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MAUNULAN SANOMAT 1/2013
SPR Pohjois-Helsingin
osaston puheenjohtaja
Raija Rajala ja Maila
Forsell tapasivat paljon
ihmisiä Maunulan jääjuhlassa 3.3.2013. Jääjuhlan Infopisteissä kävi vilkas kuhina, kun ihmisillä
oli tilaisuus keskustella
Kaupunkisuunnitteluviraston, Maunula-Seuran,
Asukastalo Saunabaarin,
Kiinteistöliitto Uusimaan,
Maunulan Naisvoimistelijoiden, Lähiöliikuttajan
ja Maunulan Lions Clubin
edustajien kanssa. Kuva:
Pekka Lähteenoja

Talousarvioaloite
Maunulan
monitoimitalosta
Yli 20 kaupunginvaltuutettua kaikista poliittisista
ryhmistä on allekirjoittanut aloitteen 8,2 miljoonan
euron varaamiseksi Maunulan uuden kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon
tilojen rakentamiseen.
Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen (SKP & Helsinki-listat) kokoamalla aloitteella halutaan varmistaa,
että hanke pysyy kaupungin rakentamisohjelmassa ja että rakentaminen alkaa ensi vuonna.
Jo tämän vuoden kaupungin budjettiin liittyvässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
varattiin Maunulan kirjaston ja työväenopiston
tilojen rakentamishankkeeseen kuluvalle vuodelle
0,20 miljoonaa euroa, 1,99
miljoonaa euroa vuodelle
2014 ja 6,10 miljoonaa vuodelle 2015. Sen jälkeen
hankkeeseen on liitetty
myös nuorisotalo, jonka aiemmat tilat jouduttiin sulkemaan kosteusongelmien
takia.
Maunulassa on käynnistynyt alueellisen demokratian kokeilu, jonka
keskeisenä tavoitteena on
kehittää osallistuvaa demokratiaa kirjaston, työvä-

enopiston ja nuorisotalon
uusien tilojen ja niihin tulevan toiminnan suunnittelussa. Tavoitteena on uudenlainen monitoimitila ja
"elinikäisen oppimisen olohuone".

Näyttelijä Jyrki Kallius ja
muusikko Lauri Seutu
esittivät 23.2. lapsille näytelmän Prinssi Henrik
Maunulan Leikkipuistossa.

Osallistuvaa
suunnittelua
Kaikkien valtuustoryhmien edustajien allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että vuoden 2014
talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2014–2016
varataan 2 miljoonaa euroa
vuodelle 2014 ja 6,20 miljoonaa euroa vuodelle 2015
Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon
uusien tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen.
Lisäksi aloitteessa esitetään, että Maunulan alueellisen demokratiakokeilun tulosten pohjalta jatketaan uusien tilojen toimintaan liittyvää osallistuvan
demokratian toimintamallin kehittämistä.
– Sitten kun uusi monitoimitalo valmistuu, on tärkeä lisätä myös kirjaston,
työväenopiston ja nuorisotalon toimintamäärärahoja ja henkilöstöä, Yrjö Hakanen toteaa.

97. aluefoorumi
ma 25.3. klo 18–20
Aihe: Verkostokaupungin solmukohdat ja palvelutarjonta.
Aluefoorumilla keskustellaan verkostokaupungista ja sovelletaan ajattelumallia Pohjois-Helsingin liikenteen ja solmukohtien analysointiin. Verkostokaupunki on valmisteilla olevan uuden yleiskaavan keskeinen teema.Samalla tarkastellaan palveluiden tuottamislogistiikkaa. Seminaarissa verrataan Pohjois-Haagan, Maunulan ja Oulunkylän liikenneverkkoa ja solmukohtia kokonaisuutena.Samalla pohditaan mahdollisuuksia kehittää alueen palveluita ja niiden
saavutettavuutta.
Paikka:Asukastalo Saunabaari,Metsäpurontie 25,3.krs.
Maunula-sali

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 joka
keskiviikko klo 17–18.
Tietokoneopastusta keskiviikkoisin klo
14–15. Varaa aika puhelimitse.
Satutunnit torstaisin klo 10.15–11.00
28.3., 11.4., 25.4. ja 23.5.
Lukupiiri tiistaisin klo 14.00–15.30
19.3., 16.4. ja 21.5.

Veikko Lavi -ilta to 4.4. klo 18
Matti Halmeaho laulaa ja tarinoi.

Taiteilija
Martti Jämsän valokuvanäyttely Helsinki – yötä
päivää
on
esillä 23.1. –
28.3. kaupungintalolla.

Maunulan uurnalehdossa
Jo vuosia sitten oli minulla
tapani kysellä tutuiltani,
missä on Pekka Jokipaltion
tie? Taksikuskitkin olivat ihmeissään. Sillä kadulla ei
ole yhtään rakennusta. Pieni pätkä katua Kullervon
tieltä nousee kohden Taivaskalliota. Se oli vastapäätä
nk. "Kullervon kirousta" eli
Alkon Käpylän liikettä.
Aivan äskettäin on ilmestynyt Maunulan uurnalehdon opaskartta. Siinä mainitaan eversti Jokipaltio "Hel-

singin pelastajana". Helsingin ilmatorjunnan suunnittelijana ja sulkutulen toteuttajana hänelle voitaneen
antaa tuo titteli. Näitä pohdiskelin kävellessäni pitkin
uurnalehdon käytäviä.
Hei tuossa on Veikko
Vennamon hauta ja tuossa
on Ester Toivonen. Miksi
olen niin silmät ummessa
täällä kulkenut? Tämähän
on ainutlaatuinen paikka
Helsingissä ja koko Suomessa. Kaikki alkoi vuonna

1966. Siihen asti metsissä
hiihdettiin ja samoiltiin. Kai
siellä tapahtui myös vähemmän julkisuuteen vuodatettavaa. Sitten arkkitehtien työn perusteella
suunniteltiin alue, jossa
voimme kohdata oman henkilökohtaisen ja yhteisen
historiamme. Käy hakemassa Uurnalehdon toimistosta
opaskartta. Varmasti yllätyt.
Meitä pinnan päällä täällä Maunulassa on nyt noin

7.000 ja pinnan alla noin
22.000. Vuosittain heidän
määränsä lisääntyy noin
500 vainajalla. Jälleen ensi
kesänä on Uurnalehdossa
perinteisiä hartaustilaisuuksia, joissa hiljennytään
hetkeksi yhteisen historiamme ja oman elämämme äärellä. Jaetaan yhdessä elämänkokemuksia, niin iloja
kuin surujakin. Nähdään
Maunulan uurnalehdossa.
Heikki K. Järvinen

Tosirakkautta
Kun on täyttänyt seitsemänkymmentä, ei luulisi enää
tarvitsevan huolehtia parisuhdeongelmista. Jos on naimisissa, särmät ovat jo niin kuluneet, ettei niitä enää huomaa ja sinkkuna on mukavaa, kun ei ole pakko palvella kumppania ja kuunnella marinoita vajavaisuuksistaan. Voi olla niin kuin lystää ja
mennä minne haluaa.
Eikö mitä. Minulla on koira.
Elämme tiiviissä parisuhteessa.
Olen jatkuvan tarkkailun alaisena.
Saan passata ja huolehtia ja kuunnella marinoita. Ulos pitää mennä
vähän väliä, ja siellä koiralla on
omat intressinsä, minun tehtäväni on korjata jälkiä ja vältellä liian tosikkomaisia yhteenottoja. Yksin ulos lähtiessäni joudun moneen
kertaan vakuuttamaan että tulen
kyllä pian takaisin, naama pitkänä jää kaveri odottamaan.
Mutta tosirakkautta tämä on,
vaikka eläimiä ymmärtämättömät ihmiset puhuvat vähättelevästi riippuvaisuudesta. Rakkauteen
liittyy aina myöskin riippuvuutta
toisesta.
Koirani on tosin parantumaton
liehittelijä. Sydänystävien lisäksi
tuiki tuntemattomat saavat ylitsevuotavaa huomiota vähänkin ystävällisesti katsoessaan. Mutta illalla se pyrkii syliin TV-tuolilla istuessani, painaa päätään kaulaani

vasten ja vakuuttaa että minä olen se kaikkein tärkein.
Välillämme on kaiken kestävää rakkautta, kunnes kuolema meidät erottaa.
H. E.

