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Vuosi 2016 tulee olemaan tapahtumien vuosi. Maunulassa käynnistyy kaksi Hel-
singin uudesta kulttuurimallista rahoitettua hanketta eli Kansallisteatterin Mau-
nulan maisemat ja m-cult ry:n Yhteisölliset mediataiteen residenssit. Lisäksi tä-
män vuoden lopulla starttaa Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n 
hanke Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi, jossa haetaan kolmea kekse-
liästä kaupunginosaa. Epäilemättä Maunulakin pyrkii olemaan näiden kolmen 
joukossa. Uusissa hankkeissa löytyy osallistumis- tai tarttumapintaa asukkail-
le. Tarjolla on innostavaa toimintaa, oppimiskokemuksia ja kiinnostavia kontak-
teja. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita edistämään kulttuurin kukoistusta 
Maunulassa.

Hannu Kurki 

PÄÄKIRJOITUS

Tervetuloa laulamaan 
yhdessä joululauluja ja 
kuuntelemaan kaunista 
joulumusiikkia Maunu-
lan kirkolle.

Ke 2.12. klo 13 Musiikilli-
nen joulujuhla
Ke 2.12. klo 18 Vaski-
seitsikko Con Brassican 
joulukonsertti
Su 6.12. klo 16 Itsenäisyys-
päivän messu 
Ti 8.12. klo 18 Elävät ki-

Joulumusiikkia Maunulan 
kirkossa 

vet -kuoron joulukonsertti, 
vapaa pääsy
Ke 9.12. klo 18 Juhlimaan 
tulkaa – englantilaisia jou-
lulauluja ja joulun tekste-
jä. Nine lessons and carols 
-perinteen mukaan. Mukana 
vaskiseitsikko Con Brassi-
ca. Maunulan lauluryhmä ja 
Musiikkia sairaalaan -laulu-
ryhmä. Joulukahvit.
To 10.12. klo 11 Lasten jou-
lukirkko ja joulukahvit
Pe 11.12. klo 19 Herännäis-

nuorten kuoron juhlakon-
sertti, vapaa pääsy
Su 13.12. klo 18 Kauneim-
mat joululaulut
To 17.12. klo 10.15 Mau-
nulan leikkipuiston joulu-
hartaus ja joulupuuro
Su 20.12. klo 15 Kauneim-
mat joululaulut
To 24.12. klo 14 Jouluaa-
ton hartaus
Pe 25.12. klo 8 Joulukirkko
Maunulan kirkko, Metsä-
purontie 15.

Suomen taloudellisen ti-
lanteen lisäksi valtakun-
taamme on koko syksyn 
puhuttanut myös kasva-
va turvapaikanhakijoiden 
määrä. Maunula sai ko-
kea hetken aikaa konk-
reettisesti, miltä tuntuu 
auttaa näitä hädässä ole-
via lähimmäisiä. 17.9. Ou-
lunkylän seurakunnan ri-
peän reagoinnin ja toi-
minnan ansiosta Maunu-
lan kirkko muuttui muu-
taman viikon ajaksi hä-
tämajoituspisteeksi, ko-
diksi eri maista tuleville 
turvapaikanhakijoille.

Sekavan alun jälkeen ti-
lanne Maunulan kirkol-
la tasapainottui nopeasti. 

Kirkko turvapaikkana
Seurakunnan organisoi-
ma vapaaehtoisten auttaji-
en rinki kasvoi päivä päi-
vältä, jopa yli tarpeen. Sa-
maan aikaan käynnistet-
tiin vaate- ja tavarakerä-
ys. Oulunkylän kirkolle 
sai tuoda käyttökelpois-
ta tavaraa toimitettavaksi 
edelleen turvapaikanhaki-
joille. Apu tuli tarpeeseen 
ja otettiin ilolla vastaan. 
Tunnelma Maunulan kir-
kolla oli jopa leppoisa. 

Keskuskeittiöstä kulje-
tettiin lämmin ruoka, jo-
ka vapaaehtoisten toimes-
ta tarjoiltiin. Aamu- ja ilta-
palat tehtiin kirkon keit-
tiössä. Suomalainen lai-
tosruoka oli ehkä vierai-

den mielestä hieman ou-
don makuista, mutta li-
sää makua siihen saatiin 
lisäämällä erilaisia maus-
teita. Seurakuntasali toi-
mi suurena  makuusalina 
ja nukkuma-alustaksi kel-
pasi vaikka kirkonpenkki. 
Vaikka majoitustiloissa oli 
käytössä vain yksi suihku 
ja yksi pesukone vaattei-
den pesemistä varten, so-
pu näytti säilyvän.

Odottavan aika on pit-
kä, ja siihen tuskaan toivat 
helpotusta alueen asuk-
kaiden lisäksi eri urhei-
luseurat viemällä vierai-
ta erilaisten aktiviteettien 
pariin.

Teija Kamb

Kaupunginhallitus päätti 
28.9.2015 kokouksessa, et-
tä sosiaali- ja terveysviras-
ton hallinnoimat ja resur-
soimat asukastalot kuten 
Asukastalo Saunabaari ja 
Oulunkylän Seurahuone 
säilyvät edelleen kaupun-
gin omana toimintana ja 
niiden toiminnan suun-
nittelu ja tulevaisuuden 
kehittämistyö kytketään 
jatkossakin sote-viraston 
toimintaan. 

Kaupungin hallinnoi-
mien asukastalojen mer-
kitys sosiaalisen kuntou-
tuksen, syrjäytymisen en-
nalta ehkäisyn ja työllis-
tämisen matalan kynnyk-
sen paikkoina on suuri. 
Vuoden 2017 alussa voi-
maan tuleva sosiaalihuol-
tolaki edellyttää työelä-

Soten hallinnoimat 
asukastalot säilyvät

mäosallisuutta, mikä pe-
rustelee myös asukasta-
lojen toiminnan jatku-
mista kaupungin omana 
toimintana.

Kaupunginhallitus 
päätti lisäksi, että laadi-
taan suunnitelma, mi-
ten asukastalojen verkos-

tosta voidaan tehdä alu-
eellisesti nykyistä katta-
vampi. Lisäksi selvitetään 
asukastalojen mahdollista 
roolia jalkautuvassa sosi-
aalityössä ja edellytyksiä 
asukastalojen yhteistyölle 
nuorisotoimen ja muiden 
hallintokuntien kanssa.

Maunulan perinteiset tiernapojat esiintyvät sunnuntaina 20.12. klo 
17 S-marketin edessä. Kulkueen reitti jatkuu kohti Sahanmäkeä, 
josta jatketaan Metsäpuronpolkua pitkin Maunulan kirkolle. Esitys 
päättyy Maunulan kirkon pihalla. 

Maunulan tiernapojat tuovat 
jouluiloaMediataiteilijoiden uu-

denlaisia reseptejä kau-
punkilaisten osallistumi-
seen, tapahtumiin ja tari-
noihin päästään kokemaan 
Maunulan yhteisöllisissä 
taiteilijaresidensseissä.

Residensseistä vastaa 
Mediakulttuuriyhdistys 
m-cult ry, joka on tuotta-
nut yhteisöllistä taidetta 
ja mediaa mm. Media Fa-
cades Helsinki -festivaa-
lille sekä Stadi.TV -ka-
navalle. “Maunulasta voi 
hyvinkin tulla Suomen 
ensimmäinen mediatai-
dekaupunginosa”, visioi 
m-cultin toiminnanjohta-
ja Minna Tarkka, maunu-
lalaisia hänkin.

Residenssien ja työ-
pajojen päämajana toi-
mii Maunulan Mediapa-
ja ja viestintäkumppani-
na Maunulan Sanomat, 
jonka keskiaukeamil-
la tullaan näkemään tai-
deprojektien tuloksia. 
Kiinteää yhteistyötä teh-
dään Maunulan demo-
kratiaryhmän ja Maunu-
la-talon toimijoiden – se-
kä tietenkin Maunulan 
eri-ikäisten asukkaiden 
kanssa.

Yhteisöllisen median 
taitelijaresidenssit Maunulaan

Yhteisöllinen media-
taide voi saada moninai-
sia muotoja – kaupungin-
osan muutosta seuraava 
videoarkisto, lasten tuot-
tamat animaatiot, taiteili-
joiden julkisivuprojisoin-
nit, tosi-tv -performanssi 
tai vaikkapa kokeellinen 
radiokanava ovat vain 
muutamia esimerkkejä 
mahdollisuuksista.

Taiteilijavalinnat teh-
dään avoimella kutsulla, 
joka tavoittaa kansainvä-

liset ja kotimaiset tekijät. 
Vuoden 2016 taidepro-
jektit valitaan alkuvuo-
desta ja ensimmäiset tai-
teilijat saapuvat Maunu-
laan huhti-toukokuussa.

Helsinki-malli -avus-
tuksen lisäksi residens-
sit mahdollistaa osallis-
tavan taiteen kansainvä-
linen Collaborative Arts 
Partnership Program-
me -hanke, jota tukee 
EU:n Creative Europe 
-ohjelma.

Media Facades -festivaalin taiteilija Michelle 
Teran kokosi näyttelyyn kaupunkilaisten 
omia YouTube-havaintoja. Kuva Kimmo 
Mustonen.

Soivat 
Joululahjavinkit 

Edullisia soittimia kaiken ikäisille 
esim. akustiset kitarat alk. 50€ 

sähkökitarat alk. 95€ 
suositut ukulelet alk. 30€ 

Lahjakortit esim. kitaratunneille

www.bandikeskus.fi
Metsäpurontie 16 

00630 Helsinki
041 4824503 

info@bandikeskus.fi

Maunulan 
yhteiskoulun 

perinteinen 
joulukonsertti
järjestetään 27. kerran 

16.12. klo 18
Lippuja puhelimitse 

kansliasta numerosta 
777 110 12.


