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PÄÄKIRJOITUS
Vuosi 2016 tulee olemaan tapahtumien vuosi. Maunulassa käynnistyy kaksi Helsingin uudesta kulttuurimallista rahoitettua hanketta eli Kansallisteatterin Maunulan maisemat ja m-cult ry:n Yhteisölliset mediataiteen residenssit. Lisäksi tämän vuoden lopulla starttaa Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n
hanke Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi, jossa haetaan kolmea kekseliästä kaupunginosaa. Epäilemättä Maunulakin pyrkii olemaan näiden kolmen
joukossa. Uusissa hankkeissa löytyy osallistumis- tai tarttumapintaa asukkaille. Tarjolla on innostavaa toimintaa, oppimiskokemuksia ja kiinnostavia kontakteja. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita edistämään kulttuurin kukoistusta
Maunulassa.
Hannu Kurki

Yhteisöllisen median
taitelijaresidenssit Maunulaan
Mediataiteilijoiden
uudenlaisia reseptejä kaupunkilaisten osallistumiseen, tapahtumiin ja tarinoihin päästään kokemaan
Maunulan yhteisöllisissä
taiteilijaresidensseissä.
Residensseistä vastaa
Mediakulttuuriyhdistys
m-cult ry, joka on tuottanut yhteisöllistä taidetta
ja mediaa mm. Media Facades Helsinki -festivaalille sekä Stadi.TV -kanavalle. “Maunulasta voi
hyvinkin tulla Suomen
ensimmäinen mediataidekaupunginosa”, visioi
m-cultin toiminnanjohtaja Minna Tarkka, maunulalaisia hänkin.
Residenssien ja työpajojen päämajana toimii Maunulan Mediapaja ja viestintäkumppanina Maunulan Sanomat,
jonka
keskiaukeamilla tullaan näkemään taideprojektien
tuloksia.
Kiinteää yhteistyötä tehdään Maunulan demokratiaryhmän ja Maunula-talon toimijoiden – sekä tietenkin Maunulan
eri-ikäisten asukkaiden
kanssa.

Tervetuloa laulamaan
yhdessä joululauluja ja
kuuntelemaan kaunista
joulumusiikkia Maunulan kirkolle.
Ke 2.12. klo 13 Musiikillinen joulujuhla
Ke 2.12. klo 18 Vaskiseitsikko Con Brassican
joulukonsertti
Su 6.12. klo 16 Itsenäisyyspäivän messu
Ti 8.12. klo 18 Elävät ki-

vet -kuoron joulukonsertti,
vapaa pääsy
Ke 9.12. klo 18 Juhlimaan
tulkaa – englantilaisia joululauluja ja joulun tekstejä. Nine lessons and carols
-perinteen mukaan. Mukana
vaskiseitsikko Con Brassica. Maunulan lauluryhmä ja
Musiikkia sairaalaan -lauluryhmä. Joulukahvit.
To 10.12. klo 11 Lasten joulukirkko ja joulukahvit
Pe 11.12. klo 19 Herännäis-

nuorten kuoron juhlakonsertti, vapaa pääsy
Su 13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
To 17.12. klo 10.15 Maunulan leikkipuiston jouluhartaus ja joulupuuro
Su 20.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut
To 24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus
Pe 25.12. klo 8 Joulukirkko
Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15.

Maunulan tiernapojat tuovat
jouluiloa

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

Yhteisöllinen mediataide voi saada moninaisia muotoja – kaupunginosan muutosta seuraava
videoarkisto, lasten tuottamat animaatiot, taiteilijoiden julkisivuprojisoinnit, tosi-tv -performanssi
tai vaikkapa kokeellinen
radiokanava ovat vain
muutamia esimerkkejä
mahdollisuuksista.
Taiteilijavalinnat tehdään avoimella kutsulla,
joka tavoittaa kansainvä-

liset ja kotimaiset tekijät.
Vuoden 2016 taideprojektit valitaan alkuvuodesta ja ensimmäiset taiteilijat saapuvat Maunulaan huhti-toukokuussa.
Helsinki-malli -avustuksen lisäksi residenssit mahdollistaa osallistavan taiteen kansainvälinen Collaborative Arts
Partnership
Programme -hanke, jota tukee
EU:n Creative Europe
-ohjelma.

Kirkko turvapaikkana
Suomen taloudellisen tilanteen lisäksi valtakuntaamme on koko syksyn
puhuttanut myös kasvava turvapaikanhakijoiden
määrä. Maunula sai kokea hetken aikaa konkreettisesti, miltä tuntuu
auttaa näitä hädässä olevia lähimmäisiä. 17.9. Oulunkylän seurakunnan ripeän reagoinnin ja toiminnan ansiosta Maunulan kirkko muuttui muutaman viikon ajaksi hätämajoituspisteeksi, kodiksi eri maista tuleville
turvapaikanhakijoille.
Sekavan alun jälkeen tilanne Maunulan kirkolla tasapainottui nopeasti.

Joulumusiikkia Maunulan
kirkossa

Seurakunnan organisoima vapaaehtoisten auttajien rinki kasvoi päivä päivältä, jopa yli tarpeen. Samaan aikaan käynnistettiin vaate- ja tavarakeräys. Oulunkylän kirkolle
sai tuoda käyttökelpoista tavaraa toimitettavaksi
edelleen turvapaikanhakijoille. Apu tuli tarpeeseen
ja otettiin ilolla vastaan.
Tunnelma Maunulan kirkolla oli jopa leppoisa.
Keskuskeittiöstä kuljetettiin lämmin ruoka, joka vapaaehtoisten toimesta tarjoiltiin. Aamu- ja iltapalat tehtiin kirkon keittiössä. Suomalainen laitosruoka oli ehkä vierai-

den mielestä hieman oudon makuista, mutta lisää makua siihen saatiin
lisäämällä erilaisia mausteita. Seurakuntasali toimi suurena makuusalina
ja nukkuma-alustaksi kelpasi vaikka kirkonpenkki.
Vaikka majoitustiloissa oli
käytössä vain yksi suihku
ja yksi pesukone vaatteiden pesemistä varten, sopu näytti säilyvän.
Odottavan aika on pitkä, ja siihen tuskaan toivat
helpotusta alueen asukkaiden lisäksi eri urheiluseurat viemällä vieraita erilaisten aktiviteettien
pariin.
Teija Kamb

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.

Soten hallinnoimat
asukastalot säilyvät
Kaupunginhallitus päätti
28.9.2015 kokouksessa, että sosiaali- ja terveysviraston hallinnoimat ja resursoimat asukastalot kuten
Asukastalo Saunabaari ja
Oulunkylän Seurahuone
säilyvät edelleen kaupungin omana toimintana ja
niiden toiminnan suunnittelu ja tulevaisuuden
kehittämistyö kytketään
jatkossakin sote-viraston
toimintaan.
Kaupungin hallinnoimien asukastalojen merkitys sosiaalisen kuntoutuksen, syrjäytymisen ennalta ehkäisyn ja työllistämisen matalan kynnyksen paikkoina on suuri.
Vuoden 2017 alussa voimaan tuleva sosiaalihuoltolaki edellyttää työelä-

mäosallisuutta, mikä perustelee myös asukastalojen toiminnan jatkumista kaupungin omana
toimintana.
Kaupunginhallitus
päätti lisäksi, että laaditaan suunnitelma, miten asukastalojen verkos-

tosta voidaan tehdä alueellisesti nykyistä kattavampi. Lisäksi selvitetään
asukastalojen mahdollista
roolia jalkautuvassa sosiaalityössä ja edellytyksiä
asukastalojen yhteistyölle
nuorisotoimen ja muiden
hallintokuntien kanssa.

Maunulan
yhteiskoulun

Soivat
Joululahjavinkit

järjestetään 27. kerran

Edullisia soittimia kaiken ikäisille
esim. akustiset kitarat alk. 50€
sähkökitarat alk. 95€
suositut ukulelet alk. 30€
Lahjakortit esim. kitaratunneille

16.12. klo 18

www.bandikeskus.fi

Lippuja puhelimitse
kansliasta numerosta
777 110 12.

Metsäpurontie 16
00630 Helsinki
041 4824503
info@bandikeskus.fi

perinteinen
joulukonsertti

