
Maunulan Leikkipuistossa
pidetään kylätapaaminen
torstaina 3.10.klo 18.Tapaa-
misessa haetaan vastauksia
kysymyksiin:

Ketkä saavat oleskella
leikkipuistossa? Mitkä ovat
leikkipuiston aukioloajat?
Mitkä ovat leikkipuiston ra-
jat ja säännöt? Mitä tupakka-
laki ja järjestyslaki sanovat
päihteiden käytöstä leikki-
puistossa? Miksi nuoriso viih-
tyy leikkipuistossa? Miten vi-
ranomaiset ja järjestöt voivat
tehdä leikkipuiston turvalli-
suuden ja viihtyvyyden hy-
väksi?  Miten asukkaat itse
voivat lisätä turvallisuutta ja
viihtyvyyttä?

Tule keskustelemaan
maunulalaisten nuorten ja
aikuisten, lapsi- ja nuoriso-

työntekijöiden ja poliisin
kanssa. Kahvitarjoilu.

Paikka: Leikkipuisto
Maunula,Metsäpurontie 14-
16

Aika:torstai 3.10.2013 klo
18.00

Järjestäjä: Maunulatiimi

Tiedustelut:Lauri Seutu
Maunulan kirjasto 
puh. 09 3108 5063
lauri.seutu@hel.fi
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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.

5
 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

                           
      Kahvila Konditoria 

  Wanha Maunula 

 

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

                  TERVETULOA! 

              www.maunulankahvila.fi 

Syksyn juhliin herkulliset 
täyte- ja voileipäkakut 

tilauksesta!
– Soita ja tiedustele lisää!

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 2013

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  ja Marjatta Varis.
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
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Leikkipuisto,
kaikkien paikka?

Kulttuuri- ja kirjastolauta-
kunta hyväksyi kirjaston
hankesuunnitelman
Kulttuuri- ja kirjastolauta-
kunta päätti 27.8.2013
puoltaa omalta osaltaan
Maunulan kirjaston uudis-
rakennuksen 31.5.2013
päivitetyn hankesuunni-
telman hyväksymistä.

Lausunnon mukaan ny-
kyisessä paikassa (Suur-
suonlaita 6) kirjasto ei pal-
vele koko Maunulaa. Kir-
jaston huono sijainti heijas-
tuu resurssin suhteellisena
tehottomuutena eli alueen
väkilukuun nähden mää-
rältään verrattain vähäise-
nä käyttönä.

Uusi rakennus Maunu-
lan keskustassa on kaik-
kien asukkaiden ulottuvil-
la oleva kulttuuritila, olo-
huone ja elinikäisen oppi-
misen ympäristö. Tilarat-

kaisuissa on erityisesti
huomioitu monen eri tason
taitojen ja itsenäisen teke-
misen haasteet sekä asuk-
kaiden mahdollisuus oma-
ehtoiseen tilojen käyttöön.

Bussireittien ja koulujen
välittömässä läheisyydessä
sijaitseva kirjasto houkut-
telee myös uusia asiakkai-
ta, kuten lapsia ja nuoria
sekä työmatkalaisia ja
muita kauttakulkevia ih-
misiä. Hyvä sijainti päivit-
täiskaupan välittömässä
läheisyydessä ja talon
muista palveluista saatava
synergiaetu tulevat lisää-
mään kirjaston käyttöä ja
vaikuttavuutta huomatta-
vasti.

Lisätietoja
www.maunula.net

Mediapajalla senioreille
neuvontaa tietokoneen ja
puhelimen käytöstä
Seniorikansalaisille tarjo-
taan asukastila Maunu-
lan Mediapajalla (Metsä-
purontie 19-21) sähkö-
postin,Internetin ja puhe-
limen käytön opastusta
tiistaisin klo 11 -15.

Neuvomme seniori-
kansalaisia käyttämään
oman toiveen mukaan
mm. sähköpostia, Inter-
netiä sekä kännyköitä.
Keskeinen toimintata-
pamme neuvonnassa ja
opastuksessa on henkilö-
kohtainen vertaisopastus.

Tapaamisessa opitaan
yhdessä asiakkaan toi-
veen mukaan käyttä-
mään erilaisia  palveluja
kuten  laskujen maksa-
minen, lipputilaus, aika-
taulut jne. Oman puheli-
men, kannettavan tieto-
koneen tai digitaalisen
kameran voi tuoda mu-
kaan, mutta se ei ole
välttämätöntä.

Opastus on maksuton-
ta. Ei ajanvarausta.

Lisätietoja:
www.maunula.net

Miten pyöräilyä 
edistetään Maunulassa?
Asukastila Maunulan Me-
diapajalla keskustellaan
pyöräilystä keskiviikkona
2.10.klo 18-19.30.Tilaisuu-
den aiheena on, miten

Maunulassa edistetään pyö-
räilyä.

Tilaisuuden järjestävät
Helsingin pyöräilijät ja
Maunula-Seura.

Ekaluokkalaiset
Tänä syksynä koulussam-
me aloitti taas uusia eka-
luokkalaisia. Jokainen sai
oman Aapisensa, ja minä ja
ystäväni Anita pääsimme
seuraamaan tapahtuman
kulua. Ansa-orava antoi jo-
kaiselle ekaluokkalaiselle
iloisesti hymyillen Aapisen,
ja kaikki alkoivat heti in-
noissaan tutkailla niitä.

Muutamaa päivää myö-
hemmin kävimme haastat-
telemassa muutamaa uutta
koululaista. Ensimmäistä
haastateltavaani Violaa kyl-

lä jännitti koulun aloittami-
nen mutta ensimmäiset
koulupäivät olivat silti olleet
mukavia. Catherine-tyttö
toivoisi tulevilta kouluvuo-
silta retkiä, ja hän kertoi et-
tä ensimmäisinä päivinä
oli käyty läpi ohjeita. Bea-
ta haluaisi piirtää paljon
koulussa. Jokainen eka-
luokkalainen kertoi kuiten-
kin saaneensa paljon kave-
reita!

Kirjoittanut
Tinja Espo

Ansa-orava jakoi kaikille ekaluokkalaisille Aapisen.
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