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Musiikkia 
Maunulasta

Helsingin Maunulassa 
vaikutti uuden aallon 
bändi nimeltä Flatus. 
Suurimmaksi saavutuk-
seksi jäi Suomen sinkku-
listan neloseksi noussut 
Daisy Love, joka löytyy 
myös julkaistavalta lev-
yltä.  Kokonaista lev-
yä bändi ei saanut ko-
skaan tehtyä, mutta nyt 
– yli 30 vuotta myöhem-
min – asia korjataan.  
Lopullisen silauksen 
levy sai, kun Maunulan 
naapurissa Pirkkolassa 
asuva Pave Maijanen 

lähti mukaan tuotta-
jaksi. Maunula-Seura 
toimi levyn rahoittajana 
tavoitteena tehdä tun-
netuksi Maunulan rikas-
ta musiikkikulttuuria. 

Levyn musiikkia es-
itellään konsertissa 
1.4.2016 klo 19 Maunu-
lan ala-asteella (Maunu-
lanmäki 5). Lippuja (15 
euroa) konserttiin ja lev-
yjä (18 euroa) on saata-
villa Maunulan Media-
pajalta (Metsäpurontie 
25).

www.maunula.net

Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry Helka 
etsii Kevein-hankkees-
saan kolmea kekseliäs-
tä kaupunginosaa. Ha-
ku käynnistyi tammi-
kuun lopulla ja päättyi 
29.2.2016. Kevein-hank-
keen ohjausryhmä valit-
si torstaina 3.3. pilotti-
kohteiksi Siltamäki-Suu-
tarila-Töyrynummen, 
Herttoniemenrannan ja 
Maunula-talo lähidemo-
kratian 3.0 mallina.

Maunulasta tulleet 
muut ehdotukset liit-
tyivät uuden laaduk-
kaan digitaalisen median 
luomiseen Maunulaan, 
Bio Maunulan henkiin 
herättämiseen ja elokuva-
harrastuksen edistämis-
een sekä taloyhtiöiden 
yhteisten tilojen lukitus- 
ja varausjärjestelmien ke-
hittämiseen. Ehdotuksia 
tuli valittujen alueiden 
lisäksi Lauttasaaresta ja 
Jätkäsaaresta.

Helkan Kevein-
hankkeessa etsitään 
innovaatioalustoiksi 
sopivia kaupunginosia 
sekä kiinnostavia kehit-
tämisteemoja. Ehdotuk-
sia tuli yhteensä kah-
deksan, joista puolet 
eli neljä ehdotusta tuli 
Maunulasta. Hanket-
ta rahoittavat Uuden-
maan liitto ja Helsingin 
kaupunki.

www.kaupunginosat.
net/kevein

Maunula, kekseliäs 
kaupunginosa

Kansainvälisesti menes-
tyneen rockyhtye Walta-
rin keulakuvana tutuksi 
tullut Kärtsy Hatakka 
julkaisee uransa ensim-
mäisen suomenkielisen 
albumin 18.3.2016.  Al-
bumin nimi on Maunula 
ja levyn kappaleet ovat 
Maunulassa 1978–1983 
vaikuttaneen Flatus-
yhtyeen repertuaarista. 
Levyn ensimmäisenä 
singlenä julkaistiin tam-
mikuun lopulla kappale 
Sä lähdit kiitää. 
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Maunula-levyä ostamaan
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