
Kari Kärtsy Hatakka esitte-
li 11.9.asukastila Maunulan
Mediapajalla ideaansa
Maunula-levyn tekemisestä
1970- ja 1980-lukujen tait-
teessa vaikuttaneen mau-
nulalaisen Flatus-yhtyeen
musiikin pohjalta. Flatus-
yhtyeessä musiikkia tekivät
Ilkka ”Ile” Nieminen
(1955–2005) ja Pauli ”Tote”
Hatakka (1956–) vuosina
1977–1982.

Maunula-levyn tekemi-
nen maksaisi noin 5000 eu-
roa. Ideana on kerätä rahat
lahjoituksina ja konserteilla.
Lahjoittavat pääsevät jär-
jestettävään trubaduuri-il-
taan.Aikatauluksi tapaami-
sessa sovittiin, että levy olisi
valmiina vappuna 2015. Le-
vyä varten tuottaja kokoaa
bändin,ja se ryhtyisi harjoit-
telemaan mahdollisesti jo lo-
kakuussa. Levyn nauhoitus
voisi tapahtua joulukuussa.

Levyntekoprosessi lähtee
liikkeelle,kun 2000 euroa on
kasassa.Sopivia rahoittajata-
hoja olisivat yritykset, jotka
hyödyntävät Maunulan
aluetta tai jotka hyötyvät
Maunulan maineesta luova-
na kaupunginosana. Onhan
Maunulassa kehitetty muun
muassa putkiremonttien ryh-
mäkorjausta (2007–2013) ja
edulliset laajakaistayhteydet
(2001–2002).Maunulassa ol-
laan monella tapaa luovia.
Asiaa käsitellään seuraavas-
sa Maunula-Seuran kokouk-
sessa 25.9.2014.

Lisätietoja
www.maunula.net

Maunulan majalla on 5.10.
asti Kiika Veijalaisen näyt-
tely "Arjen aromit".Kiika on
maalannut meheviä akva-
relleja syksyn marjasados-
ta. Näyttely on avoinna
kahvion aukioloaikoina eli
ke 13.00 – 19.00, to 16.00 –
19.00 ja la – su 10.00 –
16.00.

Maunulassa asuva Kiika
on ammatiltaan Steiner-
koulun opettaja. Hän tekee
akvarellien lisäksi pastelli-
töitä.Maunulan majalla kä-

vijät ovat nähneet vuosien
varrella Kiikan taidokkaita,
vuodenajoista kertovia piir-

roksia kahvion liitutaululla.

Hanna Horppila
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Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

http://maunulannv.sporttisaitti.com 
MNV myös facebookissa 

Ompelupalvelua 
Maunulassa

– korjausompelut
– sisustusompelut
– mittatilaustyöt
os. Metsäpurontie 16, 

00630 Hki
p. 041 530 4857

Tervetuloa!

Ompelimo Christina

Vuokrattavana
katutason

liiketilaa 42 m2

keskeiseltä paikalta 
Maunulan Saunabaarin 

keskustasta, 
Metsäpurontie 20
WC, tiskipöytä, 

kaappitilaa.
Tiedustelut:

Kauko Rekonen
puh. 040-8215331

Keidas Café Bar
Tule rentoutumaan, seurustelemaan, viihtymään.
Urheilua kuvaruudulta, seurapelejä, karaokea.

A-oikeudet
Auki maanantaista sunnuntaihin klo 09–02

Pirkkolantien, Pirjontien ja Maunulantien risteyksessä
Nesteen bensa-aseman vieressä

Pirkkolantie 2, Maunula, 00630 Helsinki

Ks. myös Facebookista

Jyrkät portaat vievät alas
taiteen ja romun valta-
kuntaan. Kuvanveistäjä
Sakari Kannoston työhuo-
ne on Maunulassa kerros-
talon entisessä pannuhuo-
neessa. "Minulla oli tämä
tila käytössäni jo ennen
kuin pääsin opiskelemaan
kuvanveistoa Lahden Ku-
vataideakatemiaan vuon-
na 2000. Viisi metriä kor-
kea tila mahdollistaa iso-
jenkin veistosten työstämi-
sen."

Lähes kattoon asti ulot-
tuvat hyllyt ovat täynnä ta-
varaa, jota Sakari kierrät-
tää veistoksiinsa. Sakarin
mukaan "tavara vain tart-
tuu muhun". Sakari kertoo
saavansa useimmiten en-
sin idean ja etsivänsä sit-
ten sen toteuttamiseen so-
pivia esineitä. Tavara mo-
nesti kuitenkin kehittää
ajatusta eteenpäin.

Kannosto keräsi muuta-
ma vuosi sitten parin vuo-
den ajan Helsingin ja Es-
poon päiväkodeista kaikki
rikki menneet muoviset
ulkolelut, kuten lumikolat,
pulkat ja kuorma-autot, ja
rakensi niistä viisi metriä
korkean, värikkään robo-
tin, jonka runko oli terästä.
Robotti oli esillä mm. Tai-
dehallissa Suomen taiteili-
jaseuran vuosinäyttelyssä
ja Hyvinkään asuntomes-
suilla.Taidehallissa robot-
ti seisoi hiekkalaatikossa,
jonka ympärillä oli muovi-
sia autoja. "Teos symboloi
Euroopan tilannetta, jossa
kaikkia rajojen yli pyrkiviä
ei päästetä samaan hiek-
kalaatikkoon", Sakari mai-
nitsee työn taustasta.

Päivätyökseen Sakari
opettaa Espoon ArtOm-
niassa puu-, metalli-, vaa-
tetus- ja viherartesaaneik-

si opiskeleville kuvataidet-
ta ja plastista sommittelua.
Näiden aineiden tavoittee-
na on kehittää tilan ja
muodon hahmottamista ja
kehittää luovuutta tule-
vassa ammatissa hyödyn-
nettäväksi.

Sakarin uusimmat työt
ovat Oulunkylän yhteis-
koulun 90-vuotisjuhlateok-
sia, joista "Oppitunti roh-
keudesta" on jo julkistettu,
mutta "Oksansa etsijät"
odottaa vielä hetken vuoro-
aan. Sakarin keramiikka-
veistos tulee 10.10. De-
signmuseossa avautuvaan
näyttelyyn "Keramiikka ti-
lassa - keramiikan tila".
Kuvia Sakarin töistä on
hänen nettisivuillaan
www.sakarikannosto.com.

Hanna Horppila
Kuva:

Jussi Männistö

Miehen luola

Kuvanveistäjä Sakari Kannosto työhuoneessaan Maunulassa.

Maunulan yhteiskoulun 
kuulumisia

Kuluvan lukuvuoden alkaessa koulun lukion apulaisrehtori ja lukion fysiikan ja
matematiikan lehtori Hannu Maijola (vasemmalla) jäi eläkkeelle työskenneltyään
koulun opettajana 35 vuotta. Samaan aikaan jäivät eläkkeelle lukion matematii-
kan lehtori Markku Korpinen, joka työskenteli koulussamme 22 vuotta, sekä saksan
ja englannin lehtori Tuula Jylhä 13 vuoden opetustyön jälkeen. Kuvat ja teksti Pau-
la Urpilainen

Kouluvuosi on käynnistynyt
perinteisin menoin Mau-
nulan yhteiskoulussa. Uu-
det lukiolaiset ja seitsemäs-
luokkalaiset on otettu vas-
taan ja koulutyö on päässyt
mukavasti vauhtiin.

Matematiikkalukion
vuoden avasi matematii-
kan yö, joka pidettiin ensim-
mäisen kouluviikon päät-
teeksi perjantaina 15.8.Pai-
kalla oli yli 120 matematiik-

kalukion nykyistä ja entis-
tä opiskelijaa. Vanhat opis-
kelijat opettivat nuorem-
milleen matematiikkaa ot-
sikoilla ”Kuinka paeta leijo-
naa?” ja ”Kuinka vähillä pa-
loilla palapeli on ’melkein
valmis’?”. Illan ohjelmaan
kuului myös lautapelityöpa-
ja,ohjelmointia ja leikkimie-
linen matematiikkakilpailu
Pizzakisa.

Illan virallisen ohjelman

jälkeen matematiikan yö
jatkui aamuviiteen asti va-
paan seurustelun, pelien ja
vanhojen tuttujen tapaa-
misen merkeissä. Kuuteen
mennessä koulu oli siivottu
ja väsyneet matematiikka-
lukiolaiset suuntasivat ko-
tiin lepäämään ennen seu-
raavan kouluviikon koitok-
sia.

Ville Tilvis

Matematiikan yö Maunulassa

Tehdäänkö Maunula-levy?

Arjen 
aromit

Kiika Veijalaisen akvarelli "  ".

Kari Kärtsy Hatakka.
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