
Juurakko-yhtye harjoittelee
ahkerasti Maunulassa ”Ret-
rot”-työhuoneella,Mediapa-
jan naapurissa. Yhtyeessä
soittavat musiikinmaisterit,
-tohtori sekä musiikkipeda-
gogit Laura Kaartinen
(puuttuu kuvasta), Eija
Kankaanranta,Kaisa Saari-
korpi, Minsku Tammela ja

Anna Wiksten. Helsingin
Sanomat kirjoitti Juurakon
Lauluja kuistilta levyn mu-
siikista näin ”Juurakko yh-
distelee vastaansanomatto-
malla tavalla bluesia ja ko-
timaista kansanmusiikkia.
Suomi-yhteys syntyy soitti-
mistosta, johon kuuluu esi-
merkiksi konserttikantele,

matkaharmooni ja jouhikko.
Nyt ollaan juurilla ja mullas-
sa kyynärpäitä myöten.”HS,
Mari Koppinen 20.8.14

Erikoisia soittimia Juu-
rakko käyttää myös skiffle-
henkisesti komppisoittimi-
na.Mukaan mahtuu matka-
laukkubasari,kukkaruukku
(täytettynä kivillä), raha-

pussi, kampa, karttu ja mo-
nia muita käyttöesineitä.
Juurakko leikkii sävyillä ja
soundeilla pyrkien tuomaan
esiin vahvoja tarinoita, jois-
sa sykkii elämä ja sen kaik-
ki sävyt. Juuri nyt työhuo-
neella työstetään ihan uusia
kappaleita sekä hiotaan
Lauluja kuistilta levyn keik-
kasettiä kesäkuntoon.

Juurakkoon ja ensilevyyn
Lauluja kuistilta voi tutus-
tua mm.iTunes:ssa sekä ko-
tisivuilla: juurakkoband.blo-
gspot.fi.Levyn voi myös tila-
ta osoitteesta juurakko-
band@gmail.com.

Meikäläinen taittuu vai-
valloisesti nostamaan Hesa-
ria eteisen lattialta.Jalkaan
sattuu, joka paikka on jäyk-
kä ja kipeä.Mutta pari mu-
killista kahvia lehden, ju-
gurtin ja raksujen kanssa,
niin kyllä se siitä.

Kerroksia ylle,nastat al-
le ja koiran kanssa lenkille.
Se tervehtii vastaantule-
via ihmisiä iloisesti, vaikka
onkin valikoiva koirien suh-
teen.Siinä tulee vaihdetuk-
si aina muutama sana ke-
listä ja muista ajankohtai-
sista asioista. Aika pian
kroppa vetreytyy kävelles-
sä. Linnut laulavat, kevät-
tä ilmassa. On tämä hieno
paikka asua,on kaupungin
palvelut, luontoa ympärillä,
väljästi rakennettua kodi-
kasta kerrostaloa. Hyvät
liikenneyhteydet.

Mutta ei täydellistä. Va-
littelu on järkeilyn, siis
älykkyyden merkki,vai on-
ko? Jos on tyytyväinen, on
niin tyhmä ettei huomaa
epäkohtia. Ja niitähän riit-
tää. Eräskin isäntä totesi
vierustoverilleen bussipy-
säkillä, että bussit myö-
hästyvät,koska ”Unohtuvat
puhumaan kännyköihinsä
eivätkä muista lähteä”.

Olen monasti istunut
bussissa päätepysäkillä ja
huomannut sen lähtevän
heti liikkeelle,kun merkki-
piippaus kuuluu.Mutta lii-
kenteessä sattuu ja tapah-
tuu, niinkuin muutenkin

elämässä.
Valittaa voi asiasta, ja

omalla nimellä. Maunula-
laiset ovat valittaneet 62
linjan lakkauttamisesta ja
asukastalojen toiminnan
alasajosta,ainakin on tehty
jotakin.

Mutta tyyty-
mätön ympäri-
pyöreä valitte-
lu on rasittavaa,
itselle ja ympä-
ristölle.

Count your
blessings, sanoo
englantilainen.
Eli, tämäkin
kaamos on selä-
tetty ja valoa
kohti mennään.

Vanhenemi-
nen on taitolaji.
Olen hämmäs-
tyttävän vanha.
Krempoistahan
sen huomaa.
Tällä kropalla
on talsittu pitkä
taival. Toivoa
sopii ettei latva
lahoa ennen ai-
kojaan.

Katselimme
ikätoverin
kanssa leikki-
puiston hienoja
kiipeilytelinei-
tä. Hän totesi
ihmettelemään
miten me yli-
päänsä selvi-
simme aikuisik-
si, niin villinä

me riehuimme metsissä ja
kallioilla. Lapsuuden puis-
tatippumisien ja kalliokii-
peilyjen haaverit makse-
taan vanhemmiten, korko-
jen kera.

Mukavaa on silti olla
elämässä. Nyt kun on liian

myöhäistä kuolla nuorena
ja kauniina, olen päättänyt
lykätä sitä viimeistä keik-
kaa mahdollisimman kauas
ja poimia niitä tehovitamii-
neja, positiivisia ajatuksia.

H. E.
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VA A L I
K E S K U S T E L U

S A U N A B A A R I
METSÄPURONTIE 25  MAUNULA

ASUKASTALO SAUNABAARIN SUURI 

MAANANTAINA 

30.3. KLO 18
MAUNULASAL ISSA 

TULE TENTTAAMAAN JA EVÄSTÄMÄÄN 
EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAITA. KAHVITARJOILU. 

KESKUSTELUN VETÄJÄNÄ EMILIA PALONEN MAUNULAN 
DEMOKRATIAHANKKEESTA. 
KESKUSTELUSSA MUKANA:

YRJÖ HAKANEN (SKP), NINA HURU (PS), 
SARI MÄKIMATTILA (KD), SARA PAAVOLAINEN (SDP), 

KIRSI PIHLAJA (VAS), PÄIVI STORGÅRD (RKP), 
LEO STRANIUS (VIHREÄT), NINA SUOMALAINEN (KOK) 

JA MARKKU VUORINEN (KESKUSTA)

Juurakko soittaa bluesia 
ja kansanmusiikkia

Viime vuonna vietettiin Hel-
singin Keskuspuiston sata-
vuotisjuhlia. Samaan ai-
kaan kaupunkisuunnitte-
luvirasto valmisteli luon-
noksen Helsingin uudeksi
yleiskaavaksi, joka ulottaa
rakentamista laajasti myös
Keskuspuiston alueelle.

Hämeenlinnanväylä on
tarkoitus muuttaa kaupun-
kibulevardiksi, jonka varrel-
le tulisi noin 20 000 asukas-
ta ja lisäksi liike- ja toimiti-
loja. Suurin osa rakentami-
sesta tulisi Keskuspuiston
alueelle, jota aiotaan kaven-
taa myös Maunulan etelä-
puolelta. Lisäksi aiotaan
kaventaa Maunulan-Oulun-
kylän viheryhteyttä ja Hel-
sinkipuistoa muun muassa
Tuomarinkylän kartanon
alueella.

Tämä on kaavaluonnok-
sen suurimpia rakentamis-
kohteita. Esitetty kaava
mahdollistaisi yli 2 miljoo-
nan kerrosneliön rakenta-
misen Hämeenlinnanväy-
län varteen. Väylän itäpuo-
lelle, Keskuspuistoon on
kaavailtu isoja melko kor-
keita umpikortteleita, pai-
koin jopa moneen riviin,
kaikkine piha- ja huoltoka-
tuineen.

Helsinkiin tarvitaan li-
sää asuntoja ja työpaikkoja.
Yleiskaavan lähtökohdaksi
on kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa asetettu kuitenkin

erittäin voimakas kasvu.
Tavoitteena on 260 000 asu-
kasta ja 180 000 työpaik-
kaa lisää.Onko näin voima-
kas kasvu ja keskittäminen
toivottavaa helsinkiläisten,
saati muun Suomen kannal-
ta? 

Keskuspuisto on Helsin-
gin suurin yhtenäinen viher-
,metsä- ja virkistysalue.Jo-
kainen siellä liikkuva on voi-
nut todeta Keskuspuistoon
kohdistuvan jo nyt paljon ul-
koilu- ja virkistyskäyttöä.
Kun Helsingin asukasluku
kasvaa joka tapauksessa
merkittävästi,kasvaa myös
viher- ja virkistysalueiden
tarve. Keskuspuisto pitää
suojella rakentamiselta.
Myöskään viheryhteyttä
Keskuspuiston ja Helsinki-
puiston välillä ei pidä hei-
kentää.

Yleiskaavaluonnos hävit-
täisi yli kolmanneksen Hel-
singin nykyisestä metsä-
luonnosta ja yli viidennek-
sen muista viheralueista.Pi-
dän tätä vääränä suuntana.
Helsinkiä voidaan monin
paikoin tiivistää, mutta sil-
lä ei pidä tuhota viheraluei-
ta eikä monia Maunulan ta-
voin aikoinaan hyvin suun-
niteltuja asuinalueita.

YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu,

SKP ja Helsinki-listat
Maunula-Pirkkola

Keskuspuistoon ei 
pidä rakentaa

Onko tyhmää olla tyytyväinen?

Juurakon seuraavat
keikat:

Keravan kirjasto 
la 28.3. klo 13
JuuriJuhla (Sellosa-
li, Espoo) la 11.4. klo
19
Kulturkontakt Nord
(Kaisaniemi) ke 15.4.
klo 18

Tervetuloa keikoille
toivoo: Juurakko
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