
Maunulan Lions Club on osal-
listunut kolmena vuonna ne-
näpäiväkeräykseen. Perjan-
taina 8.11.2013 punanenäiset
leijonat seisoivat keräyslippai-
ta heilutellen Maunulan Ale-
pan ja S-marketin edustalla.

Kaupoista ostoksilta palaa-
jat lahjoittivat vaihtorahana
saatuja kolikoitaan.Koululai-
set antoivat viimeisiä viisisent-
tisiään,eläkeläiset eurojaan ja
joku työnsi lippaaseen setelin-
kin.Osa kertoi lahjoittaneen-
sa jo puhelimella, mutta pu-
dotti vielä kolikoita keräyslip-
paaseen.

Televisiotoimittajien rum-
mutus siitä,miten pienelläkin

rahasummalla voidaan aut-
taa kehitysmaiden lapsia pää-
semään koulutielle,oli mennyt
perille. Kansan käsi oli kart-
tuisa.Keräys tuotti 604,44 €,
hiukan vähemmän kuin vii-
me vuonna.Tulokseen saattoi

vaikuttaa S-marketin raken-
nustyömaan aiheuttama ah-
taus Metsäpurontien ja Raja-
metsäntien risteysalueella ja
se tosiasia, että yhä useampi
on siirtynyt maksamaan
kauppaostoksensa pankki-
kortilla.

Keräyspaikoilla vallitsi
keskusteleva,iloinen ja autta-
vainen tunnelma – maunula-
lainen ilmapiiri.Leijonat kiit-
tävät kaikkia Nenäpäivä-ke-
räykseen osallistujia.
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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.
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 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 
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Nenät Maunulassa

Kirsi Lähteenoja ottaa
vastaan Sanni Sanni Sal-
menojan lahjoituksen.Ku-
va vuodelta 2012.

LP Maunulassa kokoon-
nuttiin 3.10. Maunulatii-
min edustajien ja paikal-
listen asukkaiden kesken
puhumaan puiston ongel-
mista. Kun puistossa on
sotkettu, meluttu, juopo-
teltu tai rikottu paikkoja,
silmätikuiksi ovat joutu-
neet teini-ikäiset, jotka
viettävät vapaa-aikaa po-
rukoissa leikkipuistossa.
Pienten lasten turvalli-
suutta uhkaavat maasta
löytyvät tupakantumpit,
nuuskapussit, pullonkor-
kit ja joskus myös neulat
tai lasinsirut. Onko tämä
kaikki puistossa käyttä-
vien teini-ikäisten syytä?

Puheenvuoroista kävi
ilmi,että alkoholia käyttä-
vät aikuiset aiheuttavat
merkittävän osan myö-
häisiltojen ja öiden häi-
riöistä. Monesti syyttö-
mät nuoret saavat närkäs-
tyneiden aikuisten vihat
päälleen.

Poliisi muistutti, että
leikkipuisto on alle 18-vuo-
tiaille tarkoitettu alue,jol-
la sekä tupakointi että al-
koholin käyttö on lain mu-
kaan kielletty. Puisto on
kaiken ikäisten asukkai-
den käytettävissä,kunhan
ei häiritä puiston toimin-
taa päiväsaikaan eikä
yleistä järjestystä ilta- ja

yöaikaan.
Puiston työntekijöiden

mukaan ongelmat ovat jo
vähentyneet,kun nuorten
kanssa on sovittu peli-
säännöistä. Nuorten mu-
kaan enemmistö teini-
ikäisistä toimii vastuulli-
sesti. Toivottiinkin, että
asioista otettaisiin selvää
ennen kuin ruvetaan syyt-
telemään ketään. Keski-
näinen kunnioitus puolin
ja toisin pitäisi olla ohje-
nuorana aikuisten ja nuor-
ten välisessä kanssakäy-
misessä. Leikkipuistossa
on viihtyisää ja turvallis-
ta,jos pienimpien oikeudet
ja tarpeet huomioidaan.
Nuorilla on oikeus ko-
koontua vapaasti muual-
lakin kuin nuorisotiloissa.
Leikkipuistossa pitää kui-
tenkin aina muistaa ensi-
sijaisesti lasten oikeudet.

Aino ja Leevi pohjoises-
ta nuorisotyöyksiköstä
ovat kirjoittaneet tapaa-
misesta ruuti-netin blogiin
otsikolla "Nuorten ääni
kuului Maunulan kyläta-
paamisessa". Blogikirjoi-
tuksessa tulee hienosti
esiin nuorten näkökulma.
http://www.ruuti.net/2013/
10/nuorten-aani-kuului-
maunulan-kylatapaami-
sessa/

Lauri Seutu

Leikkipuisto on 
kaikkien paikka

Tule mukaan suunnittelemaan Maunulan 
uutta kirjasto-, työväenopisto- ja nuoriso-
taloa.

Työpaja arkkitehtien 
kanssa
Torstaina 30. tammikuuta klo 17.30
Asukastalo Saunabaarin Vaahterasali
Metsäpurontie 25

Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!

Järjestää Maunulan demokratiahanke

Saunakabaree 13.12.2013 klo 11.00
Historian lehtien havinaa Saunabaarilla, 
os. Metsäpurontie 25.
Esityksen jälkeen on tarjolla joulupuuroa, kahvia, glögiä, 
sekä mahdollisuus jäädä yhteislaulutilaisuuteen 
joululauluja laulamaan.
Saunakabareen ohjaa teatteriohjaaja Minna Mäkinen ja 
näyttelijöinä nähdään mm. Asukastalon maineikkaita 
kävijöitä.
Saunakabaree on katsaus Saunabaarin historiaan, ajalle 
kun paikassa vielä saunottiin. Menneisyyteen eläydytään 
musiikin, kuvien ja tunnettujen historiallisten hahmojen 
avulla. Mukana ripaus joulua.
Tilaisuuden järjestää ja siihen tervetulleiksi 
toivottaa Saunabaarin väki ja Ossy ry
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