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Sisäjumppasesonki on 
päättymässä ja metsäpo-
lut koukuttavat lenkkei-
lijöitä. Vaikka Maunu-
lan metsä on täynnä kaa-
tuneita puita muistutta-
massa kaiken katoavai-
suudesta, puskee luonto 
heleää vehreyttä lomaan 
niin, että roskien anke-
us peittyy. Kansa käve-
lee sauvojen kanssa tai 
ilman, koirien kanssa tai 
ilman, pyöräillen ja juos-
ten. Usein juoksija on ki-
reän päättäväinen, se nä-
kyy koko kropassa, suo-
rittamassa askelmitta-
rin määräämää tulosta. 
Luultavasti parhaan tu-
loksen saa kuitenkin, jos 
tekee jotakin mielellään, 
sopivan rennosti. Jos-
kus tulee juoksija vas-

Mukavaa liikuntaa
taan, joka näyttää nautti-
van juoksusta, selkä suo-
rassa, käsivarret rennos-
ti koukussa ja olkapäät 
myötäillen menoa, kepe-
ät askeleet juuri sopivan 
mittaiset. Se näyttää niin 
itsestään selvältä, kadeh-
dittavalta. Näin ihminen 
on luotu liikkumaan.

Venyttely on erinomai-
sen tärkeätä. Siihen tu-
lisi todella keskittyä, ja 
hengittää ajatuksella. It-
se luistan siitä helposti, 
mutta jos maltan hetken 
venytellä aamulla, huo-
maan eron kyllä. Jänni-
tykset tulevat salakava-
lasti, stressin myötä. Hel-
littäkäämme, nyt on kesä! 
Lemmikit osaavat. Koi-
rani tekee aina kaksi ve-
nytystä rauhallisesti, kun 

Fm Heidi Väkevä toimii 
vapaaehtoisena eläinsuo-
jelujärjestö Animaliassa 
ja tekee kouluvierailuja, 
joissa luennoi eläintuo-
tannosta ja eläinetiikasta.

Oppilaille halutaan 
kertoa ytimekkäästi ja 
faktojen avulla, miten asi-
at tuotantoeläimillä ovat.

Ne eivät saa toteut-
taa lajityypillistä toimin-
taa, ei kuopsuttaa, tonkia, 
juosta, rakentaa pesää, 
hoitaa jälkeläisiä. Vierai-
lut kouluissa ovat osallis-
tavia, keskusteluissa op-
pilaat voivat itse päättää, 
onko toiminta oikein vai 
väärin.

Nuoret ovat 
kiinnostuneita,mutta pe-
rustelevat eläintuotan-
toa mm. sillä, etteivät 
eläimet tiedä paremmas-
ta. Haastateltavan mu-
kaan lähtökohta on kui-
tenkin se, että kyky tun-
tea pelkoa ja tuskaa on 
yhtäläinen älykkyydestä 
riippumatta.

Luomu ei tarkoita si-
tä, että eläimet eläisivät 
onnellista ja vapaata elä-
mää, vaan sitä, että tuo-
tantoeläimillä on parem-
mat oltavat kuin perus-
tuotannossa. Esim. luo-

Animalian toimija Maunulassa

mulehmä saa pitää vasik-
kansa luonaan muutamia 
päiviä, mutta sitten ne 
erotetaan, ja molemmat 
huutavat ikäväänsä. Siat 
tungeksivat ahtaasti, pu-
revat toisiaan stressattui-
na, ja ne ovat sangen älyk-
käitä. Munivat kanat tu-
lee pitää häkeissä, joissa 
on ”virikkeitä”. Seurauk-
sena siitä säännöksestä 
on häkkeihin asetettu or-
sia, munintapesä ja peh-
kualue. Muutoin on yhtä 
ahdasta. 63 % munista tu-
lee häkkikanaloista.

Kun kuoriutuneet ka-
nanpojat tarkastetaan, ta-

petaan kukonpojat hyö-
dyttöminä lain sallimilla 
tavoilla kaasulla tai silp-
purilla. Se käy nopeasti, 
eivät ne mitään ymmärrä

Kaupan edullisten 
broilereiden lyhyt elämä 
on kaikkein surkein. Sul-
lottuina valtaviin ikkunat-
tomiin halleihin ne nokki-
vat toisiaan tungoksessa. 
Ne syötetään tehoruual-
la nopeasti luonnottoman 
suuriksi, ja n. kuukauden 
ikäisinä - tuotantoon.

Heidin isä on liha-
mestari, joten hän on ai-
kanaan syönyt paljon li-
haa ja hänellä on ollut 

ennakkoluuloja kasvis-
syöntiä kohtaan. Nyt Hei-
di on ollut kasvissyöjä 
15 vuotta, ja hyvin me-
nee, kun on kiinnostunut 
ruuanlaitosta.

Suloinen arka Siiri-koi-
ra on tepsutellut Heidin 
kanssa Maunulassa neli-
sen vuotta. Se tuli Viipu-
rista eläinsuojasta. Sen 
tausta on hämärän pei-
tossa, mutta mykkä se 
on, äänijänteet on leikat-
tu joskus. “Ne tekevät si-
tä siellä”, sanoo Heidi.

Eläimillä ei ole oikeuk-
sia, ihminen voi tehdä 
niille mitä tahansa.

Heidi puhuu tuotantoeläinten oloista ja oikeuksista.

Helsingin kaupungin ra-
kennusvirasto osallistuu 
Sibeliuksen 150-v. juhla-
vuoteen tarjoamalla Sibe-
liuksen musiikkia luon-
nossa viiden kotimaisen 
puun kautta. Puut ovat 
kuusi, mänty, koivu, haa-
pa ja pihlaja. Sibelius on 
nimittäin säveltänyt kul-
lekin näistä puista ihas-
tuttavat pianokappaleet. 
Luontohan oli suuren sä-

Sibelius soi Maunulan majan puissa!
veltäjämme ikuinen in-
noittaja. Puissa riippuu 
kuvan mukaiset kyltit, 
joissa olevaa QR-koodia 
käyttämällä pääset kuun-
telemaan kännykästä-
si nämä kappaleet. Vas-
taavia kylttejä on muis-
sakin puistoissa. Lisä-
tiedot Rakennusvirasto: 
http://www.vihreatsylit.
fi/?p=7047

Susanna Pitkänen

Toukokuun alussa tulivat 
kaivinkoneet rakennus-
työmaalle Maunulan S-
marketin viereen.  Uuden 
kirjasto-, työväenopis-
to- ja nuorisotalon raken-
taminen alkoi. Valmista 
pitäisi olla ensi vuoden 
syyskuussa. 

Asukkaat ovat mukana 
suunnittelemassa taloa. 
Maunulan demokratia-
hanke on järjestänyt asuk-
kaiden, suunnittelijoiden 
ja virkamiesten avoimia 
tapaamisia runsaan kah-
den vuoden aikana tois-
takymmentä. Nimikilpai-
lulla on talolle valittu ni-
mi: Maunula-talo.

Rakennuksen suun-
nittelusta on nyt edet-
ty sinne tulevan toimin-
nan suunnitteluun. Tästä 
järjestettiin toukokuussa 
asukastalo Saunabaarilla 
työpaja, jossa oli mukana 
noin 40 henkeä.

Tapaamisessa ideoi-
tiin, miten asukkaiden ja 
virastojen yhteistoimin-
taa kehitetään yhdessä 
tekemiseksi ja tuottami-
seksi. Painopisteinä nou-
sivat esille mm. esittä-
vät taiteet, lapsiperheet, 
maahanmuuttajat se-

kä ekologisuus. Keskus-
telua käytiin myös osal-
listuvasta budjetoinnis-
ta, jossa asukkaat ja hen-
kilöstö ovat mukana val-
mistelemassa ja päättä-
mässä budjetista valtuus-
ton antamien raamien 
puitteissa. 

Seuraava tapaaminen 
on 9. kesäkuuta klo 17.30 
Saunabaarilla. Syksylle 
valmistellaan laajempaa 
asukkaiden ja virkamies-
ten foorumia, jossa jatke-
taan keskustelua ja voi-
daan valita yhteinen toi-
mikunta valmistelemaan 
talon avausta.

Demokratiahankkeen 
aloitteesta on Lähiöra-
hastolta tulossa lisärahoi-
tusta Maunula-talon tek-
niikan ja monitoimisalin 
nousevan/laskevan näyt-
tämön hankintaan se-
kä puiston ja tapahtuma-
aukion rakentamiseen. 
Sopivasti talon avauk-
seen on luvassa kulttuu-
riasiainkeskuksen pro-
jekti osallistuvasta alu-
eellisesta kulttuurityöstä 
Maunulaan. 

Yrjö Hakanen 
Kaupunginvaltuutettu

Nyt suunnitellaan 
Maunula-talon 
toimintaa
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nousee levolta. Ne löyty-
vät joogasanastosta: alas-
päin koira (downward 

dog) ja ylöspäin koira 
(Uppward dog)

H.E.

Saunabaarilla järjestettiin 11.5. Maunula-
talon suunnittelutilaisuus


