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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 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.

Näyttelijä Jyrki Kallius ja
muusikko Lauri Seutu
esittivät 23.2. lapsille näy-
telmän Prinssi Henrik
Maunulan Leikkipuistos-
sa.

Taiteilija
Martti Jäm-
sän valokuva-
näyttely Hel-
sinki – yötä
päivää on
esillä 23.1. –
28.3. kaupun-
gintalolla.

SPR Pohjois-Helsingin
osaston puheenjohtaja
Raija Rajala ja Maila
Forsell tapasivat paljon
ihmisiä Maunulan jää-
juhlassa 3.3.2013. Jääjuh-
lan Infopisteissä kävi vil-
kas kuhina, kun ihmisillä
oli tilaisuus keskustella
Kaupunkisuunnitteluvi-
raston, Maunula-Seuran,
Asukastalo Saunabaarin,
Kiinteistöliitto Uusimaan,
Maunulan Naisvoimisteli-
joiden, Lähiöliikuttajan
ja Maunulan Lions Clubin
edustajien kanssa. Kuva:
Pekka Lähteenoja

Jo vuosia sitten oli minulla
tapani kysellä tutuiltani,
missä on Pekka Jokipaltion
tie? Taksikuskitkin olivat ih-
meissään. Sillä kadulla ei
ole yhtään rakennusta.Pie-
ni pätkä katua Kullervon
tieltä nousee kohden Taivas-
kalliota. Se oli vastapäätä
nk. "Kullervon kirousta" eli
Alkon Käpylän liikettä.

Aivan äskettäin on ilmes-
tynyt Maunulan uurnaleh-
don opaskartta.Siinä maini-
taan eversti Jokipaltio "Hel-

singin pelastajana".Helsin-
gin ilmatorjunnan suunnit-
telijana ja sulkutulen toteut-
tajana hänelle voitaneen
antaa tuo titteli. Näitä poh-
diskelin 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 Suomes-
sa. Kaikki alkoi vuonna

1966. Siihen asti metsissä
hiihdettiin ja samoiltiin.Kai
siellä tapahtui myös vä-
hemmän julkisuuteen vuo-
datettavaa. Sitten arkki-
tehtien työn perusteella
suunniteltiin alue, jossa
voimme kohdata oman hen-
kilökohtaisen ja yhteisen
historiamme.Käy hakemas-
sa Uurnalehdon toimistosta
opaskartta. Varmasti yllä-
tyt.

Meitä pinnan päällä tääl-
lä 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 hartaustilai-
suuksia, joissa hiljennytään
hetkeksi yhteisen historiam-
me ja oman elämämme ää-
rellä. Jaetaan yhdessä elä-
mänkokemuksia, niin iloja
kuin surujakin. Nähdään
Maunulan uurnalehdossa.

Heikki K. Järvinen

Maunulan uurnalehdossa

Kun on täyttänyt seitsemänkymmentä, ei luulisi enää
tarvitsevan huolehtia parisuhdeongelmista. Jos on nai-
misissa, särmät ovat jo niin kuluneet, ettei niitä enää huo-
maa ja sinkkuna on mukavaa, kun ei ole pakko palvel-
la kumppania ja kuunnella marinoita vajavaisuuksis-
taan. 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 kuun-
nella marinoita. Ulos pitää mennä
vähän väliä, ja siellä koiralla on
omat intressinsä, minun tehtävä-
ni on korjata jälkiä ja vältellä lii-
an tosikkomaisia yhteenottoja.Yk-
sin ulos lähtiessäni joudun moneen
kertaan vakuuttamaan että tulen
kyllä pian takaisin, naama pitkä-
nä jää kaveri odottamaan.

Mutta tosirakkautta tämä on,
vaikka eläimiä ymmärtämättö-
mät ihmiset puhuvat vähätteleväs-
ti riippuvaisuudesta. Rakkauteen
liittyy aina myöskin riippuvuutta
toisesta.

Koirani on tosin parantumaton
liehittelijä. Sydänystävien lisäksi
tuiki tuntemattomat saavat ylitse-
vuotavaa huomiota vähänkin ystä-
vällisesti katsoessaan. Mutta illal-
la se pyrkii syliin TV-tuolilla istues-
sani, painaa päätään kaulaani

vasten ja vakuuttaa että minä olen se kaikkein tärkein.
Välillämme on kaiken kestävää rakkautta, kunnes kuo-
lema meidät erottaa.

H. E.

Tosirakkautta

Yli 20 kaupunginvaltuutet-
tua kaikista poliittisista
ryhmistä on allekirjoitta-
nut aloitteen 8,2 miljoonan
euron varaamiseksi Mau-
nulan uuden kirjaston,työ-
väenopiston ja nuorisotalon
tilojen rakentamiseen.
Kaupunginvaltuutettu Yr-
jö Hakasen (SKP & Helsin-
ki-listat) kokoamalla aloit-
teella halutaan varmistaa,
että hanke pysyy kaupun-
gin rakentamisohjelmas-
sa ja että rakentaminen al-
kaa ensi vuonna.

Jo tämän vuoden kau-
pungin budjettiin liittyväs-
sä talonrakennushankkei-
den rakentamisohjelmassa
varattiin Maunulan kir-
jaston ja työväenopiston
tilojen rakentamishank-
keeseen kuluvalle vuodelle
0,20 miljoonaa euroa, 1,99
miljoonaa euroa vuodelle
2014 ja 6,10 miljoonaa vuo-
delle 2015. Sen jälkeen
hankkeeseen on liitetty
myös nuorisotalo, jonka ai-
emmat tilat jouduttiin sul-
kemaan kosteusongelmien
takia.

Maunulassa on käyn-
nistynyt alueellisen de-
mokratian kokeilu, jonka
keskeisenä tavoitteena on
kehittää osallistuvaa de-
mokratiaa kirjaston,työvä-

enopiston ja nuorisotalon
uusien tilojen ja niihin tu-
levan toiminnan suunnitte-
lussa. Tavoitteena on uu-
denlainen monitoimitila ja
"elinikäisen oppimisen olo-
huone".

Osallistuvaa 
suunnittelua

Kaikkien valtuustoryh-
mien edustajien allekir-
joittamassa aloitteessa esi-
tetään, että vuoden 2014
talousarvioon ja talous-
suunnitelmaan 2014–2016
varataan 2 miljoonaa euroa
vuodelle 2014 ja 6,20 mil-
joonaa euroa vuodelle 2015
Maunulan kirjaston,työvä-
enopiston ja nuorisotalon
uusien tilojen suunnitte-
luun ja rakentamiseen.

Lisäksi aloitteessa esite-
tään, että Maunulan alu-
eellisen demokratiakokei-
lun tulosten pohjalta jatke-
taan uusien tilojen toimin-
taan liittyvää osallistuvan
demokratian toimintamal-
lin kehittämistä.

– Sitten kun uusi moni-
toimitalo valmistuu,on tär-
keä lisätä myös kirjaston,
työväenopiston ja nuoriso-
talon toimintamääräraho-
ja ja henkilöstöä, Yrjö Ha-
kanen toteaa.

Talousarvioaloite
Maunulan 
monitoimitalosta

Aihe:Verkostokaupungin solmukohdat ja palvelutarjonta.
Aluefoorumilla keskustellaan verkostokaupungista ja so-

velletaan ajattelumallia Pohjois-Helsingin liikenteen ja sol-
mukohtien analysointiin.Verkostokaupunki on valmisteil-
la olevan uuden yleiskaavan keskeinen teema.Samalla tar-
kastellaan palveluiden tuottamislogistiikkaa. Seminaaris-
sa verrataan Pohjois-Haagan,Maunulan ja Oulunkylän lii-
kenneverkkoa ja solmukohtia kokonaisuutena.Samalla poh-
ditaan mahdollisuuksia kehittää alueen palveluita ja niiden
saavutettavuutta.

Paikka:Asukastalo Saunabaari,Metsäpurontie 25,3.krs.
Maunula-sali

97. aluefoorumi 
ma 25.3. klo 18–20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530061006e006f006d0061006c0065006800740069006b00e400790074007400f600f6006e0020007400610072006b006f00690074006500740074007500200079006c006500690073007000e400740065007600e400200061007300650074007500730074006900650064006f00730074006f002000440069007300740069006c006c0065007200200076002e0036002000760061007200740065006e002e002000c4006c00e40020006b00e40079007400e4002000760061006e00680065006d006d0069007300730061002000440069007300740069006c006c006500720069006e002000760065007200730069006f0069007300730061002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1077.000 1474.000]
>> setpagedevice


