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tatuonti. Uutta oli myös 
kirpputori, josta rahoitet-
tiin muun muassa par-
tiolippukunta Vuokkojen 
toimintaa sekä Suursuon 
saattohoito-osasto 11:n 
vapaaehtoistoimintaa. 
Tapahtuman käytännön 
järjestelyistä oli vastuus-
sa Maunula-Seura ja sen 
järjestämiseen osallistui 
myös Mediapajan väkeä 
ja Maunulan leijonia se-
kä muita vapaaehtoisia. 
Tapahtumassa myytiin 
muun muassa yli 700 
makkaraa ja 350 kuppia 

kahvia. Tilaisuuden oh-
jelman tuotti Jan Erola. 
Tapahtuman kustan-
nukset olivat noin 4000 
euroa. Ensi vuonna ta-
pahtuma järjestetään 
lauantaina 26.8.2017. 
Tavoitteena on kas-
vattaa myyntiä, jotta 
taiteilijoille voitaisiin 
maksaa pieni korvaus 
esiintymisestä.  

Kuvat löytyvät Mau-
nulan Facebook-seinällä: 
www.facebook.com/
Maunulanseina

Asukkaiden ja käyttäjien 
edustajat Maunula-talon 
neuvottelukuntaan va-
littiin torstaina 18.8.2016 
avoimella foorumilla 
Asukastalo Saunabaaril-
la. Neuvottelukuntaan 
valittiin kolme varsinais-
ta asukasjäsentä ja kolme 
varahenkilöä. Valituiksi 
tulivat Omar Bahaaldin 
(22 ääntä), Jaana Taski-
nen (17 ääntä) ja Kirs-
ti Tuominen (13 ääntä). 
Varalle valittiin Tapani 
Kontiala (11 ääntä), Min-
na Tarkka (11 ääntä) ja 

Marja Salmela (6 ääntä). 
Neuvottelukunnan avul-
la asukkaat ja käyttäjät 
pääsevät vaikuttamaan 
suoraan talon toimintaa ja 
linjauksiin.

Neuvottelukunnas-
sa kirjaston edustajina 
ovat Anne Dikert ja Hei-
di Aarnio, nuorisoasiain-
keskuksesta Antti Sarpo 
ja Tytti Tikkakoski sekä 
työväenopistosta Mari 
Larkovirta ja Ilkka Pietilä. 
Neuvottelukunta kokoon-
tuu 2–4 kertaa vuodessa. 
Neuvottelukunta organi-

soitui tiistaina 6.9.2016 
ja ryhtyi suunnittele-
maan tulevaa toimin-
taan. Neuvottelukunnan 
puheenjohtajan toimii 
Anne Dikert ja vara-
puheenjohtajana Kirsti 
Tuominen

Seuraavan kerran 
neuvottelukunta ko-
koontuu marraskuun 
alussa. Maunula-talo 
avataan joulukuussa 
2016. Maunula-talon vi-
ralliset avajaiset ovat 
helmikuun ensimmäi-
sellä viikolla.

Maunula-talon 
asukasedustajat valittu

Helsingin rouheinta 
musiikkitapahtumaa 
eli Maunulan Musaa ja 
Makkaraa vietettiin lau-
antaina 27.8. klo 13–18 
Sorsapuistossa. Tapah-
tumassa esiintyivät 
duo Kaisa ja Jussi, Ella 
Maria, Hunajamelonit, 
Kärtsy, The EU-Corres-
pondents ja Punatähdet. 
Kaikki taiteilijat esiintyi-
vät ilmaiseksi.

Tilaisuudelle antoi 
monikulttuurista tun-
tua sambuusin myynti 
ja somalityttöjen henna-

Maunulan Musaa ja 
Makkaraa 

Musiikkia 
Maunulasta


