
Kaikki ovat tervetulleita
Maunulan kirkolle (Metsä-
purontie 15) laulamaan
joululauluja ja kuuntele-
maan joulun sanomaa.
Maunulan kirkossa järjes-
tetään seuraavia joulun-
ajan tilaisuuksia:

Su 27.11. klo 12 Ensim-
mäisenä adventin messus-
sa lauletaan Hoosiannaa.

Su 27.11. klo 18 Advent-
tikonsertti "Riemuitse ty-
tär Siion". Esiintyjinä sop-
raano Liisa Tiensuu ja ur-
kuri Maija Maltela. Muka-
na myös soitinyhtye.

Ke 7.12. klo 13 Musiikil-
linen joulujuhla. Vieraina
laulajatar Eva Kasvio ja
pianisti Pia Korteala sekä
nuoret soittajat Hanna-
Maria Hapuli, piano ja
Emilia Hapuli, sello. Jou-
luista ohjelmaa. Kahvit
klo 12.30 alkaen.

To 8.12. klo 10 Lasten ja
perheiden joulukirkko.

To 15.12. klo 9.30 ja
10.15. Maunulan leikki-
puistossa (Metsäpurontie
14) vietetään jouluhartaut-
ta.

To 15.12. klo 18 "Oi jou-
luyö" -konsertti, jossa Pert-
ti Palm ja romanimusiikki-
yhtye Tummat tunteet.

Su 11.12. klo 18 ja
18.12. klo 15. Kauneimpia
joululauluja lauletaan
Maunulan kirkossa kahte-
na peräkkäisenä sunnun-
taina.

La 24.12. klo 14 Joulu-
aaton hartaus.

Su 25.12. klo 8 Jouluaa-

mun messu. Musiikista
vastaa Maunulan kirkon
musiikkiryhmä.

Su 1.1. klo 12 Uuden-
vuodenpäivän messu.

Kanttori 
Maija 

Pesonen-Kareinen

10.11.2011 Saunabaarin po-
rukkaa lähti 19 hengen
ryhmänä katsomaan teatte-
ria.Teatteriesitys oli Metro-
polin tiloissa, kuten osa
esiintyjistäkin,koska esitys
kuului opiskelijatöihin.Val-
lan uutta Elämä-nimisessä
esityksessä oli se, että ylei-
sö sai ohjata elämän kulkua
valitsemalla vaihtoehdoista
toisen.Valintaa varten opis-
kelijat olivat tehneet erilai-
siin voidepurkkeihin napin-
painojärjestelmän. PV
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Vaatekorjaukset
Tilaustyöt
Hääpuvut
Nahkavaatteet
Turkit
Pesulapalvelu
Nahkapesu
Kodintekstiilit
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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%
korjauspalveluista

Palvelemme osoitteessa:

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
Autero

dipl.ekon.
LKV

0400 400 743

Siv 
Snygg
myynti

-neuvottelija
050 343 4661

Weli 
Maksimainen

myynti-
neuvottelija

0400 854 878

Nico 
Autero

KTM 
LKV

050 521 4810

Kristiina 
Kellander-

Sinisalo
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!

Saunabaarin porukka teatterissa

Maunulan kirkon 
adventti

Tänä syksynä maunulalaisil-
la on Maunulan Mediapajal-
la mahdollisuus ohjatusti
harjoitella tietokoneen käyt-
tötaitoja.Maunula-Seura tar-
joaa työväenopistolle tilat ja
Pohjoinen alueopisto huo-
lehtii ohjauksesta.

Mediapajaan on hankittu
kuusi uutta tietokonetta ja
kaikissa koneissa on kattava
ohjelmisto. Ohjausta tarjo-
taan tiistaisin klo 9–11 ja
torstaisin klo 14–16 aina
8.12.11 asti.Tunneilla harjoi-
tellaan kansiopuun rakenta-
mista,tallentamista,tekstin-
käsittelyä, taulukkolasken-
taa, tiedonhakua internetis-
tä, laskunmaksua internet-
pankissa,sähköpostin lähet-
tämistä, ilmaisen Skype-pu-
helimen käyttöä ym.Tavan-
omaisten ohjelmien (Word,
Excel, PowerPoint) lisäksi
koneista löytyy uusin Photos-
hop Elements -kuvankäsitte-
lyohjelma.Ohjaajalta voi ky-
syä myös kännykänkäyttöön

liittyviä neuvoja.
Tunneille ilmoittaudu-

taan, sillä paikkoja on rajoi-
tetusti.Ilmoittautumisia vas-
taanotetaan Pohjoisen alue-
opiston toimistossa puh.
31088540. Työväenopiston
opiskelijoille harjoittelu on
maksutonta,muut maksavat
5 €/lukukausi.

Tammikuussa 2012 oh-
jaus jatkuu tiistaisin ja tors-
taisin nykyiseen malliin ai-
nakin toukokuun loppuun
asti.Ohjauksen lisäksi työvä-
enopisto tarjoaa kevätkau-
della Mediapajalla odotetus-
ti myös opetusta.Tiistai-iltai-
sin pidetään kuvankäsittelyn
alkeiskursseja. Ilmoittautu-
minen kevätlukukauden tie-
totekniikkakursseille alkaa
8.12.11 klo 11. Tarkemmat
kurssiaikataulut ja -sisällöt
löytyvät työväenopiston oh-
jelmasta sekä osoitteesta
www.ilmonet.fi

Maret Salopelto

Työväenopisto nyt
Maunulan Mediapajalla

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 2011

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, Inari Tei-
nilä, Jouko Jauhiainen,  Simo San-
kari ja Timo Kyllönen.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy maaliskuussa. 
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

Ohjaaja Jori Pitkänen selittää auditorion oven edessä
äänestyssysteemiä.

Nenäpäivä Maunulassa
Leijonat olivat asialla 
Maunulassa Nenäpäivänä.
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