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Nyt suunnitellaan
Maunula-talon
toimintaa
Toukokuun alussa tulivat
kaivinkoneet rakennustyömaalle Maunulan Smarketin viereen. Uuden
kirjasto-,
työväenopisto- ja nuorisotalon rakentaminen alkoi. Valmista
pitäisi olla ensi vuoden
syyskuussa.
Asukkaat ovat mukana
suunnittelemassa taloa.
Maunulan demokratiahanke on järjestänyt asukkaiden, suunnittelijoiden
ja virkamiesten avoimia
tapaamisia runsaan kahden vuoden aikana toistakymmentä. Nimikilpailulla on talolle valittu nimi: Maunula-talo.
Rakennuksen
suunnittelusta on nyt edetty sinne tulevan toiminnan suunnitteluun. Tästä
järjestettiin toukokuussa
asukastalo Saunabaarilla
työpaja, jossa oli mukana
noin 40 henkeä.
Tapaamisessa
ideoitiin, miten asukkaiden ja
virastojen yhteistoimintaa kehitetään yhdessä
tekemiseksi ja tuottamiseksi. Painopisteinä nousivat esille mm. esittävät taiteet, lapsiperheet,
maahanmuuttajat
se-

kä ekologisuus. Keskustelua käytiin myös osallistuvasta budjetoinnista, jossa asukkaat ja henkilöstö ovat mukana valmistelemassa ja päättämässä budjetista valtuuston antamien raamien
puitteissa.
Seuraava tapaaminen
on 9. kesäkuuta klo 17.30
Saunabaarilla. Syksylle
valmistellaan laajempaa
asukkaiden ja virkamiesten foorumia, jossa jatketaan keskustelua ja voidaan valita yhteinen toimikunta valmistelemaan
talon avausta.
Demokratiahankkeen
aloitteesta on Lähiörahastolta tulossa lisärahoitusta Maunula-talon tekniikan ja monitoimisalin
nousevan/laskevan näyttämön hankintaan sekä puiston ja tapahtumaaukion
rakentamiseen.
Sopivasti talon avaukseen on luvassa kulttuuriasiainkeskuksen
projekti osallistuvasta alueellisesta kulttuurityöstä
Maunulaan.
Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu

Saunabaarilla järjestettiin 11.5. Maunulatalon suunnittelutilaisuus

Animalian toimija Maunulassa
Fm Heidi Väkevä toimii
vapaaehtoisena eläinsuojelujärjestö Animaliassa
ja tekee kouluvierailuja,
joissa luennoi eläintuotannosta ja eläinetiikasta.
Oppilaille
halutaan
kertoa ytimekkäästi ja
faktojen avulla, miten asiat tuotantoeläimillä ovat.
Ne eivät saa toteuttaa lajityypillistä toimintaa, ei kuopsuttaa, tonkia,
juosta, rakentaa pesää,
hoitaa jälkeläisiä. Vierailut kouluissa ovat osallistavia, keskusteluissa oppilaat voivat itse päättää,
onko toiminta oikein vai
väärin.
Nuoret
ovat
kiinnostuneita,mutta perustelevat
eläintuotantoa mm. sillä, etteivät
eläimet tiedä paremmasta. Haastateltavan mukaan lähtökohta on kuitenkin se, että kyky tuntea pelkoa ja tuskaa on
yhtäläinen älykkyydestä
riippumatta.
Luomu ei tarkoita sitä, että eläimet eläisivät
onnellista ja vapaata elämää, vaan sitä, että tuotantoeläimillä on paremmat oltavat kuin perustuotannossa. Esim. luo-

Heidi puhuu tuotantoeläinten oloista ja oikeuksista.
mulehmä saa pitää vasikkansa luonaan muutamia
päiviä, mutta sitten ne
erotetaan, ja molemmat
huutavat ikäväänsä. Siat
tungeksivat ahtaasti, purevat toisiaan stressattuina, ja ne ovat sangen älykkäitä. Munivat kanat tulee pitää häkeissä, joissa
on ”virikkeitä”. Seurauksena siitä säännöksestä
on häkkeihin asetettu orsia, munintapesä ja pehkualue. Muutoin on yhtä
ahdasta. 63 % munista tulee häkkikanaloista.
Kun kuoriutuneet kananpojat tarkastetaan, ta-

petaan kukonpojat hyödyttöminä lain sallimilla
tavoilla kaasulla tai silppurilla. Se käy nopeasti,
eivät ne mitään ymmärrä
Kaupan
edullisten
broilereiden lyhyt elämä
on kaikkein surkein. Sullottuina valtaviin ikkunattomiin halleihin ne nokkivat toisiaan tungoksessa.
Ne syötetään tehoruualla nopeasti luonnottoman
suuriksi, ja n. kuukauden
ikäisinä - tuotantoon.
Heidin isä on lihamestari, joten hän on aikanaan syönyt paljon lihaa ja hänellä on ollut

ennakkoluuloja kasvissyöntiä kohtaan. Nyt Heidi on ollut kasvissyöjä
15 vuotta, ja hyvin menee, kun on kiinnostunut
ruuanlaitosta.
Suloinen arka Siiri-koira on tepsutellut Heidin
kanssa Maunulassa nelisen vuotta. Se tuli Viipurista eläinsuojasta. Sen
tausta on hämärän peitossa, mutta mykkä se
on, äänijänteet on leikattu joskus. “Ne tekevät sitä siellä”, sanoo Heidi.
Eläimillä ei ole oikeuksia, ihminen voi tehdä
niille mitä tahansa.

Sibelius soi Maunulan majan puissa!
Helsingin kaupungin rakennusvirasto osallistuu
Sibeliuksen 150-v. juhlavuoteen tarjoamalla Sibeliuksen musiikkia luonnossa viiden kotimaisen
puun kautta. Puut ovat
kuusi, mänty, koivu, haapa ja pihlaja. Sibelius on
nimittäin säveltänyt kullekin näistä puista ihastuttavat pianokappaleet.
Luontohan oli suuren sä-

veltäjämme ikuinen innoittaja. Puissa riippuu
kuvan mukaiset kyltit,
joissa olevaa QR-koodia
käyttämällä pääset kuuntelemaan
kännykästäsi nämä kappaleet. Vastaavia kylttejä on muissakin puistoissa. Lisätiedot Rakennusvirasto:
http://www.vihreatsylit.
fi/?p=7047
Susanna Pitkänen

Mukavaa liikuntaa
Maunulan kirjasto
www.helmet.fi

Suursuonlaita 6, puh. 09-310 85063
Kesän aukioloajat 1.6.–10.8.2015 ovat
ma–to 9–20, pe 9–16.

Tuunausta ja tarinoita -kesäpaja

7–12 -vuotiaille 1.6.–5.6.

Ilmaisessa kesäpajassa askarrellaan,
tarinoidaan, pelataan ja musisoidaan.
Kokeilemme, minkälaisia soittimia syntyy
kierrätysmateriaaleista.
Kesäpajaan mahtuu 12 lasta. Ilmoittautuminen paikan päällä, puhelimitse tai
sähköpostitse: maunulan_kirjasto@hel.fi

Sisäjumppasesonki
on
päättymässä ja metsäpolut koukuttavat lenkkeilijöitä. Vaikka Maunulan metsä on täynnä kaatuneita puita muistuttamassa kaiken katoavaisuudesta, puskee luonto
heleää vehreyttä lomaan
niin, että roskien ankeus peittyy. Kansa kävelee sauvojen kanssa tai
ilman, koirien kanssa tai
ilman, pyöräillen ja juosten. Usein juoksija on kireän päättäväinen, se näkyy koko kropassa, suorittamassa
askelmittarin määräämää tulosta.
Luultavasti parhaan tuloksen saa kuitenkin, jos
tekee jotakin mielellään,
sopivan rennosti. Joskus tulee juoksija vas-

taan, joka näyttää nauttivan juoksusta, selkä suorassa, käsivarret rennosti koukussa ja olkapäät
myötäillen menoa, kepeät askeleet juuri sopivan
mittaiset. Se näyttää niin
itsestään selvältä, kadehdittavalta. Näin ihminen
on luotu liikkumaan.
Venyttely on erinomaisen tärkeätä. Siihen tulisi todella keskittyä, ja
hengittää ajatuksella. Itse luistan siitä helposti,
mutta jos maltan hetken
venytellä aamulla, huomaan eron kyllä. Jännitykset tulevat salakavalasti, stressin myötä. Hellittäkäämme, nyt on kesä!
Lemmikit osaavat. Koirani tekee aina kaksi venytystä rauhallisesti, kun

nousee levolta. Ne löytyvät joogasanastosta: alaspäin koira (downward

dog) ja ylöspäin koira
(Uppward dog)
H.E.

