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Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770

pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi

Nico 
Autero

KTM, LKV
050 521 4810

Weli 
Maksimainen

KiAT
0400 854 878

Juha 
Hyvönen

Myyntineuv.
040 828 2081

Frans 
Salmi

     Myyntineuv.     
0400 407 743

Kim Autero
Ekon, LKV, 

yrittäjä
0400 505 743

Anne-Maria 
Liukkonen

Myyntip.,LKV
050 364 4557

Kukaan ei välitä niin kuin me.

 Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

 kortteli korttelilta

 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
 voimavarat yhdistyvät

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

PAKILANTIE 61

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, 
OTA YHTEYTTÄ ASUNTOASIOISSA

Helsingin kaupungin 
virastot ja liikelaitokset 
tekivät viime vuonna 
voittoa yli 280 miljoonaa 
euroa. Voitoista on ohjattava 
lisää rahaa peruspalveluihin, 
asumiseen ja työllisyyteen.

Yrjö Hakanen
kaupunginvaltuutettu
SKP:n puheenjohtaja
www.yrjohakanen.fi

12 uutta
tarjoustuotetta/kk

Lisää eduista www.avainapteekit.fi

Astu sisään!

LIITY
AVAINASIAKKAAKSI!
KESKITTÄMINEN
PALKITAAN

Pakilantie 10, puh. 724 8543
Palvelemme ma–pe 8.30–18.00, la 9.00–14.00

ncc.fi /korjauskalenteri

Ota yhteyttä:
NCC Rakennus Oy
Puh. 010 507 5588
Mannerheimintie 103a, 00280 Helsinki
asiakaspalvelu@ncc.fi 

Luotettavaa 
peruskorjausta
NCC:n laatuun ja toimintatapaan voit luottaa. 
Teemme putkiremontit ja muut taloyhtiön 
peruskorjaukset, pihat sekä uudisrakentami-
sen yhdellä tilauksella. Taloyhtiön remontit 
voidaan tehdä yksittäin tai aikaa ja rahaa 
säästävänä ryhmäremonttina, mikäli alueel-
la on useita samantyyppisiä taloja. Käänny 
NCC:n puoleen ja kysy lisää!  Saat kokeneen 
korjaajan, joka osaa myös kuunnella toiveita 
ja pitää kaikki ajan tasalla remontin kulusta. 

Osakas- ja 
asukasläheistä 

isännöintiä 
Maunulan alueella.

A&T Nortamo t:mi 
Maunula

info@atnortamo.fi 

                           
       Kahvila Konditoria 

  Wanha Maunula 

   Syksyn juhliin herkulliset täyte-  
        ja voileipäkakut tilauksesta! 
         -Soita ja tiedustele lisää! 

 

     Metsäpurontie 20/p. 790030 
                    Ark  8:00 – 16:30 
                    La    9:00 – 13:30 
                   TERVETULOA! 
               www.maunulankahvila.fi 

Tule tapaamiseen. Neuvomme juuri sinulle sopivan asuntolainan, 
jossa on vaikkapa tarpeellinen LyhennysJousto. Varaa aika kontto-
riimme: 0200 3000 ma–pe 8–20 (pvm/mpm) tai lue lisää: 

nordea.fi/asuminen.

Toivoisitko asuntolainaasi
joustoa elämän yllätyksissä?

Pakilantie 56
Helsinki-Pakila
nordea.fi

Vaatekorjaukset
Tilaustyöt
Hääpuvut
Nahkavaatteet
Turkit
Pesulapalvelu
Nahkapesu
Kodintekstiilit
Alihankinta ym.

·

·

·
·
·
·
·
·
·

Länsi-Pakila Rapparintie 6
(09) 752 2668

luistinteroitus / 050 5589984

www.ullastiina.fi
050 5363904

ASUSTEHUOLTO ULLASTIINA

ullastiina@hotmail.com

Olemme muuttaneet!

Avajaistarjouksena
15.4 asti -10%
korjauspalveluista

Palvelemme osoitteessa:

Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti 
040-525 1504
heikkilehti@hotmail.com
Jakelulevikki: n. 6 500 kpl
Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690
Painopaikka:
Karprint Oy, Vihti 2012

Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com
www.maunula.net
Lehti on Maunulan kehittämisen
riippumaton äänenkannattaja. Se
tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoi-
min. Tervetuloa mukaan teke-
mään lehteä.
Toimitus:
Helen Elde,  Hannele Rankamo,
Hannu Kurki, Virpi Räty,  Jouko
Jauhiainen,  Marjatta Varis, Simo
Sankari ja Timo Kyllönen.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy marraskuussa. 
Ilmoitushinnat: esim. 50 mm 35
€, 2x50 mm 65 €, 3x100 mm 160
€. Etusivun ilmoituksia ja yli 30 %
sivun kokoisia ilmoituksia lehti ei
julkaise.
ISSN 1239–9426

PiLiPaMin viiri myönnet-
tiin seuraaville henkilöille toi-
minnasta asukkaiden hyväk-
si ja yhteistyöstä asukastoimi-
kunnan kanssa.

Mats Klockars,taloyhtiön
hallituksen puheenjohtajana
vuodesta 2002 saakka 

Ilkka Erkkilä,joka on asu-
nut taloyhtiössä yhtäjaksoi-
sesti vuodesta 1952 saakka.
Ilkka Erkkilä on tiiviisti avus-
tanut taloyhtiön juhlakirjan
kuvituksessa hienoilla 50- ja
60-luvun mustavalkokuvil-
laan ja monilla muistoillaan.

Vappu Turunen, asukas-
toimikunnan aktiivinen toi-
mija ja juhlakirjan toimitus-
kunnan vetäjä.

Lisäksi muistettiin useita

muita nykyisiä ja entisiä
asukkaita kunniamaininnoil-
la.

PiLiPaM on v.1992 perus-
tettu asukastoimikunta,joka
on järjestänyt jo 20 vuotta
asukkaiden yhteistä vapaa-
ajan- ja harrastustoimintaa
sekä toiminut asukkaiden
äänitorvena taloyhtiön hallin-
toon päin.Lyhenteen on kek-
sinyt graafikko Bror Zetter-
borg.Nimi tulee alueellamme
olevan tiestön nimien alkukir-
jaimista (PIrttipolku,LIesipol-
ku,PAanutie ja MAlkapolku.

Lisätietoja huomionosoi-
tuksista ja juhlista on koottu
taloyhtiön kotisivuille.
http://www.oulunkylanrivita
lot.fi

Asukastoimikunta PiLi-
PaM jakoi tunnustuksia

Kuvassa Hannu Kurki, entinen Pirttipolku 16 B:n asu-
kas vastaanottaa iloisesti yllättyneenä huomionosoituk-
sen Susanna Pitkäseltä. Hannu Kurjen vanhemmat oli-
vat taloyhtiön ensimmäisten asukkaiden joukossa ja siel-
lä Hannukin vietti lapsuutensa. Hannu Kurkea halut-
tiin muistaa aktiivisesta toiminnastaan Maunulan ja
meidän kaikkien hyväksi.Taloyhtiön viirin, lipun ja lo-
gon on suunnitellut aikansa eturivin graafikko Bror Zet-
terborg. Hän on suunnitellut myös Maunula Seuran lo-
gon ja viirin. Kuva Pauli Saloranta
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