
Maunulan Sanomia voi
käyttää myös jätteiden la-
jitteluun, varsinkin jos on
tarvetta kuljettaa pientä
määrää biojätettä. Tässä
on muistinvirkistykseksi
kerrattu yksi taittelutapa
monista mahdollisista.Voit
huoletta käyttää kerral-
laan koko lehteä, joka koos-
tuu yleensä muutamasta
aukeamasta.

1) Avaa lehti keskiau-
keaman kohdalta ja taita n.
8 cm alareunasta päälle-
päin. 2) Käännä lehti vaa-
kasuunnassa toisinpäin,
juuri taiteltu kohta alustaa
vasten. 3) Taita kolmasosa
aukeaman vasemmasta
reunasta keskelle. 4) Taita
sitten lehden oikea kol-
mannes keskelle, taitteet
menevät päällekkäin. 5)
Laita nyt alalaidan päällim-
mäinen taitettu osa alem-
man taitoksen alle. 6)
Käännä tekele ylösalaisin,
taita puolet korkeudesta ja

pujota suora osa ylös taitok-
sen alle.7)Asettele vielä oi-
keaan muotoon, litistä ala-
kulmia ja voilà – enää jät-
teet puuttuvat.

Tietokone- ja kännykkä-
neuvontaa  tiistaisin klo 12–15
välisenä aikana Maunulan
Mediapajalla.

Neuvontaa tarjolla seu-
raavina päivinä: tiistai 26.
maaliskuuta,tiistait 9.,16.,ja
23. huhtikuuta,tiistait 7.,14.,
21. ja 28. toukokuuta

Neuvomme seniorikansa-
laisia käyttämään oman toi-
veen mukaan mm.sähköpos-
tia,Internetiä sekä kännyköi-
tä.Keskeinen toimintatapam-
me neuvonnassa ja opastuk-
sessa on henkilökohtainen
vertaisopastus.

Opitaan yhdessä asiak-
kaan toiveen mukaan käyttä-
mään erilaisia palveluja kuten
laskujen maksaminen,lippu-
tilaus, aikataulut jne. Oman
puhelimen tai kannettavan
tietokoneen voi tuoda mu-
kaan,mutta se ei ole välttämä-
töntä.Avustetaan myös digi-
kameroiden käytössä.

Opastus on maksutonta.
Ajanvaraus ei välttämätön,

mutta sen voi tehdä Mediapa-
jasta.

Maunulan Mediapaja,
Metsäpurontie 19–21.Terve-
tuloa!
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Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770

pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi

Nico 
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KTM, LKV
050 521 4810
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Maksimainen
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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.
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 Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

 kortteli korttelilta

 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
 voimavarat yhdistyvät

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

PAKILANTIE 61

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, 
OTA YHTEYTTÄ ASUNTOASIOISSA

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 9.00–14.00Palvelemme ma–to 8.30–19, pe 8.30–18, la 9–15

Maunulan
ASUKASTAPAAMINEN
Sunnuntaina 24.3. klo 13–16
Maunulan ala-asteella (Maunulanmäki 5) 

Ohjelmassa:
- Uuden kirjaston, työväenopiston, nuorisotalon 

suunnittelun ja Asukastalo Saunabaarin kehittämisen 
esittelyä.

- Keskustelua Maunulan demokratiahankkeesta ja 
ideointia pienryhmissä.

- Kahvitarjoilu.
- Lasten puuhanurkkaus.
- Esiintyy lapsellinen musiikkiorkesteri ”Koominen 

välähdys”.

Poikkea milloin vain tai jää koko 
tapahtuman ajaksi!

Järjestää Maunulan demokratiahanke
http://maunula.blogspot.fi 

                           
      Kahvila Konditoria 

  Wanha Maunula 

 

    Metsäpurontie 20/p. 790030 
                   Ark  8:00 – 16:30 
                   La    9:00 – 13:30 

                  TERVETULOA! 

              www.maunulankahvila.fi 

Tilaa meiltä kevään juhliin 
maukkaat 

voileipä- ja täytekakut!
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Toimitus:
Helen Elde,  Hannele Rankamo,
Hannu Kurki, Virpi Räty,  Jouko
Jauhiainen,  Marjatta Varis, Timo
Kyllönen ja Anna Karhu.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
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Näin taittelet sanomalehdestä biojätepussin

Kevät on suursiivousten ai-
kaa. HSY:n (Helsingin Seu-
dun Ympäristöpalvelut) jäte-
huollon keräysautoon voi
viedä maksutta kotitalouk-
sien vaarallisia jätteitä,säh-
kölaitteita ja metalliromun
pieneriä.

Vaarallisiin jätteisiin
kuuluvat esimerkiksi ener-
giansäästölamput, maalit,
liuottimet, siivouskemikaa-
lit, akut ja lääkkeet. Sähkö-
ja elektroniikkaromua, ku-
ten jääkaappeja,televisioita
ja kahvinkeittimiä, otetaan
vastaan yhdeltä henkilöltä
enintään kolme kappaletta

laitetyyppiä kohden.Metal-
liromuna autoon voi viedä
esimerkiksi polkupyöriä,
puulämmitteisiä kiukaita,
lämminvesivaraajia sekä
metalliastioita ja -purkkeja.

Keräysauto pysähtyy ko-
tikulmilla:
Maanantaina 15.4.
20.20–20.50 Pirkkolantie/
Pirjontie, Pirkkola
Tiistaina 16.4.
17.00–17.30 Pakilantie 8a,
kaupan p-alue, Maunula
17.40–18.20 Krämertintie 8
A, p-alue, Metsälä

Lisätietoja osoitteessa
www.hsy.fi.

Jätehuollon keräysauto
kiertää huhtikuussa

Seniorikansalaisille
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