
Kuukausia tyhjillään olleet
Saunabaarin katutason ti-
lat saadaan lokakuun alus-
ta uuteen käyttöön. Asu-
kastila Mediapaja ja
Maunula-seura siirtyvät
Saunabaarin paraatipai-
kalle, Männikkötien puo-
leisiin entisiin liiketiloi-
hin. Viereen tulee Sauna-
baarin vapaaehtoisten toi-
mintaa. Hekan viimeisim-
män asiakaspalvelutilan
ottaa haltuunsa luovan
työn tekijöiden työhuone-
kunta Månsas. Puiston
puoleisen osan talosta on
vuokrannut Helsingin
eläintensuojeluyhdistys,
jonka toiminta vanhalta
ostarilta siirtyy Saunabaa-
rille. Lisäksi asukkaiden
käyttöön tulee talon toises-
ta kerroksesta entinen He-
kan kokoushuone.

Aloite asukastalo Sauna-
baarin laajentamista nousi
esille kaksi vuotta sitten.
Silloin käynnistettiin
Maunulan demokratiahan-
ketta. Sen keskeinen tavoi-
te oli asukkaiden osallistu-
minen uuden kirjasto-, työ-
väenopisto- ja nuorisotalon
suunnitteluun. Varmaan
useimmat meistä ajatteli-
vat silloin, että käytännön
tuloksia voimme saada täl-
lä aikataululla monitoimi-
talon osalta.

Monitoimitalon suun-
nittelu onkin edennyt, ja
jatkuu lauantaina
20.syyskuuta klo 13.30 työ-
pajassa Saunabaarilla. Ra-
hatkin talon rakentami-
seen on varattu ja valmis-
ta pitäisi olla kesällä 2016.

Myös asukastalon laajen-
tamisessa on kuitenkin
päästy sanoista tekoihin.
Asukastoiminta ja järjestö-
jen yhteistyö tuo tulosta.

Asukastoiminta 
toi tulosta
Kun selvisi, että Heka
Maunulan toimisto siirtyy
Malmille, teki Maunulan
demokratiahanke esityk-
sen vapautuvien tilojen
saamisesta asukastoimin-
taan. Kiinteistöviraston ti-
lakeskuksen kanssa käy-
dyissä neuvotteluissa pääs-
tiin lopulta elokuussa rat-
kaisuun. Tilakeskuksen
aluksi esittämät markkina-
vuokrat alenivat omakus-
tannustasolle. Lisäksi toi-
sen kerroksen kokoushuo-
ne saatiin yhteiseksi, mak-
suttomaksi kokoustilaksi.

Maunulassa kuljetaan
näin vastavirtaan. Kun
muualla keskustellaan, säi-
lyvätkö asukastalot vai lop-
puuko niiden toiminta kau-
pungin karsiessa menoja,
Maunulassa laajennetaan
asukastalon toimintaa.

Uudet tilaratkaisut an-
tavat lisää mahdollisuuk-
sia muillekin alueella toi-
miville. Mukana on alusta
alkaen ollut lasten kerhoja,
musiikkiharrastajia ja jär-
jestöjä, jotka tarvitsevat ti-
loja esimerkiksi muutamia
tunteja viikossa. Myös es-
teettömyys paranee.

Saunabaarista on muo-
dostumassa entistä laa-
jempi ja monipuolisempi
asukastalo. Katutason asu-

kastilat, maksuton kokous-
tila, vapaasti käytössä ole-
vat nettiyhteydet ja toimin-
ta, jota sosiaali- ja terveys-
virasto ylläpitää talon
ylemmissä kerroksissa an-
tavat mahdollisuuksia mo-
nenlaiseen kanssakäymi-
seen, yhteistyöhön ja vai-
kuttamiseen.

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu

www.yrjohakanen.fi

Syyskuun ensimmäisen päi-
vän aamuna 1954 soi puhe-
lin Vesakkotie 6:ssa. Äitini
vastasi,kuunteli tarkkaavai-
sesti, toisti:

– Siis klo 12,hyvä on.Kii-
tos ilmoituksesta.

– Katri, sinusta tulee tä-
nään koululainen,jos haluat.
Koulusta soitettiin.

Totta kai halusin, koska
meidän talosta Kairan Mer-
vi ja Lyytikäisen Helikin me-
nivät kouluun.

Nyt piti kipin kapin läh-
teä ostamaan koululauk-
kua. Onneksi tätini ja serk-
kuni asuivat meillä tilapäi-
sesti remonttia paossa. Pik-
kusisko Riitta voi jäädä ko-
tiin,ja me pääsimme tärkeil-
le ostoksille äidin kanssa
kahden. Ajoimme bussilla
nro 55 Mannerheimintielle
Tullinpuomille, jossa oli las-
tenvaateliike.Sieltä ostimme
minulle ruudullisen olka-
laukun ja punaisen sadeta-
kin.

Olen syntynyt helmi-
kuussa 1948.Oikeastaan en
siis vielä olisi ollut vuonna
1954 koululainen. Keväällä
olin käynyt koulukypsyys-
testeissä.Ne olivat menneet
hyvin, sanottiin.

Omasta mielestäni olin

kuitenkin tehnyt yhden ai-
van hirveän erehdyksen:Yh-
dessä tehtävässä piti yhdis-
tää viivalla tehtäväkirjan
vierekkäisillä sivuilla olevia
kuvia. Kun molemmilla si-
vuilla oli jäljellä yksi kuva,
totesin, etteivät ne voi mil-
lään kuulua yhteen.Mitä yh-
teistä on lumipallolla ja tuo-
lilla? 

Kouluun pääsemiseni
riippui testin jälkeen siitä,
oliko siellä tilaa,ja se selviäi-
si vasta aivan viime hetkillä
ennen lukukauden alkua.

Kiirehdimme äidin kans-
sa Haavikkotien mäkeä ylös
kouluun.

– Missä on opettaja Meri-
kosken luokka? kysyi äiti
vahtimestarilta.

– Rouva tarkoittaa var-
masti opettaja Meri Koski-
luomaa,vastasi vahtimesta-
ri. Se on ylimmässä kerrok-
sessa koulun kirjastossa.

Aika noloa,äiti ei muista-
nut edes opettajan nimeä.

Luokassa me oppilaat is-
tuimme paripulpetteihin, ja
äidit jäivät seisomaan sei-
nänvierustalle.

Opettaja Koskiluoma oli
nuorennäköinen ja iloinen.
Hän hymyili meille kaikille
ystävällisesti.Pidin hänestä

heti.
Nimenhuudon jälkeen

minun äitini sanoi mielestä-
ni turhan kovalla äänellä:

– Katri on vasenkätinen,
joten hänen pitää istua pul-
petin vasemmalla puolella.

Totta kai se onnistui,
mutta olisin halunnut jo toi-
sen kerran vajota maan alle
äidin takia.Toisten äidit sei-
soivat ihan kiltisti ja hiljaa.
Niin kai koulussa kuuluisi
olla.

Nautin koulunkäynnistä.
Tosin en ensimmäisinä päi-
vinä ollut aivan varma,olin-
ko ihan oikeassa koulussa.
Emme saaneet ollenkaan
läksyjä,me vain piirsimme ja
askartelimme. Minua myös
ihmetytti,ettei syysaskarte-
lussa saanut käyttää saksia,
vaan omenat ja oksat ja leh-
det piti repiä väripaperista ja
liimata sitten pohjapaperiin.
Olisikohan sittenkin pitä-
nyt mennä lastentarhan puo-
lipäiväosastolle? Siellä kai
olisi saanut leikata saksilla,
kun kerran osaa.

Opettaja oli tosi hyvä piir-
tämään. Hän piirsi taululle
väriliiduilla hienompia kuvia
kuin aapisessa. Me saimme
mennä vuorotellen myös te-
kemään sinne kirjaimia.Va-

semmalla kädellä se oli vä-
hän hankalaa,kun käsi sut-
tasi saman tien kaiken kirjoi-
tetun.

En tiedä, oliko opettaja
Koskiluoman käyttämä lu-
kemaanopetus-metodi käy-
tössä muilla rinnakkaisluo-
killa.Meillä ei tavattu,vaan
luettiin liukumalla. Minä
kuuntelin ihmeissäni ja har-
joittelin kiltisti, vaikka
osasinkin kouluun tullessa-
ni lukea. Toki sain myös lu-
kutunnilla hakea luokan ta-
kaosan kirjahyllystä kirjoja,
joita luin hiljaa itsekseni

muita häiritsemättä. Luin
mm.kirjat Risto Roopenpoi-
ka ja Telle Telkänpoika.(Löy-
sin vm.kirjan syksyllä antik-
variaatista. Pakkohan se oli
ostaa.Se kertoo perheen ke-
sälomasta mökillä ja orvosta
telkänpojasta.Teksti on aika
mutkikasta ja opettavaista,
eikä tarina ole mitenkään
erityisen jännittävä.Piirros-
kuvat ovat mustavalkoisia,
ja niitä on vähän.)

Opettaja Koskiluoman
mies oli myös Maunulan
koulun opettaja. Hän kävi
valokuvaamassa piirustuk-

siamme ja askartelutöitäm-
me.Kerran hän kehui lumi-
sotakuvaani,jossa lapset sei-
soivat puiden takana. Heis-
tä näkyi vain lapaset tai jois-
takin pipopää. Kuvaan lii-
mattiin valkoisesta silkkipa-
perista revittyjä lumipalloja.
Muistan, miten hyvältä ke-
hut tuntuivat, koska olin it-
se keksinyt piilottaa osan
lapsista runkojen taakse.

Katri 
Alvesalo-Heikkilä

Maunulan kansa-
koululainen 1954-1958
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Vähänks nolo toi äiti!

Maunulan kansakoulun 1. luokka 1954. Opettaja Meri Koskiluoma.

Olin Kannelmäen työväen-
opistossa pyrkimässä vuo-
tuiseen maalaustyöpajaan.
Meitä oli jonossa tavallinen
määrä,parikymmentä.Kel-
lo tuli yksitoista ja ilmoittau-
tumisaika alkoi. Samalla
hetkellä sivustot kaatuivat.
Kukaan ei päässyt minne-
kään. Kun internet sitten
käynnistyi uudelleen, me
paikalla olijat pääsimme
nopeasti sisään. Lehdissä
kerrottiin, että nämä käsi-
työkurssit ovat kaikkein
suosituimpia.Kielet ja tieto-
tekniikkakin jäävät jälkeen.
Uskon, että käsillä tekemi-
nen onkin perustarpeitam-
me. Eikä vain tekeminen,
vaan luominen.Olemme kä-
dellisiä.

Kielessä on tallella kaik-
ki mikä liittyy käsillä teke-
miseen:käsittelemme asioi-
ta, tartumme toimeen, nos-
tamme käteistä. Hypiste-
lemme, selailemme, nou-
kimme,sivelemme,hierom-

me, raavimme, heitämme,
ojennamme ja kättelemme.
Erikoisen positiivista on ol-
la hyvä käsistään, ja par-
haassa tapauksessa olemme
hyvissä käsissä.

Kun olin lapsi, muistan
että miehet veistivät ja nik-
karoivat ja rakensivat kaik-
kea tarvittavaa.Kaikki osa-
sivat. Minä katselin käsiä.
Puukko melkein hukkui
naapurin sedän isoon kou-
raan,kun hän taikoi puupa-
lasta kelpo paattia ja kiinnit-
ti vielä maston ja purjeenkin
siihen.

Nykyään huiskitaan pa-
deja ja podeja täyteen sor-
menjälkiä. Aivot ovat in,
kädet vain jatkeita.

Me olemme kädellisiä.
Vaikka en ole sitten teini-
vuosieni sytyttänyt tulta
kamiinaan, nostanut peru-
noita tai pilkkonut klapeja,
uskon että käteni osaisivat
ne temput vieläkin.No,kla-
peista en ole varma.

Sotien aikana isä, jonka
tehtävänä oli huolehtia ajo-
neuvoista, toi “sieltä josta-
kin” rintamamiesten teke-
miä esineitä,pahkakuppeja
ja hienosti veistetyn karhun.
Luulen, että nämä puhde-
työt olivat erinomaisen tär-

keitä mielen ja ruumiin ter-
veydelle hädän ja pelon kes-
kellä.

Nauttikaamme
mekin kättemme töistä,
vaikka vain harrastelijoi-
na.

H.E.

Me kädelliset

Asukastiloja Saunabaarin 
katutasolle

Maunulan monitoimitalon arkkitehtien kanssa pidetty työpaja keräsi asukastalo Sau-
nabaarin salin täydeltä väkeä. Seuraava työpaja 20.syyskuuta ideoi talon sisälle tu-
levaa toimintaa. Lokakuun alusta asukastoiminnalle avautuu lisää tilaa Sauna-
baarin katutasolta.
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