
Helsingin kaupunki jär-
jestää avoimen haun kokei-
luun, jossa etsitään uusia
toimintamalleja kaupun-
kilaisten osallistumisen ja
alueellisen vaikuttamisen
lisäämiseksi. Maunulassa
on oltu perinteisesti aktiivi-
sia. Nyt täällä työstetään
useampaakin demokratia-
hanke-ehdotusta.

Kokeiluun valitaan
enintään yhdeksän pilotti-
hanketta, joista kuusi on
alueellisia.Lisäksi piloteik-
si valitaan enintään kolme
ehdotusta, joissa kansa-
laisosallistumista kehite-
tään jonkin teeman puit-
teissa.Teemakohteista yk-
si on Helsingin kaupungin-
hallituksen päätöksen mu-

kaisesti kaupungin nuor-
ten Ruuti-vaikuttamisjär-
jestelmä.

Alueellisen osallistumi-
sen kokeilu on jatkoa kau-
pungin strategiaohjelman
kansanvaltahankkeelle se-
kä kaupunginhallituksen
asettaman demokratiaryh-
män loppuraportin esityk-
sille.

Ehdotukset tulee jättää
30.9.2012 kello 16 mennes-
sä. Ehdotuksen tekijä voi
olla helsinkiläinen yksi-
tyishenkilö, asukasyhdis-
tys tai jokin muu helsinki-
läisiä edustava taho.

Kokeilut toteutetaan
1.1.–31.12.2013. Helsingin
kaupunki tukee valittujen
pilottikohteiden toteutta-

mista.
Ehdolle lähetetyt hanke-

kuvaukset ovat julkisia ja
ne julkaistaan verkkosi-

vuilla.
Lisätietoja

demokratia.hel.fi/demokrat
iapilotti.

Kuusivuotiaana minut
laitettiin ruotsinkieliseen
kansakouluun. Se oli sopi-
vasti lähellä, tarvitsi vain
ylittää vilkas Topeliuksenka-
tu. En ymmärtänyt mitään
siitä mitä siellä puhuttiin.
Opin kyllä pian piharuotsia,
enkä muista että minua oli-
si pahemmin mollattu, oli
meitä muitakin umpisuo-
malaisia samalla luokalla.
Vaivalloisesti opin myös kir-
jaimet. Koulukirjoissa oli
tylsiä lauseita - Ul-la le-ker
med bol-len.

Mutta kun kotona avasin
kirjan, jonka kuvia olin
usein katsellut,niissä oli pal-
jon kukkakoristeisia ihmisiä
ja palmupuita, huomasin
yhtäkkiä että kirjaimet
muodostivat lauseita ja ne
puhuivat suomea! Se oli
ihana hetki! Luin matkakir-

jan Etelämeren tuuli ja he-
ti perään kaikki Anna ystä-
vämme kirjat ja Ollin oppi-
vuodet.

Sitten aloitin kirjan, joka

muodosti maailmankäsitys-
täni vuosiksi,Mika Waltarin
tuoreen Sinuhe Egyptiläi-
sen.

Janosin kirjoja,enkä tien-

nyt että on olemassa kirjas-
toja,joista lapsikin saa laina-
ta, ilmaiseksi. Kodissamme
katsottiin lainakirjojen ole-
van likaisia.

Joku viisas on todennut,
että suomen kielen alue on
niin pieni,että koko kieli oli-
si hävinnyt ilman painettua
sanaa.

Vuosia myöhemmin sei-
soin Kairon museossa kirju-
ripatsaan edessä,joka katsoi
tarkkaavaisesti lasimassa-
silmillään papyruskäärö
avattuna sylissään, kirjoi-
tuskäsi koholla ikään kuin
ikuistaakseen kirjailijan sa-
noja:

– Maailma on vanha ja
nähnyt paljon,ja näkemään-
sä kyllästynyt.Sillä elämme
auringonlaskun aikoja ?

H. E.
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Maunulan kirjasto
www.helmet.fi

Suursuonlaita 6,  puh. 09-310 85063
Avoinna ma–to 9–20, pe 9–16, la 10–16

Kielikahvilassa opetellaan suomea
28.11. asti joka keskiviikko klo 17–18.

Tietokoneen ja internetin käytön alkeiden
opastusta keskiviikkoisin klo 14–15.
Varaa aika puhelimitse.

Satutunnit torstaisin klo 10.15–11.00
11.10., 25.10., 15.11., 29.11. ja 13.12.

Lukupiiri tiistaisin klo 14.00–15.30
11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.

Muista tapahtumistamme löydät tietoa
Facebookista ja HelMet.fi:stä.

Pieniä Maunulan kirjaston käyttäjiä 1950-luvun loppu-
puolella.

Asumisen kallis hinta on
Helsingin suurimpia ongel-
mia. Siihen vaikuttavat mo-
net tekijät,joista yksi on Hel-
singin kaupunki.

Oikeus kohtuuhintaiseen
asumiseen pitäisi olla perusoi-
keus.Se on kuitenkin jätetty
markkinoiden armoille. Esi-
merkiksi tämän vuoden alku-
puoliskolla ei Helsingissä aloi-
tettu yhtään valtion Ara-lai-
noilla rahoitetun tavallisen
vuokratalon rakentamista.

Helsingin kaupungille pi-
täisikin perustaa oma,voittoa
tavoittelematon rakennuslii-
ke.Kaupungille oma vuokra-
asuntotuotanto olisi lähes ris-
kitöntä. Kohtuuhintaisille
vuokra-asunnoille on valtava
tarve ja vuokralaiset maksa-
vat pidemmän ajan kuluessa
vuokrissa rakentamislainat ja
hoitokulut.

Maunulan 
tonttivuokrat

Yli kymmenessä Mau-
nulan alueen kiinteistöyh-
tiössä ovat alkaneet tontti-
vuokrien korotukset.Vuonna
2010 uusittujen sopimusten
korotukset tulevat voimaan
asteittain vuoteen 2020 men-
nessä.Kymmenessä vuodes-
sa korotusta tulee vähän yli
80 prosenttia.

Vuonna 2015 päättyvät yli
50 asuntoyhtiön tonttivuok-

rat.
Korotukset ovat käynnis-

sä tai tulossa muun muassa
useissa Haavikkotien, Koi-
vikkotien, Metsäpurontien,
Männikkötien, Pirttipolun,
Rajametsäntien ja Töyrytien
taloissa. Joukossa on niin
kaupungin vuokrataloja kuin
omistusasuntoja,rivi- ja oma-
kotitaloja.

Tonttivuokrien suurista
korotuksista päätettiin kau-
punginvaltuustossa vuonna
2009 äänestysten jälkeen.
Me, jotka esitimme korotus-
ten kohtuullistamista, jäim-
me vähemmistöön kolmen
suurimman ryhmän sovittua
suurkorotuksista.

Korotusten jälkeen tontti-
vuokrien osuus on yleensä jo
yli kaksi euroa asuntoneliöl-
tä kuukaudessa.Kiinteistövi-
rasto tekee tonttivuokrien
ansiosta lähes 30 miljoonaa
euroa ylijäämää. Koko kau-
pungin organisaatio liikelai-
toksineen teki voittoa viime
vuonna peräti yli 280 miljoo-
naa. Tonttivuokrien mää-
räytymisperusteiden koh-
tuullistaminen onkin eräs ta-
pa, jolla kaupunki voi hillitä
asuntojen vuokrien ja hinto-
jen nousua Helsingissä.

YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listo-

jen kaupunginvaltuutettu
www.yrjohakanen.fi

Tonttivuokrien 
nousua pitää hillitä Maunulassa on näky-

nyt viime aikoina kirpputo-
ritoimintaa kiitettävissä
määrin. On ollut suuria ta-
loyhtiöitä käsittäviä tapah-
tumia ja Saunabaarin
suurkirpputoria ym.Johtu-
neekohan myös siitä, että
koko kaupunginosa tun-
tuu kuin olevan remontissa
useiden eri kunnostustöi-
den myötä.

Päätin itsekin lähteä it-
sepalvelukirpputorille myy-
mään pöydällisen ja tark-
kailemaan syksyn kirppari-
tilannetta, vaikka tähän
asti olen ollut vain ahkera
ostaja. Lähialueen kirppu-

toreilla näytti olevan hyvin
täyttä, mutta viikon myyn-
tipaikka löytyi kuitenkin
naapurikaupunginosasta.

Aikaa tämä harrastus
näyttää vievän, ainakin
aloittelijalta.Artikkeleiden
kerääminen, lajittelu, la-
puttaminen, pakkaaminen
ym.kesti yllättävän kauan,
mutta puuha aiheutti myös
aivan erityisen vapauden-
tunteen, kun kaapeista sai
siivottua kaiken itselle tar-
peettoman mutta käyttö-
kelpoisen. Ei tarvitse tuot-
taa lisää jätettäkään, ja os-
taja voi kuluttaa vain ni-
mellisen summan rahaa

löytäessään itseään kiin-
nostavaa. Tuttavani kertoi
juuri, että oli polttanut ka-
san vaatteitaan mm. kol-
met saappaat päästäkseen
eroon tavarapaljoudesta.
Lahjoittamalla tai kirppu-
toreilla myymällä niitä taas
voisi käyttää vielä joku,
mutta kyse on toki myös
ajankäytöstä ja siitä viitsii-
kö tavaroita kuljetella, jos
eivät satu myyntiajassa
menemäänkään kaupaksi.

Lajitellessani tavaroita
myyntiin ja miettiessäni
artikkeleilleni sopivia hin-
toja pohdin sitä, mitä itse
yleensä etsin kirpputoreil-

ta ja päädyn siihen, että se
yleensä on joko jotain kau-
nista, piristävää, ajankoh-
taista tai tarpeellista (esim.
sateenvarjo tai vuodenaika-
koriste), vanhaa ja vaihto-
ehtoista tai tunnelmallista
ja elämyksiä herättävää.
Nyt koetan myydä (remont-
tien vuoksi) mm. aitoja 70-
luvun vaatteita, Aku An-
kan vuosikertoja, lautapele-
jä, koriste-esineitä, heräte-
ostoksia ym.Jolleivät mene
kaupaksi, siirryn pohdintoi-
neni seuraavalle kirpparil-
le lehden ensi numerossa.

VR

Kirpputorien syksy

Kirjoista

Kansalaisvaikuttamisen pilottikohteita 
haetaan ideakilpailulla
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