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Superpajapäivänä pääsi kokeilemaan mm.
sushin tekoa.

Ala-asteen
superpajapäivä
Koulullamme oli superpajapäivä 9.5 lauantaina.
Pajapäivä korvasi tämän
vuoden kevätjuhlan. Idea
päivään tuli toisesta koulusta, jossa on ollut pajapäivä kevätjuhlan sijaan.
Opettajien sekä oppilaiden mielestä oli hauskaa kokeilla jotakin uutta. Meidän koulullamme
oli 27 eri pajaa. Pajoja oli
ympäri koulua eri luokissa ja ulkona. Ideat eri
pajojen teemoihin tulivat
oppilailta, opettajilta ja
vanhemmilta. Yksi oppilas pääsi kolmeen eri pajaan päivän aikana. Pajoja
pyörittivät oppilaat, opet-

tajat ja vanhemmat.
Pajoja oli monenlaisia.
27:stä pajasta kaikki löysivät jotakin joka kiinnosti heitä. Tarjolla oli mm.
saippuakuplapaja, origamien taittelua, pitsapaja,
sushien tekoa, taikatemppuja, sarjakuvan tekoa,
perinneleikkejä, kynsistudio, teatteria ja tulipalon alkusammuttamista.
Monien mielestä pajapäivä oli kiva, koska se
oli erilainen koulupäivä kuin yleensä. Toivottavasti onnistunutta superpajapäivää vietetään
myös tulevaisuudessa.
Tuuli Björn

Vapaata toimitilaa
Koivikkotiellä ja
Metsäpurontiellä
Maunulassa on innostuttu perustamaan ”työosuuskuntia” eli tiloja,
joita tilan ylläpitoon sitoutuneet henkilöt voivat käyttää ammattimaiseen työskentelyyn, opiskeluun tai harrastuksiin.
Näitä on syntynyt Saunabaarin liikekeskustaan.
Tästä ovat esimerkkeinä
Saunabaarin rakennuksen Retrojen toimitila ja
työhuone Månsas. Sopivia työtiloja löytyy Maunulasta lisää.
Metsäpurontie 29:ssä
on vuokrattavana kulmahuoneisto, jossa on tilaa kahdessa tasossa yhteensä 80 m². Katutasos-

sa sijaitsee n. 57 m² tila (1
h, wc ja keittiö), jonne on
sisäänkäynti sekä kadulta että lastauslaiturilta sisäpihalta. Sisätilasta on
käynti alakerrassa sijaitsevaan n. 23 m²:n suuruiseen varastohuoneeseen.
Tila sopii sekä toimistoettä myymäläkäyttöön.
Lisäksi
Koivikkotie
8:ssa on vuokrattavana
katutason liike- ja myymälätilaa 85 m².
Molempia tiloja vuokraa Helsingin kaupungin
tilakeskus.
Lisätietoja tilasta löytyy osoitteesta: www.tilakeskus.fi

iva la Vida!

Taiteilija Ulla Sangervo-Lappalainen järjesti 20.4. –30.4.2015 teoksistaan Frida Kahlo aiheisen taidenäyttelyn
otsikolla Viva la Vida!
Meksikolaisen
kuvataiteilijan Frida Kahlon
(1907-1954) persoona ja
taiteen lumo ovat vaikuttaneet Ulla Sangervo-Lappalaiseen vuosia: ”Frida Kahlo on minulle symboli palavasta
rakkaudesta elämään.
Kahlon omaperäinen
ja naisellinen kuvakieli ja hänen taiteellinen
itsenäisyytensä merkitsevät minulle paljon.”
Näyttely pidettiin Saunabaarin katutasossa
Retrojen työhuoneella
(Metsäpurontie 25).

Ulla SangervoLappalainen
esittelee Frida
Kahlo -aiheisia
töitään.

Maunulan levyn tuottaminen ja rahoitus
Maunula-levyn tekeminen on hyvässä vauhdissa. Levyn musiikki on
nauhoitettu ja editointi
on jo varsin pitkällä. Levyn musiikkia esiteltiin
vappuna 30.4. maunulalaisille ja muillekin. Levyn tekemisen suunnitelmaa tarkennetaan kesäkuussa levyn tekiköiden ja rahoittajan yhteisessä kokouksessa.
Levyn
tekemisesta
vastaa Kärtsy Hatakka,
sen tuottaa Pave Maijanen ja sen rahoituksesta
Maunula-Seura. Levyä
painetaan 1000 kpl ja sen
kustannukset ovat noin
8000 euroa.
Rahoitus kerätään eri
lähteistä. Mesenaatti.me
-sivujen kautta kerättiin maalis- toukokuussa noin 1100 euroa. Vappuna järjestetty tukikonsertti tuotti nettona 750
euroa.
Loppurahoitus kerätään avustuksina ja tukijäsenyyksinä. Maunulalaiset taloyhtiöt, yritykset ja yhdistukset voivat
kokonsa mukaan avus-

Maunula-levyn tekijöitä Saunabaarilla järjestetyn konsertin
jatkoilla
taa levyn tekoa Maunula-Seuran tukijäsenyyksinä tai avustuksina. Esimerkiksi Maunulan Leijonat avustaa levyn tekoa 500 eurolla. Ensimmäiset asunto-osakeyhtiöt ovat jo maksaneet

osuutensa.
MaunulaSeuran yhteisöjäsenyysmaksu on pienempi kuin
esim. Kiinteistöliiton jäsenmaksu.
Tavoitteena on kerätä yrityksiltä
ja asunto-osakeyhtiöiltä
yhteensä noin 3000-4000

euroa.
Tavoitteena on, että syksyllä 2015 voidaan
järjestää Maunula-levystä uusi konsertti isommissa tiloissa. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet
Saunabaarin konserttiin.

