
Maunulan seuran ke-
vätkokouksessa 23.2.2012
hahmoteltiin Maunulan
tulevaisuutta kartoitta-
malla mahdollisuuksia ja
uhkia. Uhat merkittiin sei-
nälle keltaisille lapuille ja
mahdollisuudet oransseil-
le. Tilaisuudessa selvitet-
tiin myös Maunulan ny-
kyiset vahvuudet ja heik-
koudet. Maunulan tule-
vaisuuden suunnittelua
jatketaan Maunula-Seu-
ran puitteissa kuluvan

vuoden aikana. Vuoden
2012 lopulla asiasta järjes-
tetään kaikille avoin kes-
kustelutilaisuus. Suunnit-
telulla varaudutaan Hel-
singin uuden yleiskaavan
valmisteluun 2012–2016.
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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%
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TORSTAI 10.5. 16-19
Leikkipuisto Maunula
Metsäpurontie 14-16

PAKILA/MAUNULA -ALUEEN OMA 
 PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ 

PAKILANTIE 61
• jo yli 30 vuotta asuntokauppaa 

Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

• tunnemme alueen ja sen hintatekijät 
kortteli korttelilta

• yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen 
Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun 
voimavarat yhdistyvät 

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, OTA YHTEYTTÄ 
ASUNTOASIOISSA

Kiinteistömaailma / Autero Oy LKV
PAKILAN/MAUNULAN myymälä, 

Pakilantie 61, 00660 Helsinki, puhelin 010 239 7770, 
pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi 

Kim
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dipl.ekon.
LKV

0400 400 743

Siv 
Snygg
myynti

-neuvottelija
050 343 4661

Weli 
Maksimainen
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0400 854 878

Nico 
Autero

KTM 
LKV

050 521 4810

Kristiina 
Kellander-
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LKV

0400 407 743

Pakilantie 10, puh. 724 8543 
Palvelemme ma–to 8.30–19.00, pe 8.30–18.00, la 9.00–15.00

12 uutta
tarjoustuotetta/kk

Lisää eduista www.avainapteekit.fi

Astu sisään!

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:
Pike Vainio, Helen Elde,  Hannele
Rankamo,  Hannu Kurki, Virpi Rä-
ty,  Jouko Jauhiainen,  Simo Sanka-
ri ja Timo Kyllönen.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy toukokuussa. 
Ilmoitushinnat: esim. 50 mm 35
e, 2x50 mm 65 e, 3x100 mm 160
e. Etusivun ilmoituksia ja yli 30 %
sivun kokoisia ilmoituksia lehti ei
julkaise.
ISSN 1239–9426

Maunulan mahdollisuudet

Maunulan WDC-
hanke käynnistyi

Maunulan oman Designpääkaupunkihankkeen "Oma-
toiminen Maunula - Itsemuotoutuva kaupunginosa"
käynnistystilaisuus pidettiin Mediapajalla 17.1.2012.Me-
diapajalla on nähtävillä kuvassa taustalla näkyvät Did-
richsenin museon vuoden 2010 Viljo Revell -näyttelyn
Maunula-aiheiset esittelytaulut. Maunulan WDC-hank-
keessa järjestetään noin kymmenen asukastilaisuutta
Maunulan suunnittelun eri näkökulmista, suunnitel-
laan Maunulaan kaupunkipolkua ja kunnostetaan
Maunulaa kiertävää luontopolkua sekä kerätään
asukkailta asumiseen liittyvää historiatietoa.

Maunula-Seuran kevät-
kokouksessa käytiin kes-
kustelua Maunulan tule-

vaisuuden mahdolli-
suuksista ja uhkista.

Tekniikan tohtori Johanna Hankonen kertoi lähiöiden
rakentamisesta 20.2.2012 aluefoorumilla. Hankonen
väitteli vuonna 1994 aiheesta "Lähiöt ja tehokkuuden
yhteiskunta".

Maunulan 
Mediapaja
on avoinna 

ma – pe 
klo 10.00 – 14.00.
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