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Maunula Helsingin
kulttuurimallin pilotiksi

KYLILLÄ KUULUU
KULTTUURIPÄIVÄ OULUNKYLÄSSÄ
LA 25.4. KLO 11–17 OULUNKYLÄTALOSSA,
Kylänvanhimmantie 25

Helsingin kulttuurikeskus
kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityön mallia,
jonka tavoitteena on monipuolistaa ja tasapainottaa
kaupunginosien taide- ja
kulttuuritarjontaa. Helsingin malli on taidelaitosten ja

asukkaiden yhteistä kulttuuritoimintaa, jonka myötä asukkaita ja yhteisöjä
rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen. Mallia pilotoidaan
vuosina 2015–16 muuta-

missa kaupunginosissa, jotka on valittu painopistealueiksi. Maunula on yksi
näistä.
Tämän kevään aikana taidelaitosten ja taiteen ammattilaisryhmien kanssa

suunnitellaan hankkeita,
jotka käynnistyvät Maunulassa alkuvuodesta 2016.

klo 11–12.30 Maunulatalon esittelyä
Asukasdemokratiahankkeen aktiivi Emilia Palonen
Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen
Työväenopiston rehtori Taina Saarinen

Lisätietoja Helsinki-mallista
http://www.hel.fi/hki/Ku
lke/fi/Etusivu

klo 13–14.30 Oulunkylätalon kevätkonsertti
Musiikinopiskelijat esiintyvät

Uutta musiikin ystäville
Metsäpurontietä kulkeva
on saattanut huomata, että Maunulan katukuvaan
on ilmestynyt uusi musiikkiliike. Pienen kaupan ikkunaa somistaa kyltti
”Bändikeskus”. Tammikuussa avattu liike tarjoaa
soitin- ja laitehuoltoa sekä
soitonopetusta. Puotia pitää oulunkyläläinen Kenneth Hult, joka löysi aiemmin Ruoholahdessa toimineelle yritykselleen uudet
tilat Maunulasta. ”Maunula on mukava paikka. Pidän myös siitä, että asiakkaille on nyt hyvät liikenneyhteydet”, Hult sanoo.

Vanhat asiakkaat ovatkin
seuranneet mukana, mutta
myös maunulalaiset ovat
löytäneet palvelut.
Soitinhuollon ja korjauksen
pariin Hultin toi muun
muassa kiinnostus vanhoja esineitä kohtaan. Mies
innostuukin esittelemään
juuri kunnostamaansa lähes satavuotiasta kitaraa,
joka odottaa parhaillaan
omistajansa noutoa. ”Tämä
soi nätisti. Siinä on sadan
vuoden ääni”, Hult pohtii.
Työssään Hult kunnostaa
monia eri instrumentteja.

”Mikään soitin ei ole sellainen, että heti nostaisin kädet pystyyn, että en voi tehdä”, hän kuvailee. Verstaaksi kauppaa ei kuitenkaan voi sanoa, sillä varsinaista puutyötä siellä ei
tehdä. ”En rakenna enkä
tee vanhasta uutta”, Hult
selventää.
Ensimmäiset soittotuntinsa kauppias itse sai maineikkaan harmonikan soittajan Viljo Vesterisen opissa. Haitarin soitto on kuitenkin jäänyt, ja nyt Hult
opettaa kitaran ja basson
soittoa. Tälläkin hetkellä

Kevätnäyttely
Kuvataideopiskelijoiden näyttely
uusille oppilaille on tilaa.
Hult arveleekin, että
Maunulassa on varmasti
paljon ihmisiä, jotka pitävät musiikista mutta eivät
ole uskaltaneet ottaa askelta oman soittoharrastuksen aloittamiseksi. Heitä
Hult haluaa rohkaista. ”Jos
on ollut haaveissa oppia
soittamaan, niin kannattaa
ilman muuta vain rohkeasti aloittaa!”

Tervetuloa. Vapaa pääsy.
Järj. Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys yhteistyössä
työväenopiston kanssa.

Maunulan
109. aluefoorumi

Liikkeeseen voi tutustua
osoitteessa
www.bandikeskus.fi
Ann-Mari Ruhanen

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs.

Nimi ja toimintaa
monitoimitalolle
Asukkaat pääsevät äänestämään nimeä Maunulaan
rakennettavalle monitoimitalolle ja suunnittelemaan
toimintaa keväällä 2015.
Talo on uudentyyppinen
monitoimitalo ja laajan alueen lippulaiva.

Kari Kärtsy Hatakan kokoama bändi soittaa torstaina 30.4.2015. klo 18–20
maunulalaisen Flatus-yhtyeen musiikkia Asukastalo Saunabaarin Maunulasalissa (Metsäpurontie
25, 3. krs.). Konsertti on
Maunula-levyn tukikonsertti. Lippuja voi lunastaa Maunulan Mediapajalta tai hankkimalla levyn ja konserttilipun etukäteen Mesenaatti.me –sivustolta. Jäljelle jääneitä
lippuja myydään puoli
tuntia ennen konserttia.

Peppi Pitkätossua
katsomassa

Haastattelimme kolmosia
ja heidän opettajaansa, ja
he kertoivat pitäneensä
näytelmästä paljon! Opet-

Kahvila.

Maanantaina 23.3.2015. klo 18–20.
Aluefoorumilla keskustellaan Helsingin uudesta osallistavasta kulttuurityön mallista ja sen pilotoinnista Maunulassa.Aihetta esittelee kulttuurisuunnittelija Sara Kuusi Helsingin kulttuurikeskuksesta.

Vappu-konsertti Maunula-levystä

Keskiviikkona, 4. helmikuuta, koulumme ykkös- ja
kolmasluokkalaiset kävivät katsomassa Peppi Pitkätossu -näytelmää Helsingin Kaupunginteatterissa. Näytelmäsali oli
täynnä muidenkin Helsingin koulujen oppilaita.
Näytelmän juoni noudatti
paljolti Peppi-kirjojen tekstiä.

klo 15–17 Oulunkylän kulttuuria
Liisa Marjatta Järvinen kertoo uudesta
runokirjastaan
Oulunkylän kotikaupunkipolkua esittelee
Pauli Saloranta
Tapio Rautavaaran lauluja esittää Leo Silolahti

Vanhojenpäivää
tanssittiin yhteiskoululla

tajan mielestä näytelmän
toteutus oli hyvä, ja esitys
oli aikuistenkin makuun.
Puvut ja lavasteet oli hienosti tehty.

Mitä talossa sitten tapahtuu? Talon toimintaa suunnitellaan konkreettisesti
avoimessa kokouksessa
11.5. Silloin pääsee vaikuttamaan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon toimintaan sekä talon yhteiseen toimintaan. Mitä siis
maunulalaiset tahdotte talolta ja mitä tehdään yhdessä?
Mukaan kutsutaan myös
lapsiperheitä, koululaisia,
alueen ikääntynyttä väestöä, maahaanmuuttajia ja
monikielisiä ja -kulttuurisia maunulalaisia. Jos tahdot vaikuttaa muutenkin,
ota yhteyttä Maunulan demokratiahankkeeseen.
http://www.maunula.blogs
pot.fi

MAUNULA-PÄIVÄ
Leikkipuisto Maunulassa
torstaina 21.5.2015 klo 16–19

Oppilaiden mielestä näytelmä oli hauska ja hassu,
eikä heillä ollut tylsää katsomossa. Retki oli siis kaikkien mieleen ja toi mukavaa vaihtelua kouluarkeen!
Tuuli Björn ja
Ilona Villi

Maunulan uuden monitoimitalon rakentaminen alkaa huhtikuussa, mutta sitä ennen päätetään talolle
nimi. Äänestämään pääsee
vielä 30.3. saakka mm. kirjastolla, Saunabaarilla ja
internetissä maunula.blogspot.fi-osoitteessa.Valittavina ovat:
Majakka, Maukka,
Maunula-talo, Måsse ja
Poheemi. Talon toiminnan suunnittelukokouksessa valittu nimitoimikunta valitsi ne asukkaiden tekemien 90 ehdotuksen joukosta. Nimitoimikuntaan kuuluu Jussi Suomaa Työväenopistosta,
Harri Taponen Nuorisoasiainkeskuksesta, Lauri

Seutu Maunulan kirjastosta, Emilia Palonen
Maunulan demokratiahankkeesta sekä nimistöntutkija, yliopistonlehtori
Terhi Ainiala Pakilasta.

Musiikkia ja tanssiesityksiä
Pelejä ja liikuntaa
Puuhaa ja toimintaa koko perheelle
Pukuloistoa kuin Linnan juhlissa. Maunulan yhteiskoulun perinteiset Vanhojenpäivän tanssiaiset pidettiin koulun voimistelu- ja juhlasalissa. Taustalla soittaa koulun orkesteri.

Heppa-ajelua, kirpputori, makkaragrilli ja kahvio
Tapahtuma on savuton ja päihteetön.
Tapahtuman järjestää Maunula-tiimi.

