
Tammikuun puolivälissä ko-
ettiin lehdellemmekin mer-
kittävä hetki, kun
maunulalainen tai-
teilija Helen Elde pi-
ti Helsingissä akryy-
li- ja akvarellimaa-
lausten näyttelyn ni-
meltä Kuvia ja kuvit-
telua. Galleria Sai-
massa teokset olivat
saaneet arvoisensa
ripustuksen,jota leh-
den toimituksesta
käytiin ihastelemas-
sa.

Eri taiteiden
alueilla liikkuva
näyttelijä-ohjaaja-

kuvataiteilija-käsikirjoittaja
tuli näyttelyssä esiin esimer-

kiksi maisemien,eläinten ja
satuhahmojen kuvaajana se-
kä kuvittajana. Mieleen jäi-
vät vaikka eläinten onnistu-
neesti vangitut ilmeet: mai-
seman yli katsovan eläimen
puhuva katse tai kerällä
nukkuvan ketun rentoutu-
neet kasvot,mutta valppaa-

na tarkkaavat korvat.
Helen Elde on kuvittanut

jo pitkään Maunulan Sano-
mia kirjoitustensa oheen lii-
tetyin kuvin.

V. R.
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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.
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AVAJAISET 20.3. klo 9-18 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Uusi S-Market, Pakilantie 8, puh. (09) 5660 0396

FIDA LÄHETYSTORI MAUNULA SECOND HAND -KETJU

104. aluefoorumi ma 14.4.2014. klo 18–20
Aihe: Miten Maunulassa voidaan vaikuttaa CO2-päästöihin? Jääjuh-
lan käsiohjelman välissä jaettiin kotitalouksiin kysely, jolla kartoite-
taan asukkaiden käyttäytymistä ja vaikutusmahdollisuuksia energian 
säästössä ja CO2-päästöjen vähentämisessä. Miten kyselyn tuloksia 
tulisi tulkita Maunulan osalta? Analyysiä jatketaan myöhemmin ke-
väällä selvittämällä taloyhtiöiden energian ja veden kulutustietoja.
Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Maunulasali.

MAUNULAPÄIVÄMAUNULAPÄIVÄ 
Leikkipuisto Maunulassa

15.5.2014 klo 16–19
Musiikkia, tanssiesityksiä ja liikuntaa

Oulunkylän Seurahuoneen Houseband
Trubaduuri Pirjo Sipi

Breaktanssija Tero Lipponen
Trubaduuri Mirkkis

Näyttelijä Jyrki Kallius
Zumba-ohjaaja Sinde
Leikkipuiston lapset

Rullalautailua, pelejä ja paljon muuta
Heppa-ajelua         Kahvio
Trampoliini           Makkaragrilli
Kirpputori            Sambuuseja
Maunula-aiheinen tietokilpailu

Tapahtuman järjestää Maunulatiimi

Maunulan talvi-
rieha Jääjuhla
pidettiin sun-
nuntaina 2.3.
2014. Perintei-
nen laji on saap-
paan heitto.

Helen Eldellä näyttely

Helen Elde.
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