
Maunulalaisen kerrostalon
alakerran ikkunassa loistaa
valo marraskuun puolivälis-
sä iltamyöhällä. Pihalla kul-
kija tunnistaa valokuvataitei-
lija Martti Jämsän ja koput-
taa oveen. Jämsällä on työ-
huoneellaan vauhti päällä,
sillä näyttelyn avajaisiin on
enää viikko aikaa.

Jämsän työhuone paljas-
taa, että mies tekee kaikki
työvaiheet itse.Hän kuvaa fil-
mille,kehittää ne ja vedostaa
kuvat pimiössä.Työhuonees-
saan hän prässää kuvat suo-
riksi, leikkaa aukkopahvit,
kehyslistat ja lasit sekä lo-
puksi kehystää työt. ”Kun
työhuone on samassa pihapii-
rissä kuin koti,voin tulla työ-
huoneelle iltaisinkin, tehdä
työtäni pienemmissä pätkis-
sä”, Jämsä virkkaa.

Jämsä sanoo,että musta-

valkokuvaus ei katoa mihin-
kään, mutta mustavalkove-
dostamista ei enää tehdä ko-
vinkaan paljon,sillä se vaatii
osaamista. Kun pihalta poi-
kennut ihmettelee, miksi
nähdä noin paljon vaivaa,
mies vastaa:”Kokonaisvaltai-
nen tekeminen vaikuttaa
keskittymiseen. Pohdin sa-
malla kun teen.”

Jämsälle valokuvaus on
aivan muuta kuin pikaiset
kameran laukaisut tai stu-
diossa otetut potretit. Hän
kuvaa mm.isokokoisella laa-
kafilmikameralla ulkona
luonnonvalossa, mikä vaatii
pitkäjänteisyyttä.Jämsä sa-
noo, että ”En kulje kameran
läpi katsoen,vaan joko katse-
len tai kuvaan.”Jämsä kertoo
kuvausfilosofiastaan, että
hän kuvaa läheisiä aiheita,
kotipiiriä, läheisiä ihmisiä,

elinympäristöään. Hänen
tunnetuimpia töitään ovat-
kin omista pojista otetut ke-
säkuvat.

Jämsä nappaa pahvilaati-
kosta kaksi pientä kirjaa:”Sy-
dän ja luoti”ja ”Snap shot”se-
kä näyttää taitelijakirjaa ”Lä-
himetsä”,jossa on kuvia Kes-
kuspuistosta.Hän kertoo,et-
tä ne julkaistaan näyttelyn
yhteydessä. Kuvien lisäksi
myös kirjojen teksti on Jäm-
sän käsialaa.Sen sijaan gal-
leriassa myynnissä oleva
portfolio ”Pojat” sisältää toi-
sen maunulalaisen, Antti
Nylénin kirjoittaman esseen
”Varjoineen päivineen”.

Jämsän näyttely ”Neljä
sarjaa”on avoinna 21.12.as-
ti galleria Heinossa (Uuden-
maankatu 16-20).

Hanna Horppila
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Keskuspuistossa lähellä Met-
säläntietä sijaitseva tunnel-
mallinen Maunulan maja ra-
kennettiin Venäjän vallan ai-
kaan v. 1914 ampumaradan
lähelle.Aseiden pauke hiljeni
vuonna 1960,jolloin Helsingin
kaupungin urheilu- ja retkei-
lytoimisto vuokrasi majan
Helsingin Ladulle, ja ampu-
marata suljettiin.

Majan kahvilaa hoitava
Kaija Aalto kertoo,että nykyi-
sin majalla käy n.2 000 ihmis-
tä kuukaudessa. Helsingin
kaupungin vuoden 1963 kun-
nalliskertomuksen mukaan
Maunulan majalla oli vierail-
lut 40 000 ihmistä vuoden ai-
kana – tosin tuolloisista auki-

oloajoista ei ole tietoa. Ny-
kyisinkin kävijöiden joukossa
on paljon perheitä,monenlai-
sia ulkoilijoita,pyöräilijöitä,jot-
ka tapaavat majalla, talvella
hiihtäjiä.Moni kävelee majal-
le keskustan suunnasta - va-
kiokävijöitä tulee kahville
Kruununhaasta ja Eirasta
saakka.”Maja on ihana keidas
lähellä kaupunkia, metsän
keskellä.Kävijät ovat hyvän-
tuulisia ja heitä on ilo palvel-
la.Tuntuu kuin tämä olisi pie-
ni kyläyhteisö”,Kaija Aalto ku-
vailee.

Helsingin olympialaisten
aikaan v.1952 Maunulanpuis-
tossa kävi vilske sillä Maun-
ulan maja ja sen ympäristö oli

harjoitus- ja kilpailualueena.
Muutoin majaa käytti tuohon
aikaan Suomen metsästysyh-
distys ennen muuttoaan Viik-
kiin.Heitä ennen maja oli suo-

jeluskunnan käytössä Suo-
men itsenäistymisestä aina
vuoteen 1947 asti,kertoo Hel-
singin ladun toiminnanjohta-
ja Matti Niemelä.

Majan pihapiirissä sijaitse-
va sauna on hieman uudem-
paa tekoa, mutta kuitenkin
puulämmitteinen.Se lämpiää
keskiviikkoiltaisin. Miesten

vuoro on klo 16–18:30 ja nais-
ten klo 18:30–20. Saunaa ja
majaa voi vuokrata yksityisti-
laisuuksiin.

Hanna Horppila

Maunulan maja 100 vuotta
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Kuvaajan paja

Valokuvataiteilija Martti Jämsä työhuoneellaan. Kuva Jussi Männistö.

Maunulan maja on nähnyt sadan vuoden aikana mo-
nenlaisia kulkijoita. Kuva Jussi Männistö.
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