vapaaehtoiseksi! Mediapajan toiminta on tärkeää Maunu-
lan kehityksen kannalta ja myös hauskaa mukana olevien vapaaehtoisten mielestä.

Tässä numerossa kerrotaan monessa paikassa, miten asukkaat omatoimisesti tai tal-
koilla ovat siivonneet asuinympäristöään.

Valitettavasti kaupunki ei voi pysyä siistinä vain palkatun siivoustyövoiman avulla.
Sen lisäksi tarvitaan ihmisiä, jotka välittävät asuinalueestaan ja haluavat toimia sen hy-
väksi palkatta vapaa-ajallaan.

Talkoot synnyttävät yhteisöllisyyttä, joka pitkällä aikavälillä vähentää roskaamista.
Kukaan ei halua sotkea siistiä ympäristöä, mutta hieman roskainen paikka suorastaan
kerää lisää roskaa ja se taas lisää. Juuri tätä kierrettä yksityisten kansalaisten siivoa-
minen on katkaisemassa.

Talkoitten lisäksi jokainen voisi ottaa oppia sivun 2 Paulasta, joka kerää roskia aina
kävellessään. Kenenkään ei pidä tehdä siitä elämää musertavaa stressityötä, mutta ai-
na voi poimia maahan heitetyn roskan. Se on meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi!

H.L.

Siisti 
Maunula

Viivi Luikin Varjoteatteri
on vahvasti omaelämäkerral-
linen kirja. Luik muuttaa
diplomaattina toimivan mie-
hensä mukana Roomaan,
unelmiensa kaupunkiin.Arki
pienen köyhän maan edusta-
jana ei ole kuitenkaan help-
poa.Pohjoisen ja eteläisen Eu-
roopan kulttuurierot tulevat
selkeästi esiin.

Mari Saatin pieni romaa-
ni Lasnamäen lunastaja ku-
vaa venäläisten elämää ja
tunteita nykyhetken Virossa.
Kirjan päähenkilöitä ovat
Lasnamäen lähiössä asuvat
yksinhuoltaja Natalja ja hä-
nen teini-ikäinen tyttärensä.
Maassa,jossa rahan ansaitse-
minen on ihmisarvon mitta,ei
köyhän, kieltä taitamatto-
man naisen osa ole helppo.
Kirja antaa väläyksen toisen-
laisesta Tallinnasta.

Ene Mihkelson on Viron
arvostetuimpia ja palkituim-
pia kirjailijoita.Ruttohauta on
hänen ensimmäinen suomek-

si käännetty teoksensa. Sen
aiheena on Viron neuvostoai-
ka ja tuosta ajasta kumpua-
vat ratkaisemattomat kysy-
mykset.Kun Viro itsenäistyy,
aikuiseksi varttunut tyttö
ryhtyy tutkimaan mennei-
syyttä ja sukunsa vaiheita.
Kirja kuvaa osittain samoja
aiheita kuin Sofi Oksasen
Puhdistus, mutta on moni-
mutkaisempi,pohdiskelevam-
pi ja lukijalle haasteellisempi.

Mihkel Raudin teos Sini-
nen on sinun taivaasi on jän-
nitysromaani ja puistattava
satiiri. Kirjailijan näkemys
nyky-Virosta on synkkä,polii-
tikot ja virkamiehet ovat täy-
sin korruptoituneita, kansa
juoksee kuin sopulilauma
parhaan tarjouksen perässä.
Tallinnan Stockmannilla rä-
jähtää pommi ja se on vasta
tragedian alkusoitto.

Olavi Ruitlanen parisuh-
deromaani Nainen kuvaa
suorasukaisella tavalla suku-
puolten välistä taistelua kyy-

nisen miesnäkökulman kaut-
ta. Miehen ja hänen naisen-
sa elämää leimaavat yleinen
holtittomuus,alkoholi,seksi,
mielenterveyden ja uusper-
heen ongelmat,väkivalta,us-
kottomuus. Kirjan voi kokea
todella ärsyttäväksi,tai sitten
sen voi lukea yliampuvan hu-
moristisena kuvauksena val-
lankäytöstä parisuhteessa.

Jaan Kaplinskin Sama jo-
ki on laaja ja pohdiskeleva ro-
maani herkän opiskelijanuo-
rukaisen kasvukivuista 1960-
luvun alun Tartossa.Itseään
etsivän nuoren miehen kas-
vukertomuksen ohella kirjas-
ta välittyy Neuvosto-Viron ar-
ki ja ahdistava tunnelma.
Myös humanistit joutuivat
olemaan varuillaan ja vää-
ränlaisen runokirjan lukemi-
sesta voi olla kohtalokkaat
seuraukset.

Anne Dikert 
Maunulan kirjasto

Välähdyksiä Suomenlahden eteläpuolelta
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