
Asukastila Maunulan Mediapajan vapaaehtoiset viettivät pikkuvappua 7.5.2013.Seu-
raava vapaaehtoisten ideointikokous maanantaina 3.6.klo 17-18.Olet tervetullut mu-
kaan Mediapajan (Metsäpurontie 19-21) vapaaehtoistoi-
mintaan.

Helsingin Sanomien Nyt-
liitteessä (3.–9.5.) oli arvioita-
vana Suursuon ostoskeskuk-
sessa sijaitseva pikku Jerusa-
lem. Se sai kiitosta muun
muassa itse tehdyistä viinin-
lehtikää-ryleistä,falafeleista
ja hummuksesta.Kokonais-
arvosanaksi ravintola sai

kolme tähteä.Pikku Jerusa-
lemista voi tilata ruokaa
myös kotiin toimituksella.

pikku Jerusalem
Suursuon ostoskeskus,

Pakilantie 11
avoinna ma-la 10–22, su

12–21
www.pikkujerusalem.fi
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Tilaa meiltä kevään juhliin 
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Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
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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, Timo
Kyllönen ja Anna Karhu.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy syyskuussa. 
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

Seniorikansalaisille tarjotaan
asukastila Maunulan Me-
diapajalla (Metsäpurontie
19–21) sähköpostin,interne-
tin ja puhelimen käytön opas-
tusta tiistaisin klo 12–15 ke-
vätkaudella opastusta vielä
4.6 klo 12–15 . Syyskaudella
aloitetaan opastukset tiistai-
na 10.9.2013 klo 12–15. Tä-
män jälkeen neuvontaa tar-
jotaan periaatteessa joka tiis-

tai.
Neuvomme seniorikansa-

laisia käyttämään oman toi-
veen mukaan mm.sähköpos-
tia,internetiä sekä kännyköi-
tä. Keskeinen toimintata-
pamme neuvonnassa ja opas-
tuksessa on henkilökohtai-
nen vertaisopastus.

Tapaamisessa opitaan yh-
dessä asiakkaan toiveen mu-
kaan käyttämään erilaisia
palveluja, kuten laskujen
maksaminen,lipputilaus,ai-
kataulut jne. Oman puheli-
men, kannettavan tietoko-
neen tai digitaalisen kame-
ran voi tuoda mukaan, mut-
ta se ei ole välttämätöntä.

Opastus on maksutonta.
Ei ajanvarausta.

Mediapajalla senioreille
neuvontaa tietokoneen
ja puhelimen käytössäHelsingin Latu järjestää

Maunulan majan ken-
tällä (Metsäläntie 9) ur-
heiluvuoroja kesällä.Len-
topalloa pelataan tiistai-
sin ja torstaisin
21.5.–29.8.klo 19–21.Ke-
sän kausimaksu on 10
euroa.Kaksi ensimmäis-
tä tutustumiskertaa ovat
maksuttomia. Ryhmän
ohjaajana toimii Martti
Korhonen, p. 040 548
1729.

Keppijumppaa harras-
tetaan kentällä 5.–26.6. ja
31.7.–28.8. keskiviikkoi-
sin klo 17.30–18.30. Ke-
pin saa lainaksi paikan
päältä. Osallistua voi jo-
ko kerta- tai kausimak-

sulla 2,50/20,- (Helsin-
gin Ladun jäsenet),
3,50/25,- (muut). Lisätie-
toja antaa Heli Lima-
tius,hekaju@wippies.com
tai p. 040 839 8372.

Sunnuntaina
30.6.2013 on mahdolli-
suus tutustua öisiin eläi-
miin Maunulan lepak-
koretkellä klo 22–01.
Lähtö Saunabaarin edes-
tä ja paluu samaan paik-
kaan. Pääkohteena on
Maunulan majan ympä-
ristö, mutta matkalla on
useampia oivallisia lepa-
koiden saalistuspaikkoja.
Ilmaisen retken järjestää
Helsingin luonnonsuoje-
luyhdistys.

Urheilua ja lepakoita
Maunulan majalla

Kesällä jumpataan ulkona
Maunulassa ja Metsälässä.
Liikuntaviraston ilmainen
puisto-jumppa on Maunulan
sorsapuistossa Männikkötiel-
lä tiistaisin klo 18.00-18.50.
Puisto-jumppaamaan pääsee
koko kesän 4.6.–20.8.

Maunulan Naisvoimiste-
lijoiden kesäjumppa pidetään
maanantaisin klo 19 Metsälän
kentällä osoitteessa Krämer-
tintie 10. Kesäjumppaan on
kahden euron kertamaksu ja
jumppaa järjestetään kesä- ja
elokuussa.

Ylös, ulos ja jumpalle

Maunulan ravintolasta 
arvostelu Nyt-liitteessä

Oulunkylän seurakunnan 
musiikillinen kesäkahvila 
Maunulan kirkolla
keskiviikkoisin klo 13.
Katso www.helsinginseurakunnat.fi /seurakunnat/oulunkyla/uutiset
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