
Asunto Oy Vesakossa vietet-
tiin 60-vuotisjuhlia lauantai-
na 31. elokuuta. Taloyhtiön
hiekkakentälle pystytetyn
teltan pitkien pöytien ääreen
kerääntyi iso joukko entisiä
ja nykyisiä vesakkolaisia.

Juhlallisuudet alkoivat jo
iltapäivällä lasten taidehet-
kellä,jonka ohjasi pitkäaikai-
nen vesakkolainen Erja Ma-
len.Lapset maalasivat kuvia
omasta pihapiiristä,ja värik-
käät teokset tuotiin juhla-
kansan ihailtavaksi.

Juhlallisuudet teltassa
avasi yhdeksänhenkinen
oman pihan orkesteri Talo-
yhtiö, joka laulatti ja tanssit-
ti väkeä läpi juhlapäivän.
Ensin kuultiin lapsenmieli-
nen setti,myöhemmin tyyli-
kästä svengiä.Tanssin ei tar-
vinnut tauota edes illan pi-
metessä, sillä bändin jäl-
keen DJ Ville viihdytti soit-
tamalla levyjä.

Parhaimmillaan paikalla
oli noin 130 juhlijaa,kunnia-
vieraina muutamat alkupe-
räiset, loppukesästä 1953
yhtiöön muuttaneet asuk-
kaat.

Pitkäaikaiset vesakkolai-
set ja entiset hallituksen
puheenjohtajat muistelivat
puheissaan taloyhtiön vai-
heita. Omistettiinpa taloyh-
tiölle myös runo.

Moni palasi puheessaan
Vesakon hyvään yhteishen-
keen ja yhteisöllisyyteen.
Väärän naapurin juhliin ek-
synyt vieras otetaan Vesa-

kossa epäröimättä vastaan.
Kun Maunulan pankkiauto-
maatti oli uhattuna,pistivät
vesakkolaiset kapinan pys-
tyyn.

Talvisin keräännytään
yhdessä luistinradalle,kesäl-
lä iso piha mahdollistaa lei-
kit ja grillaukset.Viime vuo-
sina vesakkolaiset ovat jär-
jestäneet yhdessä pihakirp-
piksiä kahviloineen ja bän-
deineen.

60-vuotisjuhlien tarjoilut
syntyivät nekin yhteisvoi-
min, ja noutopöytä notkui
täynnä erilaisia itse tehtyjä
herkkuja.

Juhlissa esillä olleista ta-

lonkirjoista paljastuu, että
Vesakon asukkaat ovat edus-
taneet erilaisia ammatteja
hovioikeuden auskultanteis-
ta kadun kiveäjiin.Koska 40
prosenttia asunnoista kiin-
tiöitiin aluksi kaupungin
työntekijöille, on heitä asu-
nut yhtiössä perinteisesti
paljon.

Moni vesakkolainen
muuttaa yhtiössä eteenpäin
isompaan asuntoon lasten
kasvaessa,ja siirtyy taas pie-
nempään, kun lapset lähte-
vät kotoa. Muualle muutta-
jista moni palaa takaisin.

Ympäristökasvattaja Sa-
ra Oja asui lapsuutensa

Lampuotilantiellä, ja sitten
vuosia eri puolilla Helsinkiä
Pukinmäestä Kruununha-
kaan. Maunula tuntui kui-
tenkin kaikista omimmalta.
Sinne piti palata.

”Tämä miljöö veti puo-
leensa.Asuin ensin vuokral-
la ja ostin sitten oman kak-
sion.Aluksi tuntui,että tääl-
lä paistaa aina aurinko,mut-
ta on täällä sitten vähän sa-
tanutkin”, Oja nauroi.

”Täällä juhlissa näkee,
mitä se Vesakon henki on.
Jos jossain on juuret, niin
täällä.Tänne kasvaa juuret.”

Kaisa Viljanen

Menneinä vuosina oli mu-
kavaa seurata siilien touhu-
ja Maunulan tantereilla.
Loppukesästä meidänkin
pihalla oli iltaisin siili-cate-
ring, vettä ja kissanruo-
kaa.Ne tarvitsevat painon-
lisäystä horrostaakseen,al-
le 700 gramman siili tuskin
selviää talven yli.Lisäksi ne
tarvitsevat risukkoa ja pö-
heikköä kylmänsuojaksi.

Nyt ei enää pihallamme
ole tarjoilua hämärän tul-
len, kun linnut ja oravat
ovat menneet yöpuulle.Syy-
nä on paheneva rottaongel-
ma. Ihmisten roskaaminen,
jatkuva leipämurusten kyl-
väminen ympäristöön on
aiheuttanut sen, että rottia
näkyy tämän tästä vilistä-
vän tien poikki.

Olen tänä kesänä näh-
nyt pihalla yhden siilin.Tai

koirahan sen bongasi, hor-
tensiapuskan alta. Siili tai-
vutti niskanahkaansa ja
veti sen sievän kuononsa
yli. Se muutti hetkessä it-
sensä liikkumattomaksi
piikkipalloksi.

Vaikuttava puolustus-
temppu,mutta toivottoman
vanhanaikainen. Ja vanha
se onkin, miljoonia vuosia.
Siili tuli ihmisten mukana
tänne pohjolan perukoille.
Ihmispesien ympärillä oli
hyviä piilopaikkoja, ja ruo-
kaa helposti saatavilla.Pal-
kaksi suojelusta siili piti
ötökät ja pikkunisäkkäät
loitolla. Metsässä siili ei
pärjää.

Nykyään omakotitalo-
alueet ja siirtolapuutarhat
ovat siilien turvapaikkoja.
Olemme koiran kanssa vie-
railleet kesällä usein Rus-

keasuon siirtolapuutarha-
alueella, ja siellä lukuisat
siilit köpöttelevät puskien
seassa.Koirakin on oppinut
kunnioittamaan niiden me-
noa,koska siilillä on yllättä-
vä temppu hallussaan. Jos
typerä koirankuono tunkee

liian lähelle,piikkipallo pys-
tyy yllättäen hypähtämään,
kirvelevin seurauksin.

Toivon näille viehättävil-
le eläimille tulevaisuutta
meidänkin alueellamme.

H. E.
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Maunulan kirjasto
Suursuonlaita 6

syksy 2013

Avoinna ma–to 9–20, pe 9–16, la 10–16

Lukupiiri kokoontuu tiistaisin 24.9. alkaen
kerran kuukaudessa klo 14.00–15.30.

Satutuokio parillisen viikon torstaina (alk. 5.9.)
klo 17.00–17.30.

Kielikahvila – suomen kielen keskustelukerho
joka keskiviikko klo 17–18.

Ke 25.9. klo 18  kirjailijavieras Matti Rönkä
La 5.10. klo 10–13 Sauvakävelytapahtuma
Su 27.10. klo 13–15 Talvipyöräilytapahtuma

www.helmet.fi/maunulankirjasto

Onko siiliä näkynyt?

Työmatkapyöräbussi 
Maunulasta Otaniemeen
Tule ajamaan yhdessä työ-
matkaa muiden pyöräilijöi-
den kanssa. Työmatkabus-
si starttaa liikkujan viikol-
la, perjantaina 20.9 ja jat-
kuu lokakuun loppuun.
Lähtö Saunabaarin edestä
(Metsäpurontien ja Män-

nikkötien risteys) klo 7.15.
Reitti Keskuspuiston läpi ja
Kuusisaari-Lehtisaari -reit-
tiä. Perillä noin klo 7.50.
Myös kotityöläiset voivat
tulla aamulenkille.

Tule mukaan pyöräbus-
siin! 

Lisätietoja Helsingin Pol-
kupyöräilijöiden lähidemok-
ratiahankkeesta:
http://www.hepo.fi/toiminta/
demokratiapilotti/ 

Maunulan työmatkabus-
si: Ismo Pykäläinen, 040-
170 8535.

Asunto Oy Vesakko täytti 60 vuotta

Vesakon henki syntyy yhteisöllisyydestä

Vesakon asukkaista koottu bändi "Taloyhtiö" viihdytti asukkaita korkeatasoisella
musiikillaan.

Osakas- ja asukasläheistä 
isännöintiä 

Maunulan alueella.

A&T Nortamo t:mi
Maunula

info@atnortamo.fi 

Lisää tilaa demokratialle
Maunulassa
Maunulassa vuoden alussa
käynnistynyt demokratia-
hanke on edennyt. Kirjas-
ton,nuorisotalon ja työväen-
opiston yhteisen rakennus-
hankkeen – Maunulatalon
– arkkitehtisuunnittelu on
alkamassa ja asukkailla on
mahdollisuus osallistua
suunnitteluun. Asukastalo
Saunabaarin toiminnan
laajentamiselle on puoles-
taan avautumassa lisää
mahdollisuuksia, kun Sau-
nabaarin katutasosta va-
pautuu tiloja.

Työpaja 3.10.2013: Kau-
punginhallituksen käsitte-
lemässä investointisuunni-
telmassa Maunulatalon ra-
kentaminen alkaa vuonna
2015 ja siihen on varattu
runsaat 8 miljoonaa euroa.
Parempi tietysti olisi, jos ra-
kentaminen alkaisi jo ensi
vuonna,mutta tärkeintä on
hankkeen pysyminen kar-
sintapaineista huolimatta
investointisuunnitelmassa.

Maunulan demokratia-
hanke järjestää torstaina
3.lokakuuta kello 17.30
Saunabaarilla työpajan, jos-
sa ovat mukana talon suun-
nittelijat.Kaikki kiinnostu-
neet ovat tervetulleita vai-
kuttamaan siihen, millai-
nen uudesta kulttuuri- ja
monitoimitalosta tulee.

Tämä on haaste myös
kaupungin kiinteistö- ja ra-
kennustoimelle avautua
osallistuvaan suunnitteluun
ja ottaa se tosissaan.Pelkkä

asukkaiden kuuleminen
kerran tai pari ei riitä.

Saunabaarin katutaso:
Heka Maunulan kiinteistö-
yhtiön toimisto on siirty-
mässä ensi vuonna pois
Saunabaarin katutasosta,
johon jää noin sadan neliön
palvelupiste. Tämä tarjoaa
mahdollisuuksia asukasta-
lo Saunabaarin toiminnan
laajentamiselle ja esteettö-
myyden parantamiselle.

Demokratiahanke hakee
alueelta harrastusryhmiä,
järjestöjä, pienyrityksiä ja
muita, jotka ovat kiinnostu-
neita tekemään yhdessä
esityksen Saunabaarin ka-
tutasolta vapautuvien noin
300 neliön tilojen käytöstä.

Helsingin demokratiata-
voitteiden pohjalta on pe-
rusteltua odottaa,että kau-
punki osallistuu asukasta-
lon ja demokratiatilan kus-
tannuksiin.Tähän on tietys-
ti helpompi päästä, jos alu-
eelta löytyy myös muuta ra-
hoitusta.

Jos tiedät sellaisia toimi-
joita, jotka tarvitsevat tiloja
toiminnalle, kerro Maunu-
lan demokratiahankkeen
asukastaloryhmälle
(timo.jarvensivu@aalto.fi).
Jos toimijoilla on pienikin
omarahoitus,hyvä,mutta se
ei ole ehto osallistumiselle.

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu
Tule suunnittelemaan

Maunulataloa

Lähidemokratiaa viriteltiin alkuvuodesta Maunulan
ala-asteella. Seuraavaksi on työpaja Maunulatalon
suunnittelusta 3.lokakuuta Saunabaarilla.
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