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Maunulan kirkko tarjoaa
muun muassa seuraavia
tapahtumia:
Su 23.3. klo 18 Mariamu-
siikki.Maria-aiheista mu-
siikkia esittävät Oulunky-
län ja Petruksen seura-
kuntien vokaaliyhtye ja
seurakuntien kanttorit
Peter Hilli, Liisa Ahlberg
ja Maija Pesonen-Karei-
nen.Kahvitarjoilu.Vapaa
pääsy.Tilaisuus on kaksi-
kielinen.
Ke 26.3. klo 13 Musiikki-
matinea kauneimpien
hengellisten laulujen pa-
rissa, mm. Kari Tikan
lauluja, joita esittävät He-
li Närhi, sopraano ja Ka-
ri-Kyösti Silvennoinen,
baritoni, Maija Pesonen-
Kareinen, piano ja urut,
myös yhteislauluja, mu-
kana veisuussa Maunu-
lan kirkon musiikkiryh-
mä. Elisa Hapuli. Kahvi-
tarjoilu. Vapaa pääsy.
La 12.4. klo 17 "Laulusil-
ta "-konsertti.Siller-kuoro,
joht. Silver Lumi ja Kul-
lervo-kuoro, joht. Heikki
Valpola. Virolaisten sä-
veltäjien musiikkia ja suo-

malaisia kansanlauluja,
yhteislauluja.Vapaa pää-
sy.Ohjelma 5 euroa.Kah-
vitarjoilu kuoron hyväksi.
Hiljaisella viikolla Mau-
nulan kirkossa on monia
tilaisuuksia, joihin kaikki
ovat tervetulleita musii-
kin ja pääsiäisen tekstien
äärelle. Kirkkoon on ra-
kennettu hiljaisen viikon
ajaksi myös puutarha-
hauta, jota voi tulla katso-
maan tilaisuuksien yh-
teydessä:
Palmusunnuntaina
13.4. klo 12 Messussa
heprealaista musiikkia
esittää dipl.laulaja Kaari-
na Ollila.
Ke 16. 4. klo 13 ”Käy yrt-
titarhasta polku” Ristin-
tien Raamatun tekstejä ja
pääsiäisajan virsiä yhtei-
sesti laulaen ja kuunnel-
len. Kahvitarjoilu.
Kiirastorstaina 17.4. klo
10.30 Lasten ja perheiden
pääsiäiskirkko ja pää-
siäiskahvit ja klo 18 kii-
rastorstain ehtoolliskirk-
ko.
Pitkäperjantaina kon-
sertti 18.4. klo 18 ”Sula,

sydämeni, kyynelten tul-
vaan”– J.S.Bachin ja G.F.
Händelin musiikkia.Lau-
ra Pyrrö, sopraano, Liisa
Makkonen, viulu, Maija
Pesonen-Kareinen, urut.
Ristintien tekstejä.Vapaa
pääsy.
Su 20.4. klo 18 Pääsiäis-
päivän iltamessu ja mes-
sun jälkeen n. 19.15 ”Au-
rinkomme ylösnousi”Pää-
siäisvirsiä yhteisesti lau-
laen.
Su 27.4. Siionin Kante-
leen lauluseurat Kahvi-
tarjoilu klo 15.30 ja laulu-
seurat klo 16.00 - 17.10.
Vapaa pääsy.Kahvikoleh-
ti lähetystyölle SLS:n
kautta.
Ke 30.4. Iloiset kevätlau-
lajaiset klo 13 Maunulan
kirkossa laulujen, siman
ja munkkien siivittämä-
nä. Yksinlaulua, Liisa
Tiensuu, Maunulan kir-
kon musiikkiryhmä. Tar-
joilun tuotto yhteisvas-
tuukeräykselle.
Su 25.5. klo 18 Jumalan
kunniaksi luotu messu ja
suvivirren sunnuntai.
Kahvitarjoilu.

Maunulan kirkon kevät

Maunulalaiset ottavat aktii-
visesti osaa työväenopisto-
nuorisotalo-kirjaston,kesäl-
lä 2016 valmistuvan uudis-
rakennuksen, suunnitte-
luun. Arkkitehtuurityöpa-
jassa 30.1.2014 taloa testat-
tiin eri käyttäjien näkökul-
masta noin viidenkymme-
nen hengen voimin.Talossa
olemiseen eläydyttiin le-
goukkeleiden ja roolien avul-
la. Erilaisia asioita lasten-
vaunujen, takkien ja ostos-
ten säilytyksestä lepohuo-
neisiin,opasteisiin ja kuulu-
tuksiin nousi esiin. Kol-
meen tasoon rakennettuun
taloon kaivattiin info-näyttö-
jä eri puolille: sisälle ja ulos.
Tunnelma asukkaiden, vir-
kamiesten ja arkkitehtitoi-
misto K2S:n väen kesken oli
innostunut ja keskusteleva.

Asukkaat ovat demokra-
tiahankkeen kautta edus-
tettuina myös talon suunnit-
teluryhmässä, yhdessä ra-
kentamisen ammattilaisten
ja kirjaston, nuorisotalon ja
työväenopiston edustajien
sekä arkkitehtien kanssa.
Keskusteltu on esimerkiksi
keittiön varustuksesta, jotta
aulassa voi järjestää pieni-
muotoista kahvilatoimin-
taa.

Arkkitehtuurityöpaja pe-
räänkuulutti puistosuun-
nittelua.Helsingin kaupun-
ginhallitus päätti hyväk-
syessään hankkeen
3.2.2014,”että monitoimita-
lon luona olevan puistoalu-
een kehittämisestä tehdään
nykyisten määrärahojen

puitteissa suunnitelma niin,
että talo voi avautua myös
ulospäin ja erilaisiin tapah-
tumiin”.

Maunulassa pilotoitava
osallistuva suunnittelu on
tärkeässä roolissa jatkossa-
kin.Työpaja päätti kokoon-
tua syksyllä 2014 seuraavan
kerran pohtimaan kirjasto-
työväenopisto-nuorisotalon
käyttöä.

Asukkaat pääsevät vai-
kuttamaan myös talon ni-
meen. Nimikilpailun ajan-

kohta ja toteutustapa rat-
kaistaan maaliskuun lopus-
sa, mutta jo nyt nimeä voi
ehdottaa demokratiahank-
keen nettisivuilla.

Demokratiahankkeen
nettisivulla voi seurata ja
kommentoida uusimpia ha-
vainnekuvia rakennukses-
ta, päivityksiä suunnitte-
lusta ja työpajan antia.

Lisätiedot:
maunula.blogspot.fi 

Emilia Palonen

Kirjasto-työväenopisto-
nuorisotalon suunnittelussa 
kuuluu asukkaiden ääni

Arkkitehtitoimisto K2S on suunnitellut Maunulan kir-
jaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteisen raken-
nuksen.

Maunulalaiset suunnittelivat työväenopisto-nuorisota-
lo-kirjaston uudisrakennusta Arkkitehtuurityöpajassa
30.1.2014.

Rakennusviraston Päivi Is-
landerin mukaan Pirtti-
polunpuistoa kehitetään
lähivirkistysalueena luon-
nonmukaisen viherraken-
tamisen ja hoidon keinoin.
Tavoitteena on lisätä luon-
non monimuotoisuutta ja
virkistysarvoja. Metsäis-
ten alueiden hoidossa to-
teutetaan Maunulan luon-
nonhoidon toteutussuunni-
telmaa vuosille 2012-2021.

Uutena maisemakoh-
teena Maunulanpuroon
tehdään Metsälän suun-
nassa tulva-allaslaajennus,
josta toivotaan muodostu-
van monimuotoinen kos-
teikkoallas. Allas toimii
samalla hulevesien aiheut-

tamien tulvahuippujen ta-
saajana. Kosteikkoaltaan
toivotaan samalla houkut-
televan myös erilaisia
hyönteisiä, kuten sudenko-
rentoja ja toimivan elinym-
päristönä monille vesieläi-
mille ja kasveille.

Pirttipolunpuistossa ja
sen reunamilla on tehty
luontokartoitus.Alue osoit-
tautui yllättävän monipuo-
liseksi lajistoltaan. Kar-
toituksessa on selvitetty
myös mm. haitallisten vie-
raslajien esiintyminen kas-
villisuudessa. Alueella on
havaittu jättitataria, jätti-
palsamia, lupiinia, kurttu-
ruusua, karhunköynnöstä
ja pensaskanukkaa. Niitä

on tarkoitus hävittää mm.
kaivamalla juurakoita,
peittämällä kasvustoja,
niittämällä ja kitkemällä.

Puisto olisi erinomai-
nen elinympäristö myös
vielä useammille pikku-
linnuille, mikäli ne löytäi-
sivät soivia pesäpaikkoja
sen reunoilta. Asukkaat
voivat auttaa pikkulintu-
jen asuntopulaa ripusta-
malla erilaisia linnunpönt-
töjä pihoille. Toivottavasti
jonain päivänä saisimme
iloita kottaraisten paluus-
ta.

Rakennusviraston pro-
jektipäällikkö Päivi Islan-
deria haastatteli Susanna
Pitkänen

Pirttipolunpuiston kunnostus etenee

Olen yleensä tällä palstal-
la kirjoittanut yleisistä
asioista, jotka eivät kaik-
kien mielestä varmaan
ole tuntuneet läheisiltä.
Tällä kertaa kuitenkin
tuon esiin aivan arkipäi-
väisen monia koskettavan
asian.

Vanhan aapiseni lii-
kenneruno tuli mieleeni,
kun tammikuisena aa-
mupäivänä ajoin Paki-
lantien sillalla. Ajamani
nopeusrajoituksen mu-
kainen meno tuntui erit-
täin lähellä takanani roik-
kuvan pakettiauton kul-
jettajasta ilmeisesti hi-
dastelulta, koska hän
vaihtoi kaistaa ja ohitti
minut ripeästi.Nopeusra-
joitus vaihtui 30
km/h:ssa, ja hidastin,
mutta pakettiauto vain
kiihdytti vauhtiaan. Tur-
haa oli kaahailu, sillä os-
toskeskuksen pysäkillä
odottelimme tovin bus-
sin perässä. Pakollisen
pysähtymisen jälkeen pa-
kettiauto sitten ohitti ko-
ko letkan kääntyäkseen
Pakilantien 18 pihaan.
Sitä ennen ehdin nähdä,

että kyseessä oli Hekan
auto.

Täysin turhan revitte-
lyn vuoksi kuski oli aja-
nut kuolettavaa nopeutta
vilkkaassa Maunulan
keskustassa, jossa raken-
nustöiden vuoksi näke-
mäesteitä on paljon.Pien-
tä lasta ei betoniporsaan
takaa ehdi väistää, kun
nopeutta on 15 m sekun-
nissa. Tutkimusten mu-
kaan jalankulkija selviää
todennäköisesti hengis-
sä, jos auto törmää nopeu-

della 40 km/h, mutta sitä
lujempi nopeus tappaa.

Mihin tällä vuokrayh-
tiön autolla oli niin kiire?
Tiedustelin asiaa Heka-
Maunulan toimitusjohta-
jalta, joka ei vastannut
sähköpostiini.Työnjohta-
ja Kari Salonen vastasi
sähköpostilla, että huole-
ni on aiheellinen. Hänen
mukaansa kaikissa He-
kan autoissa on järjestel-
mä, jolla voidaan seurata
niiden liikkeitä ja no-
peuksia. Hän lupasi sel-
vittää asiaa.

Mitään muuta ei ole
sitten kuulunutkaan.
Kertoikohan hieno järjes-
telmä auton käyttäneen
reilua ylinopeutta? Olisi
ollut hyvä tietää, jotta oli-
sin voinut kertoa teille,
minkälaiset ohjeet He-
kalla on liikennekäyttäy-
tymisestä.

On parasta siis edel-
leen vain varoa ja väistää,
kun Hekan auto liikkuu
lähistöllä. Valitettavasti
vain moni muukin ajaa
Maunulassa ylinopeutta.

Heikki Lehti

“(Juna) Heka tulee tuolla,
ethän halua vielä kuolla”

Tämä näkymä on toden-
näköinen, jos ajat nopeus-
rajoitusten mukaan.
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