
Sattuipa erään kerran, kun
olin viisi vuotta, että isä läk-
si saunaan ja otti minut mat-
kaansa. Lienenkö itse kinu-
nut mukaan? Unohtumaton
muistikuva tästä reissusta on
mukanani säilynyt:pötkötän
pitkin pituuttani pesupöydäl-
lä tönkkönä kuin silli suolas-
sa. Ronski pesijätäti jynssää
minua kuin raavasta miestä!
Siinä sitä oli kestämistä ujol-
le ja aralle pikkutytölle.

Muistan myös löylyhuo-
neen.Joulun aikaa tuo ei var-
maan voinut olla,koska mei-
dän lisäksemme saunassa oli
vain yksi mies.Miehet turisi-
vat juttujaan hyväntuulisina.

Mutta seuraavana vuon-
na isän äidin hoteissa maal-
la kävimme varmasti joulu-
saunassakin.Pitkä oli matka
pienen tytön kipaista paljain

kintuin lumista polkua sau-
nasta tupaan.

Kyllä voi elämä pienenä

tyttönä joskus olla eri jännää!

Anneli Turtiainen

HESYn kirpputori toimi Itä-
Pakilan Eläinsuojelukeskuk-
sen pihapiirissä vuodesta
1994. Toiminta ehti kasvaa
20 vuoden aikaan niin paljon,
että muutto isompiin tiloihin
oli lopulta tarpeellista. Koti-
seuduksi valikoitui Maunula.

– Kirpputori on nyt Mau-
nulan asukastoimitalossa,
joka on nimeltään Saunabaa-
ri. Tästä tulee nimi Sauna-
Katti,kertoo HESYn varain-
hankkija Aila Kettunen.

Saunabaari on monenlai-

sen harrastustoiminnan tu-
kikohta ja poikkeaa tyylil-
tään kirpputorin vanhasta si-
jainnista,joten kirpputorin ti-
lat ovat päivittyneet uuden
paikan mukaisiksi. Maunu-
lalaiset ovat löytäneet kirp-
putorille hyvin, samoin van-
hat, uskolliset asiakkaat.

– Lahjoittajat seurasi-
vat mukana, ja uusia lah-
joittajia on tullut. Saamme
edelleen ensiluokkaista lah-
joitustavaraa, sanoo Kettu-
nen.

SaunaKatin kirpputoril-
la alkaa 7.12. joulumyynti,
jolloin valikoimasta löytyy
paljon joulukoristeita sekä
lahjaesineitä pukinkont-
tiin. Joulumyynti jatkuu

23.12. asti ma-pe klo 11–18
ja la-su klo 11–16.

Osoite: Metsäpurontie
25, 00630 Helsinki.

Päivi Hagman
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Maunula 
oppivana 
organisaationa

käynnistyi vuonna 2000
Maunulan asukasjärjestö-
jen kaupunginhallitukselle
lähettämästä kirjeestä.Tä-
män lisäksi asukkaat vai-
kuttivat keskustan perus-
ratkaisun ideaan ja esi-
merkiksi kirjaston sijaintiin
keskustassa.

Maunulan Facebook-sei-
nä on marraskuusta 2012
lähtien tuottanut tietoa alu-
een tapahtumista ja valoku-
via maunulalaisten ja ulko-
puolisten ihasteltaviksi.
Maunulan kulttuurisen re-
nessanssin käännekohdak-
si historiankirjoittajat tule-
vaisuudessa ajoittanevat
juuri tähän ajankohtaan.

Jatkoa sivulta 1

HESYn SaunaKatti-kirpputori
muutti Maunulaan

ncc.fi/korjauskalenteri

NCC Rakennus Oy
p. 010 507 5588
Mannerheimintie 103a
asiakaspalvelu@ncc.fi

Terveisiä 
NCC:n kor-
jausraken-
tajilta

Onnea vuoden 2015 
uusimaalaiselle kau-
punginosalle ja hyvää 
joulua maunulalaisille!

Hae joulumieli
kukkakaupasta!
Ainutkertaiset joulun kukkakorit, 
kimput- ja asetelmat kotisi jouluun!
Kauppa auki joka päivä jouluaattoon asti!

Meiltä myös ihastuttavat kotimaiset, käsintehdyt joulutontut!

Tervetuloa kukkaostoksille!

Hyvää joulua kaikille!

Toivottaa Kukkia Marja Leksis oy.
050-3390789    

Metsäpurontie 19-21 00630 Helsinki.

Pienenä tyttönä

Anneli neljän-viiden ikäisenä.

Adventti ja joulu lähestyy
Maunulan kirkon monine
musiikkitilaisuuksineen,
joihin kaikki ovat tervetul-
leita mukaan laulamaan
joululauluja ja kuuntele-
maan joulun sanomaa.

Su 30.11. klo 12 En-
simmäisenä Adventtina
laulamme Hoosiannaa.
Lapsille pyhäkoulu.Musii-
killiset kirkkokahvit.

Ke 3.12. klo 13 viete-
tään Musiikillista joulu-
juhlaa. Musiikkivieraina
Herännäisnuorten Tier-
napojat, joululauluja yh-
teisesti.

To 11.12. klo 19 Vaski-
seitsikko Con Brassican
joulukonserrti Maunulan
kirkossa.Vapaa pääsy.Oh-
jelma 5/3 euroa. Kahvio
konsertin jälkeen.

Pe 12.12. klo 18.30 Sil-

ler-kuoron joulukonsertti
joht. Silver Lumi, mm.
suomalaista ja virolaista
joulumusiikkia. Vapaa
pääsy. Ohjelmamaksu.

Su 14.12. klo 18 Kau-
neimpia joululauluja lau-
letaan Maunulan kirkos-
sa.

Ti 16.12. klo 18 Pertti
Palm ja romanimusiikki-
yhtye Tummat Tunteet
joulukonsertissa "Oi joulu-
yö". Vapaa pääsy. Kahvi-
tarjoilu.

To 18.12. klo 10. Leik-
kipuiston tuikkuhartaus
ja joulupuuro.Ilmoittautu-
minen leikkipuistoon 8.12.
mennessä.Mukana leikki-
puiston väki ja kanttori
Maija Pesonen-Kareinen
ja pastori Kukka Hando-
lin.

Su 21.12. klo 15 Kau-

neimpia joululauluja lau-
letaan Maunulan kirkos-
sa.

Ke 24.12. klo 14 Joulu-
aaton hartaus.Musiikissa
oopperalaulajat Heli När-
hi ja Kari-Kyösti Silven-
noinen.

To 25.12.klo 8 Jouluaa-
mun jumalanpalvelus.Mu-
siikista vastaa Maunulan
kirkon musiikkiryhmä.

Monenlaista joulumu-
siikkia on kuultavissa
myös Oulunkylän van-
hassa kirkossa ja Oulun-
kylän kirkossa sekä Käpy-
län kirkossa, joista inter-
net-sivuilla ja Kirkko ja
kaupunki-lehdessä tar-
kemmat tiedot.

Kaikki tervetuloa mu-
kaan juhlimaan joulua,
Vapahtajamme syntymä-
juhlaa.

Joulu soi Maunulan kirkolla

Muikunmäti-alkupala
Ohrarieska
Kylmäsavuporokeitto
Juustoinen poropata
Juurespyre
Savustettu taimen
Hillakiisseli
Kahvi
Karpaloleivos

Pohjoisen herkkuja 
pikkujouluun

Maunulaan vuonna 2016
valmistuva monitoimitalo
palvelee laajasti Pohjois-Hel-
singin asukkaita. Työväen-
opiston, nuorisotalon ja kir-
jaston yhteistyö sekä yhteis-
käytössä olevat tilat tekevät
monitoimitalosta ainutlaa-
tuisen paikan asukkaille to-
teuttaa itseään,nauttia kult-
tuuri- ja sivistyspalveluista ja
taide-elämyksistä.Minkä ni-
men haluaisit antaa tälle uu-
delle talolle? Osallistu nimi-
kilpailuun täyttämällä kil-
pailulomake seuraavissa pai-
koissa: Maunulan kirjasto,

Asukastalo Saunabaari,
Maunulan nuorisotalo…  tai
osallistu kilpailuun verkossa.
Linkki sähköiseen lomak-
keeseen löytyy Maunulan
demokratiahankkeen sivuil-
ta osoitteesta

http://maunula.blogspot.fi,
otsikon ”Mikä nimeksi Poh-
jois-Helsingin kulttuuritalol-
le,Maunulan monitoimitalol-
le” alta.

Nimikilpailu on kaksivai-
heinen: Ensimmäisessä vai-
heessa kerätään mahdolli-
simman monta nimiehdo-
tusta 20.1.2015 mennessä.

Tämän jälkeen kilpailuraati
valitsee rajallisen määrän eh-
dotuksia, joiden kesken jär-
jestetään äänestys keväällä
2015.

Kilpailuraatiin kuuluvat:
Harri Taponen (Nuoriso-
asiainkeskus),Jussi Suomaa
(Työväenopisto),Lauri Seutu
(Kaupunginkirjasto),Emilia
Palonen (Maunulan demok-
ratiahanke) ja asiantuntijajä-
senenä suomen kielen lehto-
ri,pakilalainen nimistöntut-
kija Terhi Ainiala.

Lauri Seutu

Mikä nimeksi monitoimitalolle?

Maunulan valinta vuoden uusmaalaiseksi ”kaupunginosaksi” ei ole kenenkään yk-
sittäisen ihmisen ansio (vaikka tiedän tosi ansioituneita) vaan kiitos kuuluu kaikil-
le maunulalaisille, jotka ovat jaksaneet rakentaa yhteisöllistä asuinaluetta.

Otan itselleni osan kunniasta tehtyäni tätä paikallislehteä yli kahdeksan vuot-
ta. Maunulan Sanomat on osa Maunulaa ja sen yhteisöä.

Tällaisen suuren tunnustuksen jälkeen (voiko suurempaa tulla) mielelläni luovut-
taisin jo johtovastuun nuoremmilleni. Heikki Lehti

Kiitosta ja kunniaa meille kaikille
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