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nen (rummut). Flatuksen 
suurimmaksi saavutuk-
seksi jäi Suomen sinkku-
listan neloseksi noussut 
Daisy Love, joka löytyy 
myös Maunula-levyltä.  

Levyn tekemisen on 
rahoittanut Maunula-
Seura ja tuottajana on 
toiminut Pave Maijanen. 
Levyn hinta on 20 euroa 
ja sitä myydään Maunu-
lan Mediapajalla.

Levyn tekemisen 
tavoitteena on ollut tehdä 

tunnetuksi Maunulan 
rikasta musiikkikult-
tuuria. Maunula-levyä 
esiteltiin muun muassa 
Soundi-lehdessä, Ra-
dio Helsingissä 16.3., 
Metrossa 18.3., Radio 
Suomi Pop 21.3., Hel-
singin Sanomien verk-
koliitteessä 28.3., Ilkas-
sa, Pohjalaisessa, Ylen 
aikaisessa ja Ylen verk-
kosivuilla 7.4. sekä Ilta-
Sanomissa 27.4.2016.
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Maunula-talon harjan-
nostajaisissa 6. huhtikuu-
ta Helsingin työväenopis-
ton rehtori Taina Saarinen 
arvioi Maunula-taloon tu-
levan ensi vuonna yli 200 
työväenopiston kurssia, 
joista osa on Maunulan 
asukkaiden itsensä ideoi-
mia. Nuorisotoimenjoh-
taja Tommi Laitio kuvasi 
Maunula-talon toiminta-
mallia paitsi uudenlaisen 
Helsingin pilotiksi, myös 
jopa ”uudenlaisen kan-

sanvallan majakaksi”. Lai-
tio kertoi, että Maunula-
taloon on tulossa nuorten 
toivomia musiikkiteknolo-
gian kursseja.

Kirjastotoimen apulais-
johtaja Saara Ihamäki iloit-
si Maunula-talon kirjaston 
välittömästä läheisyydestä 
osana kaupunkilaisten 
arkea. ”Missään muualla 
Helsingissä ei kirjasto ole 
näin lähellä kaupunkilais-
ten arkitoimia. Meillä on 
jopa sama sisääntuloaula 

S-marketin kanssa. Kau-
pungin palveluiden tu-
lisikin aina olla kaupun-
kilaisten arkisten reittien 
varrella. 

Maunulan demokra-
tiahankkeen Emilia Palo-
nen muisteli demokra-
tiapilotin alkua vuonna 
2012, ja muistutti ettei 
rahoitusta talolle oltaisi 
saatu, ainakaan niin hel-
posti, ilman asukkaiden 
ja kaupunginvaltuuston 
jäsenten aktiivisuutta.

Maunula-talon 
harjannostajaiset 

Kärtsy Hatakan Mau-
nula-levy julkistettiin 
ravintola Sture 21:ssä 
perjantaina 18.3.2016. 
Levyn musiikki on 
Maunulassa 1978–1983 
vaikuttaneen Flatus-
yhtyeen tuotantoa. Yh-
tyeessä soittivat muun 
muassa Ilkka “Ile” Nie-
minen (laulu), Markku 
Mutru (kitara ja laulu), 
Tote Hatakka (kosket-
timet), Anssi Salminen 
(basso) ja Kinde Leski-

Maunula sai levystä 
julkisuutta

Jokeri-linjan 
kulttuurikeskus


