
Metsäpurontien ja Männik-
kötien risteyksessä on soi-
nen lätäkkö, joka kuului al-
kuperäiseen puroon mistä
katu on saanut nimensä.
Lapsuutensa Maunulassa
viettäneet kertoivat, että
sitä myöten uitettiin kaar-
naveneitä tien alitse. Puro
jatkui Sorsapuiston puolel-
la.Jäljellä on mutainen um-
peen kasvava kosteikko
koulua kiertävässä metsi-
kössä.Paikka on surullises-
ti heitteillä. Kaatuneita,
katkenneita puita,villiä ve-
sakkoa.Kun asukkaat ovat
kääntyneet kaupungin puo-
leen pyytäen, että sitä rai-
vattaisiin edes kadulle nä-
kyvältä osuudelta, on vas-
taus ollut että se kuvastaa
"luonnon monimuotoisuut-
ta".

Roskapuhetta.Kirjaimel-
lisesti. Jos keskellä asutus-
ta oleva alue jätetään täysin
vaille huolenpitoa,se muut-
tuu kohta roskaiseksi kaa-
topaikaksi.

Kaupunki hoitaa esimer-
killisesti puistot, tiet ja po-
lut, taloyhtiöt monimuotoi-
set pihamaansa jotka ovat-
kin ilo silmälle ja mielelle.
Mutta metsäiset puistoalu-
eet kuuluvat eri osastolle.
Sorsapuistossa on kolme

roskista, ja hoidetulla alu-
eella ne riittävätkin. Kau-
pan ja koulun välissä on pal-
jon useampia roskiksia mut-
ta ne eivät riitä
mihinkään, kos-
ka ihmiset heit-
tävät roskansa
ennestään tör-
keän roskaiseen
maastoon.

Koulukäytä-
vän alussa on
koirankuljettajil-
le suunnattu va-
roitustaulu.Kyllä
me kakat pussi-
tetaan ja poimi-
taan muutama
roska samalla,
mutta karkkipa-
peria ja pullapus-
seja tulee koko
ajan lisää.Koulu-
laisen rituaali-
nen harkitun
huoleton ranne-
liike, kuten
myös aikuisen
kulkijan tölkin
nakkelu viestivät
samaa: korjat-
koot köyhät.

Siitä kostei-
kosta vielä.Jos se
ruopattaisiin ja
reunat kadun
puolelta peitet-

täisiin luonnonkivillä, istu-
tettaisiin lisää liljoja ja muu-
tama rhododendron, lätä-
köstä tulisi Wanhan Mau-

nulan mukava katseenvan-
gitsija.

HE

Allekirjoittanut sai huhti-
kuun lopussa tilaisuuden
muiden Vantaan Kontti -
kierrätystavaratalon työnte-
kijöiden kanssa tutustua
Tampereen Kalkussa Suo-
men Punaisen Ristin logis-
tiikkakeskukseen.SPR:n lo-
gistiikkakeskus esim. tekee
yhdistyksen kansainvälises-
sä katastrofiavussa tarvitta-
vat hankinnat, huolehtii
avustustarvikkeiden pak-
kauksesta,varastoinnista ja
kuljetuksesta sekä ylläpitää
valmiusvarastoa katastro-
fitilanteiden varalle. Osana
toimintaa keskus vastaanot-
taa, tarkistaa ja lähettää
puhtaita ja ehjiä arkivaattei-
ta hätäapuna maailmalle
esim.maanjäristys- ja tulva-
alueille.

Lahjoitusvaatetta vas-
taanotetaan vuosittain noin
300 000 kg. Lahjoitusvaat-
teita tulee keskukseen mm.
ympäri maata sijaitsevilta
SPR:n Kontti -kierrätysta-
varataloilta, joissa myös teh-
dään vaatteiden lajittelua,
tarkistusta ja paalausta vaa-
telähetyksiä varten.

Viimeisten 15 vuoden ai-
kana KV-vaateavulla on ol-
lut 35 kohdemaata. Tällä
hetkellä pääasiallisia kohde-
maita ovat mm. Mongolia,
Kazakstan,Tadzhikistan ja
Burundi sekä Syyrian lähi-
alueella Jordania. Tänä
vuonna kolmeen kohdemaa-
han on jo lähtenyt viisi juna-
vaunullista ja merikontilli-
nen vaatteita. Saimme tie-
tää,että vaatekuljetukset eri

puolille maailmaa toteute-
taan usealla eri tavalla esim.
laivalla, junalla Aasian
suuntaan sekä joskus lentä-
en.Usein on huomioitava li-
säksi teiden kuljettavuus:
joinain vuodenaikoina jotkut
alueet voivat ovat mahdotto-
mat tavoittaa maanteitse.
Vuosittain logistiikkakes-
kuksesta lähtee maailmalle
keskimäärin 5652 paalia eli
171 530 kg vaatetta, mikä
merkitsee n. 624 323 vaate-
kappaletta.

Kansainväliseen apuun
kelpaava ja lahjoitukseksi
toivottu vaate on hyväkun-
toinen, puhdas, ehjä ja haa-
listumaton arkivaate, joka
voidaan katastrofialueella
pukea päälle suoraan paalis-

ta. Vaatteita tarvitaan kai-
kenikäisille ja erityinen tar-
ve on yleensä lastenvaatteil-
le.Vaateapu kulkee aina Pu-
naisen Ristin omia kanavia
pitkin ja perustuu avun-
pyyntöihin kansallisilta jär-
jestöiltä. Logistiikkakeskus
on lähetyksissä kahdenväli-
sessä yhteistyössä SPR:n ja
vastaanottavan maan Pu-
naisen Ristin tai Punaisen
Puolikuun kanssa.Vastaan-
ottavan maan toimijat huo-
lehtivat paikallisesta vaat-
teiden jakelusta yksin tai yh-
dessä suomalaisten kanssa.

SPR:n Kontille lähiseu-
dulla voi lahjoittaa esim.ke-
vätsiivouksen yhteydessä
havaittuja itselle tarpeetto-
mia talvivaatteita, jotka täl-

lä hetkellä hyväkuntoisina
ja sopivina päätyvät kan-
sainväliseen vaateapuun.
Keräyslaatikot ovat Munk-
kivuoren ostoskeskuksella ja
SPR:ssä Tehtaankadulla.

Logistiikkakeskuksen
koordinoimaan katastrofi-
apuun kuuluu vaateavun li-
säksi paljon muitakin asioi-
ta, kuten tarvikkeiden kil-
pailuttamista,kenttäsairaa-
loiden tai sanitaation toimit-
tamista ja varastointia sekä
avustustyöntekijöiden kou-
luttamista. Osoitteesta
http://bot.fi/gon voi katsoa li-
sää vierailupäivänä otettuja
kuvia logistiikkakeskukses-
ta ja sen toiminnasta

Virpi Räty

Maunulan uuden kirjasto-
nuorisotalo-työväenopiston
rakentamisen yhteydessä
suunnitellaan myös viher-
aluetta Pakilantien ja Met-
säpurontien väliin. Nyt ai-
komuksena on hahmottaa
talon ympäristö kaupun-
gin palkkaaman maisema-
arkkitehtuuritoimisto Nä-
kymän kanssa ja samalla
kartoittaa puiston käyttöä
ja tulevaisuutta. Ideatyöpa-
ja pidetään 12.6. klo 18 ja
luonnostyöpaja 20.8.klo 18.

Syksyllä pidetään myös
kirjasto-nuorisotalo-työvä-
enopiston toiminnasta työ-
paja asukasvetoisesti ja vir-
kamiesten kanssa. Tarkoi-
tus on ideoida tulevaa toi-
mintaa ja yhteistyökuvioita
eri tahojen välille. Mukaan
toivotaan kaikenikäisiä ja -

kielisiä Maunulan ja lähi-
ympäristön asukkaita.

Monitoimitalolle järjeste-
tään myös nimikilpailu.Eh-
dotuksia voi jättää netissä.

Maunulan demokratia-
pilotti siis jatkaa toimin-
taansa.Saunabaarin osalta
selvitetään yhä,voitaisiinko
asukkaiden ja paikallisten
yrittäjien ja järjestöjen voi-
min Saunabaarin alakerta
vuokrata, kun Heka Mau-
nula on muuttanut pois.

Tule mukaan ja ota yh-
teyttä demokratiahankkeen
nettisivujen tai vaikkapa
Maunulan seinän facebook-
sivujen kautta. Tervetuloa
myös tiedotussähköposti-
listalle.
http://maunula.blogspot.fi

Emilia Palonen
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Jo noin 1 200 allekirjoitta-
jaa on vedonnut Maunulan
bussilinjan 62 säilyttämisek-
si ja sen vuorojen lisäämi-
seksi iltaisin ja viikonloppui-
na. Linjan lopettaminen
poistaisi ns. vanhan Mau-
nulan ja Metsälän suorat yh-
teydet keskustaan ja Sörnäi-
siin.

HSL-kuntayhtymälle ve-
toomuksen linjan 62 puoles-
ta vienyt lähetystö sai kah-
via juodakseen,mutta tylyn
vastauksen asialle.Suunnit-
telijat ilmoittivat, että he
ovat jo päättäneet esittää lin-
jan lopettamista eivätkä ve-
toomukset tätä muuta.Kun
kerroimme linjan 62 merki-
tyksestä ja allekirjoittajien
määrästä, vastattiin meille
ylimielisesti, että tällaisiin
vetoomuksiin on helppo saa-
da nimiä,koska allekirjoitta-
jat eivät ymmärrä asiaa ja
laajempia kokonaisuuksia.

Myös Maunula-seura ja

Pitäjänmäki-seura ovat otta-
neet kantaa linjan 62 puoles-
ta ja sitä vastaan,että se kor-
vattaisiin pidentämällä lin-
jan 51 jo muutenkin pitkää
reittiä.

Linjan 62 jatkosta pääte-
tään osana länsimetron lii-
tyntälinjojen suunnitelmaa.
HSL:n hallitus ei ole vielä
asiaa päättänyt vaan suun-
nitelma on syyskuun lop-
puun asti lausunnoilla kun-
nissa. Päätökset tehdään
sen jälkeen loppuvuodesta.
Käytäntöön mahdolliset
muutokset tulevat kun län-
simetro valmistuu, ehkä
syksyllä 2016.

Adressin bussilinjan 62
puolesta voi allekirjoittaa
edelleen Mediapajalla ja ne-
tissä
www.adressit.com/maunula
n_bussilinjaa_62_ei_saa_lop
ettaa

Yrjö Hakanen

1 200 vetosi 
bussin 62 puolesta

Kylmä kurkku-minttukeitto
Tomaatti-bruschettat
Haudutetut ahvenrullat ja sieni-perunapaistos
Parsakaaligratiini
Klementiini-avokado-rucolasalaatti
Hyvää leipää ja levitettä
Mango-juustokakku
Yöpala: Chorizomakkaraa ja tulisia kanavartaita

HR

Moderni juhannusmenu

Puistosuunnitelmaa 
uuden kirjaston 
kupeeseen

Kosteikko keskellä kylää

Kansainvälinen vaateapu SPR:n 
katastrofiavun osana

Valmiiksi pakattua lähetettävää tavaraa on varastossa suuria määriä.
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