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Maunula-levyn musiikis-
ta järjestettiin Saunabaa-
rissa vappukonsertti tors-
taina 30.4.2015. Konser-
tissa soitti levyn tekemis-
tä varten koottu bändi. 
Siinä soittivat Tote Hatak-
ka, Kärtsy Hatakka, Sa-
le Suomalainen, Nino Sil-
vennoinen, Ismo Myhr-
berg, Axel Virkkunen ja 
Jukka Rautio.

Maunula-levyn nau-
hoitukset on jo teh-
ty, ja musiikin edi-
tointi on vielä kesken.  
Levy tehdään vuosina 
1978–83 toimineen mau-
nulalaisen Flatus-yhtyeen 
musiikin pohjalta. Flatus-
yhtyeen musiikkia teki-
vät Ilkka ”Ile” Nieminen 
(1955–2006) ja Pauli ”To-
te” Hatakka (1956-)

Maunula-levyn musiikkia esiteltiin 
Vappukonsertissa

Kuvassa vas. Axel Virkkunen, Sale Suomalainen, Kärtsy Hatakka, 
Tote Hatakka, Nino Sivennoinen, Jukka Rautio ja Nino Silvennoinen.

Kulttuurikeskus on va-
linnut Maunulan yhdek-
si Helsingin Mallin pi-
lottialueeksi. Muita pi-
lottialueita ovat Jakomä-
ki, Kaarela ja Vuosaa-
ri. Tavoitteena on moni-
puolistaa ja tasapainottaa 
kaupunginosien taide- ja 
kulttuuritarjontaa. 

Helsingin mallin avus-
tushaun kohteena ovat 
ammattitaiteilijoiden yh-
teisöt ja kulttuuri-insti-
tuutiot. Haku päättyy 
12.6.2015 ja päätökset 
tehdään marraskuussa. 

Kulttuurikeskuksen Sara Kuusi kertoi 
Helsingin uudesta kulttuurityömallista 
Maunulan aluefoorumilla.

Helsingin Mallin 
haku päättyy 12.6.

OLE ROHKEA KAVE-
RI ry on perustettu tam-
mikuussa 2015 Maunu-
lassa.  Yhdistys toimii 
koulukiusaamisen se-
kä nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisemiseksi ja vä-
hentämiseksi. Toimihen-
kilöitämme yhdistykses-
sämme on tällä hetkel-
lä viisi: Tuija Ojala, Lii-
sa Hellberg, Toni Mäki-
nen, Tommy Dahlström 
ja Kristian Ojala. Toimin-
taamme tukemaan olem-
me saaneet legendaari-
sen Juhani ”DON TA-
MI” Tammisen joka toi-
mii yhdistyksessämme 
ns. kummina.

Tavoitteena on järjes-
tää konsertteja (musiik-
ki laji vaihtuu konsert-
tikohtaisesti), tiedottaa 
kiusaamisesta, syrjinnäs-
tä ja järjestömme toimin-
nasta, kerätä varoja voit-
toa tavoittelemattomaan 
toimintaamme. Luoda 
tukiverkostoja ja järjes-
tää harrastusryhmiä niil-
le ihmisille, jotka kokevat 
tai ovat kokeneet kiusaa-
mista tai syrjintää. Myös 

Ole rohkea kaveri 

Yhdistyksen toimihenkilöt: (vasemmalta 
lukien) Liisa, Tuija, Toni ja Kristian. Tommy 
puuttuu kuvasta.

Levyn rahoituksesta 
vastaa Maunula-Seura. 
Maunula-Seuran yhtei-

Maanantaisin klo 19–20 on Maunulan naisvoimis-
telijoiden kesäjumppa kesä- ja elokuussa Metsä-
län kentällä osoitteessa Krämertintie 6. Kertamak-
su 3 €.

Tiistaisin klo 18–18:50 on Helsingin kaupun-
gin järjestämää maksutonta puistojumppaa  ke-
säkuun alusta elokuun 18. päivään asti Maunulan 
Sorsapuistossa Saunabaarin (Metsäpurontie 25) ja 
päiväkodin välissä.

Keskiviikkoisin klo 17.30–18.30 on Helsin-
gin Ladun keppijumppaa 3.6.–24.6.2015 ja 29.7.–
26.8.2015 Maunulan ulkoilumajan kentällä (Met-
säläntie 9). Kesällä kertamaksu 2,5 € Helsingin La-
dun jäseniltä ja 3,5 € ei-jäseniltä tai kausimaksu 20 
€ / 25 €. Kepin saa lainaksi paikan päältä. Mukaan 
voi tulla myös kesken kauden!

Kesän ulkojumpat

Maunulan luontopolul-
la on tehty keväällä ai-
nakin kaksi ohjattua ret-
keä. Toisen retken järjes-
ti kaupungin ympäristö-
toimisto ja toisen Helsin-
gin luonnonsuojeluyh-
distys. Molemmilla ret-
killä oli n. 50 kävelijää ja 
molemmilla retkillä kat-
seltiin ja kuunneltiin ke-
vättä. Pähkinäpensasleh-
den kukinta, kanahauk-
kojen soidinlento ja muu-
tama sammakoiden ku-
tulampi osuivat reitil-
le. Saamme olla ylpeitä 
Maunulan monimuotoi-
sesta luonnosta. Taval-
lista sammakkoa paljon 
harvinaisempi viitasam-
makkokin tuntuu viihty-
vän Maunulan puroissa 
ja lätäköissä. Sitä voi yrit-
tää havaita lähinnä ilta-
hämärissä ja yöllä kuulu-
vaa pulputtavaa ääntelyä 
kuuntelemalla. Yksi var-
min havaintopaikka on 
Uurnalehdon lammikko. 
Kun koiraiden kutuvire 
on korkeimmillaan, saat-
taa syntyä ”kuorolaulan-
taa”, jossa innokkaimpi-
en ääni kiihtyy muistut-
tamaan kaukana hauk-
kuvan koiran ääntä. Vii-
tasammakko kutee myö-
hemmin kuin tavallinen 

Viitasammakoita 
Maunulassa!

sö- ja kannatusjäsenyyk-
sinä sekä tukikonserteil-
la. Maunula-seuran yh-

sammakko. Rupikonnista 
meillä ei vielä ole havain-
toja, mutta sen kutuaika 
onkin vasta toukokuun 
loppupuolella, jolloin se 
laskee mustaa helminau-
haa muistuttavan rihmas-
ton veteen.

Viitasammakot ovat 
täysikasvuisina yleensä 
6-7 senttiä pitkiä, eli pie-
nempiä kuin täysikasvui-
nen sammakko. Tavalli-
sesta sammakosta viita-
sammakko eroaa myös 
terävämmän, haimaisem-
man kuonon avulla. Vii-
tasammakot eivät ole ko-
vin liikkuvaisia. Kevääl-
lä ne viihtyvät kutuvesis-
sään, ja kun eläin on ke-
sällä löytänyt mieluisan 
paikan, se liikkuu siitä ai-
noastaan muutaman met-
rin säteellä. Viitasamma-
kon kutualuetta on syytä 
lähestyä varoen, sillä eläi-
met ovat hyvin arkoja ja 
katoavat helposti useaksi 
minuutiksi veden alle ko-
kiessaan itsensä vähänkin 
uhatuiksi. Viitasamma-
kon kutu painuu pohjaan 
päinvastoin kuin tavalli-
sen sammakon kutu, jo-
ka kelluu veden pinnalla. 
http://www.sammakkolam-
pi.fi/lajit/viitasammakko.
html

viranomaistahojen kans-
sa verkostoituminen on 
yksi tavoitteistamme.

Toivotamme tervetul-
leiksi uudet jäsenet yh-
distykseemme tekemään 
vapaaehtoistyötä tärkeän 
asian puolesta sekä ke-
hittämään toimintaam-
me. Ohjeita löydät yh-
distyksen verkkosivulta: 
http://rohkeakaveri.wix.
com/home.

OLE ROHKEA KAVE-
RI ry järjestää hyvänte-
keväisyyskonsertin 23.5. 
klo 18- kulttuuriaree-
na GLORIASSA (Helsin-
ki), jonka tarkoituksena 
on kerätä varoja toimin-
taamme sekä erilaisiin 
projekteihin nuorten aut-
tamiseksi. Tapahtumassa 
esiintyy: Mudville 56 fe-
at. Anna Puu, Jussi Syren 
and the Groundbreakers, 
Rebound ja Francine se-
kä DJ Farmer John. Tu-
tustu konsertin esiinty-
jiin verkkosivuillamme: 
http://rohkeakaveri.wix.
com/oldschoolamerica-
na15/ ja YouTube-kana-
vaamme: Rohkea Kaveri.

teisöjäseniä voivat olla 
taloyhtiöt, yhdistykset ja 
yritykset.

Viitasammakon ääntä kuvaava piiirros. 
Piirros: Seppo Leinonen http://www.seppo.
net

Maunulan taiteilijat -ryh-
mä kokoontui torstai-
na 7.5. ensimmäisille tai-

Maunulan 
taiteilijatreffit

teilijatreffeille. Tapaami-
sen tarkoituksena oli tu-
tustuttaa maunulalaisia 
taiteilijoita toisiinsa, kes-
kustella Helsingin uu-
desta kulttuurimallis-
ta ja tulevasta Maunu-
la-talosta. Lisäksi kerrot-
tiin itse kunkin kulttuu-
ri-ideoista sekä pohdittiin 
maunulalaisuutta. 

Seuraava taiteilijata-
paaminen on ma 25.5. klo 
18 työhuone Månsaksessa 
(Metsäpurontie 25). Ryh-
mä on avoin kaikille mau-
nulaisille taiteilijoille.

Hankkeet käynnistyvät 
vuoden 2016 alusta.

Myös maunulalaiset 
taiteilijat ovat kiinnostu-
neet Helsingin mallista 
ja sen avustusten hausta. 
Keskustelua on käyty ai-
heesta muun muassa Tai-
teilijatreffeillä. Ammatti-
taiteilijoilla on mahdol-
lista hakea Kulttuurikes-
kuksen kohdeavustukset.

Lisätietoja 
Helsinki-mallista 

http://www.hel.fi/hki/Kulke/
fi/Etusivu 

 

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

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


