
Sain yli vuosi sitten yl-
lättäen päivän lehteä luke-
malla tietää, että lapsuute-
ni rakas vaari, Maunulas-
sakin asunut rakennus-
mestari Vihtori Saari työs-
kenteli jatkosodan aikaan
1944 ulkoministeriön lä-
hettämänä rakennuspro-
jektissa kolmannen valta-
kunnan aikaisessa Sak-
sassa. HS:n ulkomaantoi-
mituksen esimiehen Heik-
ki Aittokosken kirjoitta-
ma lehtiartikkeli kertoi,
miten ulkoministeriön ar-
kistossa on asiakirjoja pää-
töksestä lähettää kaksi ra-
kennusmestaria ja puu-
seppä Saksaan saunanra-
kennustehtäviin sekä
hankkeen toteutus. Sain
pyynnöstä tilaisuuden tu-
tustua ulkoministeriön ar-
kiston asiakirjoihin ajan-
kohdan tapahtumia kos-
kien, joten tapahtunut ei
jäänyt osaltani täysin his-
torian pimentoon, vaan oli
mahdollista muodostaa
jonkinlainen yhteys vaari-
ni menneisiin vaiheisiin
aiemmalta ajalta.

Saari työskenteli ja asui
Maunulan seudulla ja ym-
päristössä viimeisimmät
vuosikymmenensä 50-lu-
vun alkupuolelta ensin
Suursuolla, myöhemmin
Pakilassa ja taas Mau-
nulassa Metsäpurontiellä
vuodesta -72. Alunperin
hän oli lähtöisin Uuden-
maan Pyhäjärvelta ja kas-
vanut monilapsisessa per-
heessä. Hän tutustui isoäi-
tiini työskennellessään
Suursuolla.Ystävät ja tut-
tavat kutsuivat häntä Vi-
kiksi ja meille lapsille hän
oli 'Pappa'. Hän oli seural-
linen ja myönteinen, mut-
ta samalla rauhallinen,
vaatimaton, eläin- ja lapsi-
rakas henkilö, joka nousee
mieleen pikkulapsen miel-
tymien kautta (tällöin jo)

kiireettömänä eläkeläise-
nä sekä leikkimökin ra-
kentajana, omenapuun is-
tuttajana, loputtomasti
nikkaroimassa, rakenta-
massa ja toteuttamassa
jotakin.

Vaarini näkökulmasta
saunaprojektissa kyse oli
sodanaikaisesta työtehtä-
västä, jossa asepalvelusta
suoritettiin työskentele-
mällä UM:n palkollisena
myönnettyjen päiväraho-
jen turvin. Berliinin kes-
kustan Suomen lähetystö-
talo oli tuhoutunut mar-
raskuussa 1943 öisessä
pommituksessa ja seuraa-
vana vuonna joitakin uusia
lähetystötiloja, sauna mu-
kaan lukien, rakennettiin
toiseen edustustoon n. 70
km kaupungin ulkopuo-
lelle Neuruppiniin. Han-
ketta suunniteltiin huolel-
lisesti ja kauan: tehtiin
kustannusarvioita, pohdit-
tiin matkareittejä, tuotet-
tiin rakennusmateriaaleja
Suomesta ja pystytystä
varten lähetettiin työnteki-
jöitä ja piirustuksia. Kirjel-
missä selvitettiin mm. saa-

taisiinko saunan kiuaski-
viä lainkaan Saksasta,
(joiksi kelpasivat koskiki-
vet, piikivet tai graniitti).

Sodanaikaiset asiakirjat
kertovat paljon yksityis-
kohtia myös ajan arkipäi-
västä ja kulttuurista, ku-
ten vaikka projektia varten
hankituista elintarvikekor-
teista tai sovitusta10-tun-
tisesta työpäivästä. Ne ku-
vaavat hyvin myös sodan-
aikaista yleistä kaootti-
suutta. Projekti sisältää
mm. yllättäviä käänteitä,
kuten materiaalien taka-
varikon, piirustusten pala-
misen ja häviämisen, työ-
kalujen katoamista, yli-
määräistä odotusaikaa jne.
Myös maaperä aiotussa
rakennuspaikassa osoit-
tautuu aluksi maanmit-
tauksessa epäsuotuisaksi.
Hanke saadaan suorite-
tuksi kuitenkin kunnialla
loppuun. Historian tietä-
myksen mukaan samana
vuonna 1944 suhteet kat-
kesivat maittemme välillä,
jolloin lähetystöhenkilö-
kunta tuli takaisin Suo-
meen. Rakennusten myö-
hempien vaiheiden osalta
lienee vain vähän tietoa.
Nämä rakennukset eivät
sodan jälkeen olleet enää
lähetystökäytössä.

Varmaankin matka jat-
kosodan aikaiseen Sak-
saan oli elämys suomalai-
selle työntekijälle ja soti-
laalle.Äitini kertoo matka-
laisen maininneen myö-
hemmin jotakin ainakin
Tempelhofin lentokentäs-
tä, jonne aluksi saavuttiin.
Tämä 20-luvulla raken-
nettu ja kansallissosialis-
tien 30-luvulla parantele-
ma kolossaalinen kenttä-
hän oli tuolloin maailman
suurin ja sisälsi piirteitä
ajan roomalaisvaikuttei-
sesta saksalaisarkkiteh-
tuurista. Muuten on vai-
kea tarkkaan tietää, mitä
kaikkea ajan ihminen oi-
keastaan matkalla koki.

Ehkä yleisestä tarpees-
ta unohtaa kaikki sota-ai-
kaan liittyvä johtui se, et-
tei tästä 40-luvulla tapah-
tuneesta noitten aikojen
jälkeen kuullut mainitta-
van.Voin omalta kohdalta-
ni sanoa vain sen, että kun
tietämys näistä ajoista li-
sääntyy, näyttäytyvät ai-
emmat muistot henkilöstä-
kin uudella tavalla. Jostain
syystä muistan nyt, miten
Pappa usein lauloi ja hyräi-
li laulua "puuseppää aina
tarvitaan...".

Virpi Räty
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Keskiviikkona
8.2. 2012 Orvo
Kattainen liikkui
Maunulan raitteja
potkukelkalla.
Hän kertoi kelk-
kailevansa aina
säiden salliessa
Suonotkontieltä
Pirkkolan pommi-
suojaan urheile-
maan kuin myös
kauppareissuilla.

Talven oiva menopeli
Maunulassakin

Nykyisin kunnat joutuvat
maksamaan puolet pitkäai-
kaistyöttömien työmarkki-
natuesta,jos eivät järjestä yli
500 päivää työttömänä olleil-
le työtä tai aktivointitoimia.
Helsinki maksoi viime vuo-
delta tätä "sakkomaksua" yli
17 miljoonaa euroa.

Työttömiä on Helsingissä
noin 24 000 ja heistä yli 
5 000 on niitä pitkäaikais-
työttömiä, joista kaupunki
maksaa "sakkoa". Mau-
nulaa työttömyys ja pitkäai-
kaistyöttömyys koettelevat
keskimääräistä kovemmin.

Helsingin kaupunki on li-
sännyt viime aikoina toimia
erityisesti nuorten työllistä-
miseksi. TE-toimiston, so-
siaaliviraston ja Kelan yhtei-
nen palvelukeskus Duuri
auttaa ja järjestää kuntout-
tavaa työtoimintaa. Lisäksi
kaupunki suunnittelee vai-
keasti työllistettävien tuki-
jakson pidentämistä kuudes-
ta kuukaudesta kahdek-
saan. Kaikkiaan kaupunki
työllisti viime vuonna kui-
tenkin noin 400 henkilöä vä-
hemmän kuin edellisenä
vuonna.

Kaupunki 
aktiiviseksi

Nyt kun talouden taan-

tuma varjostaa näkymiä,
tarvitaan lisää toimia työl-
lisyyden hyväksi. Ennen
muuta tarvitaan uusien
työpaikkojen luomista.

Helsingillä maan
suurimpana työnantajana
voi olla tässä tärkeä rooli.
Kaupungin ja sen liikelai-
tosten viime vuonna teke-
mä 300 miljoonan euron yli-
jäämä osoittaa, että varoja
työllisyyden hoitoon löytyy.
Eikä työllistämisessä ole pi-
demmän päälle kyse vain
menoista. Työllistetyt tuo-
vat työpanoksensa ja kau-
punki säästää muun muas-
sa sosiaalimenoja.

Monissa kaupungin pal-
veluissa on liian vähän
työntekijöitä. On nurinku-
rista, että työssä olevat
nääntyvät raskaan työtaa-
kan alle samaan aikaan
kun tuhannet ovat vailla
työtä. Helsinki voisi myös
perustaa oman rakentami-
sen ja peruskorjauksen yk-
sikön.Lisäksi tarvitaan toi-
mia, joilla voidaan helpot-
taa vaille ammatillista kou-
lutusta jääneiden ja maa-
hanmuuttajien työllisty-
mistä.

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu
www.yrjohakanen.fi

Helsingille 
17 miljoonaa "sakkoa"
työttömyydestä

Kolmannen valtakunnan vieraana

Eräänä iltana katosi
kännykkäni mystisesti koi-
ran iltalenkin aikana. Sen
jälkeen minulla oli kellaris-
sa tapaaminen hyvän naa-
purin kanssa tarkoituksena
harjata ja saksia koira siis-

tiksi. Siihen tarvitaan mie-
lellään kaksi henkilöä.Kän-
nykkä hävinnyt taskusta!
Ryntäsin kotiin ja tein etsin-
nän.Ei kännykkää! Naapu-
rini meni varmuuden vuok-
si asunnolleni ja soitti nu-

merooni. Se vastasi rukka-
sen sisältä, joka oli piilossa
oviverhon alla!

Istuimme ihmetellen
rukkasen omistussuhdetta
naapurin luona,kun hänel-
le soitti lähellä asuva ystä-

väni. Vieras
mieshenkilö
oli soittanut
kännykästäni
hänelle, hän
on puhelinlis-
tani alussa, ja
kertonut löy-
täneensä sen
lumihangesta
metsiköstä.
Minä en ollut
kotona, joten
ystäväni kek-
si pudottaa
sen postiluu-
kusta hyvin
pehmustettu-
na.. Kysyi mi-
tä minulle oli
mahtanut ta-

pahtua? 
Melko tavatonta on, että

kännykkä putoaa syvästä
talvitakin taskusta, mutta
liukkaasti se hankeen meni,
kun poimin roskia koulun
polulta.

Onneksi on hyviä naapu-
reita ja mukavia rehellisiä
ohikulkijoita. Suurkiitok-
sia! 

H. E.

Hyvät naapurit ja reilu ohikulkija

KUVA: Pike Vainio

Suomenlinnan lautalla
Savolaisen Jukan (vas.)
kanssa.

Kiinanpalatsikoira Popun kanssa kesälomamatkalla
50-luvulla (Autona Ford Consul).

Maunulan Me-
diapajan toi-
minta sai Hel-
singin kaupun-
gin Vapaaehtois-
työn neuvottelu-
kunnalta kun-
niamaininnan.
Palkinnon vas-
taanotti Media-
pajan vapaaeh-
toisten puolesta
Hannele Ranka-
mo. Palkinnot
jakoi tohtori
Pentti Arajärvi
30.11.2011 Van-
halla ylioppilas-
talolla.

Kiitosta
Media-
pajalle
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