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Uudenmaanliiton maa-
kuntajohtaja Ossi Savo-
lainen luovutti Mau-
nulalle vuoden 2015
uusmaalainen kaupun-
ginosa -tunnustuksen
asukastapahtuma Jää-
juhlassa sunnuntaina
1.3.2015.Maakuntajoh-
taja kertoi, että aiem-
min on palkittu uus-
maalaisia kyliä. Tämä
oli toinen kerta, kun
palkittiin uusmaalai-
nen kaupunginosa.
Kaupunginosan palkit-
semisella on iso merki-
tys alueella, jossa sijait-
see Suomen suurin

metropoli.
Ossi Savolainen tote-

si, että Maunulaan ei
eksy vahingossa – mut-
ta kannatti tulla.
Maunulalaiset saivat
palkintonsa yhteisölli-
syydestä mutta myös
innovatiivisuudesta.
"Yhteisöllisyys kantaa
pitkälle ja yhdessä
saatte ihmeitä aikaan."
Yhteisöllisyys merkit-
see tiiviitä verkostoja,
jotka taas edistävät
uusien ideoiden toteut-
tamista.

Maunulan kulttuuri-
elämä on poikkeukselli-

sen rikasta.Mustat kis-
sat -ryhmä jatkaa yllä-
tysesiintymisiään.Par-
haillaan työstetään
Maunula-äänilevyä, jo-
ka ilmestyy syys-loka-
kuussa. Perinteistä
Maunulapäivää viete-
tään toukokuussa.
Maunulan Musaa ja
Makkaraa -kesätapah-
tuman suunnittelu on
käynnistynyt.

Tunnustuksen mu-
kana Maunula sai 2000
euroa, joka tullaan si-
joittamaan yhteisölli-
syyttä edistävään toi-
mintaan.

Yhteisöllisyys kantaa pitkälle 
ja yhdessä saa ihmeitä aikaan

Maunula-levyn teko on
hyvässä vauhdissa.Mu-
siikin nauhoitukset
käynnistyivät joulu-
kuussa Studio 303:ssa
ja ne saatiin valmiiksi
helmikuun lopulla.
Maunula-äänilevyä
työstää kansainvälises-
ti menestyneen Waltari-
yhtyeen keulakuva Ka-
ri Kärtsy Hatakka bän-
deineen. Levyn tuottaa
musiikkilegenda Pave
Maijanen. Maunula-le-
vy tullaan julkistamaan
syys-lokakuussa 2015.

Levy tehdään vuosi-
na 1978–83 toimineen

maunulalaisen Flatus-
yhtyeen musiikin poh-
jalta. Flatus-yhtyeen
musiikkia tekivät Ilkka
”Ile” Nieminen (1955–
2006) ja Pauli ”Tote”
Hatakka (1956–). Levy
tallentaa 1970–80-lu-
vun taitteen suomipop-
pia ja henkii Maunulan
tuon ajan vilkasta mu-
siikkielämää.

Rahoituksesta vas-
taa Maunula-Seura.
Ideana on kerätä rahat
Mesenaatti.me-sivus-
ton kautta, Maunula-
Seuran yhteisö- ja kan-
natusjäsenyyksinä sekä

tukikonserteilla. Mau-
nula-seuran yhteisöjä-
seniä voivat olla taloyh-
tiöt, yhdistykset ja yri-
tykset.Levystä järjeste-
tään huhtikuun 30.päi-
vä klo 18-20 Sauna-
baarilla tukikonsertti,
jossa kuullaan livenä,
millaista musiikkia on
tulossa.

Voit tukea levyn te-
kemistä ja maksaa sen
etukäteen Mesenaat-
ti.me-sivuston kautta
osoitteessa:
http://mesenaatti.me/
maunulan-musiikki
aarre/

Tue Maunula-levyn tekoa!
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