
Maunula-Seura on ryhtynyt
edistämään Maunula-äänile-
vyn tekemistä.Aloitteen levyn
tekemisestä teki Kari ”Kärtsy”
Hatakka, joka on perustanut
Waltari-yhtyeen ja tehnyt mu-
siikin Max Payne videopelei-
hin. Maunula-levy tehdään
1970- ja 1980-lukujen taittees-
sa vaikuttaneen maunulalai-
sen Flatus-yhtyeen musiikin
pohjalta. Levylle tulee 10-12
kappaletta.Flatus-yhtyeessä
musiikkia tekivät Ilkka ”Ile”
Nieminen (1955-2005) ja Pau-
li ”Tote”Hatakka (1956-) vuo-
sina 1977-1982.Levyn tuottaa
pirkkolalainen Pave Maija-
nen.

Levyn tekemisen tavoittee-
na on tehdä tunnetuksi
Maunulan luovuutta ja yhtei-
söllisyyttä.Levy tallentaa 70-
80-luvun taitteen Suomi-pop-
pia ja esittelee Maunulan
tuon ajan vilkasta musiikki-
elämää.Levyn rahoituksesta
vastaa Maunula-Seura ja kus-
tannukset ovat noin 5000-
6000 euroa.Ideana on kerätä
rahat Maunula-Seuran yhtei-
söjäsenyyksinä ja tukikon-
serteilla.Yhteisöjäseninä voi-

vat olla yhteisöt kuten taloyh-
tiöt: Pientalot (50 €), alle 50
asuntoa (100 €),50 < 100 asun-
toa (150 €) ja yli 100 asuntoa
(200 €). Maunulan Leijonat
päätti marraskuun kokouk-
sessaan lahjoittaa levyn teke-
miseen 500 euroa.

Levyn tekemisen aikatau-
luksi on sovittu, että levy jul-
kistetaan syys- lokakuussa
2015.Levyn soittoharjoitukset
ovat jo käynnistyneet. Levyä
varten on koottu bändi ja sen
harjoitukset ovat käynnisty-
neet. Levyn nauhoitukset
käynnistyvät 8.joulukuuta ja
ne jatkuvat tammikuuhun
2015. Levy on teknisesti val-
mis toukokuussa 2015.

Lisätietoja
www.maunula.net

Asukastila Maunulan Me-
diapaja muutti lokakuussa
Saunabaarin rakennuksen
Männikkötien ja Metsäpu-
rontien puoleiseen kulmaan.
Mediapaja tarjoaa asukkail-
le mahdollisuuden käyttää
tietokonetta ja internetiä il-
maiseksi sekä tulostaa ja ko-
pioida omakustannushin-
taan.Iltaisin ja viikonloppui-
sin tilaa käyttävät järjestöt ja
erilaiset työryhmät. Mau-
nulan Mediapajalla tehdään
asukasvoimin Maunulan Sa-
nomia ja ylläpidetään Mau-
nulan kotisivuja.

Seniorikansalaisille tar-
jotaan asukastila Maunulan
Mediapajalla (Metsäpurontie
25) sähköpostin,Internetin ja
puhelimen käytön opastusta
tiistaisin klo 12 -15.Neuvom-
me seniorikansalaisia käyt-
tämään oman toiveen mu-
kaan mm.sähköpostia,Inter-
netiä sekä kännyköitä. Kes-
keinen toimintatapamme
neuvonnassa ja opastukses-
sa on henkilökohtainen ver-
taisopastus.Opastus on mak-
sutonta.

Lisätietoja
www.maunula.net
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MAUNULAN APTEEKKIMAUNULAN APTEEKKI

Palvelemme 

ma–to 8.30–19,

pe 8.30–18, la 9–15

Pakilantie 10

00630 HKI

puh. 09 724 8543 

www.maunulanapteekki.fi 

Avoimet ovet 
ja jouluglogit 
Saunabaarilla

Tervetuloa tutustumaan laajentuneen  
asukastalo Saunabaarin toimintaan ja tiloihin.

AVOIMET OVET TORSTAINA 
11. JOULUKUUTA Klo 13-17.00

ASUKASTALO SAUNABAARI  METSÄPURONTIE 25  MAUNULA

Perinteiset paritanssit Saunabaarilla klo 13-15. 

Mediapajalla näyttely ja nettiyhteydet avoinna.  
HESY:n Joulupuoti. Retrot esittäytyvät. 

Maunulan demokratiahanke kutsuu kaikki 
asukastalon laajentamista ja uuden  
monitoimitalon rakentamista edistäneet ja 
niistä kiinnostuneet joulu-glögille  

klo 17 – 18 Mediapajan tiloihin. 

TERVETULOA!

                           
      Kahvila Konditoria 

  Wanha Maunula 

 

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

                  TERVETULOA! 
              www.maunulankahvila.fi 

Joulupyhät lähestyvät...
Tilaa meiltä sesongin 
herkut juhlapöytääsi

– Soita ja tiedustele lisää

Maunulan 
Naisvoimistelijat ry

 

HYVÄSSÄ SEURASSA 
ON ILO LIIKKUA! 

http://maunulannv.sporttisaitti.com 
MNV myös facebookissa 

HESY Kirppis
Metsäpurontie 25

Joulumyynti 
7.–23.12.

Tervetuloa

Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti 
040-525 1504
heikkilehti@hotmail.com
Jakelulevikki: n. 7 000 kpl
Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690
Painopaikka:
Karprint Oy, Vihti 2014

Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 25
00630 HELSINKI
puh. 040 5900 455
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, Hanna Horppila ja Mar-
jatta Varis.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy maaliskuussa. 
Ilmoitushinnat: esim. 1 palsta x 50
mm = 50 palsta mm = 50 €, 2 pals-
taa x 50 mm = 100 palsta mm = 100
€, 2 palstaa x 100 mm = 200 palsta-
mm = 200 €. Etusivun ilmoituksia
ja yli 30 % sivun kokoisia ilmoi-
tuksia lehti ei julkaise.
ISSN 1239–9426

Maunulan kirjasto
www.helmet.fi 

Suursuonlaita 6,  puh. 09-310 85063

ma–to 9–20, pe 9–16, la 10–16 

Vuodenvaihteen aatot ja pyhät
   itsenäisyyspäivä 6.12. suljettu
   jouluaaton aatto 23.12. avoinna 9–18, 
   joulu 24.12.–26.12. suljettu
   uudenvuodenaatto 31.12. avoinna 9–16 
   uudenvuodenpäivä 1.1.2015 suljettu
   loppiaisaatto 5.1.2015 avoinna 9–18
   loppiainen 6.1. suljettu

Jouluinen satutunti kaiken ikäisille
   maanantaina 15.12. klo 18–19
ohjelmassa joululauluja, -runoja ja -satuja
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Suositushinnat. Saatavuuden mukaan. Hinnat ja osallistuminen saattavat vaihdella ravintoloittain. Kysy ravintolaltasi eri vaihtoehtoja. 
Subway® catering-tuotteisiin eivät sovellu lämpimät Subi® -leivät. Tuplaliha, -juusto, lisäpekoni tai muut maksulliset lisukkeet eivät 
sisälly hintaan. Subitarjotin vaatii tilauksen vähintään 24 tuntia etukäteen. ©2014 Doctor‘s Associates Inc. Subway® is a registered 
trademark of Doctor‘s Associates Inc.

Subway® -ravintoloista  
subitarjottimet ja jättisubit!

Ihanteellinen cateringtarjoilu pikkujouluihin.

35
alkaensubitarjotin

35
alkaen

45 cm

Lue lisää www.subway.fi

Huomioithan, että 
subitarjotin ja jättisubi 

on tilattava 24 tuntia 
etukäteen.

Subway® Maunula  
Pakilantie 8 a, 00630 Helsinki

puh: 010 400 8071
avoinna: ma-pe 9-22, la 10-20, su 12-20

Tällä kupongilla voit ostaa kaksi subia ja 

maksaa vain yhden.

Voimassa 31.12 asti vain Maunulan Subwayssa.

Maunula-levy julkistetaan syksyllä 2015

Maunula-levyn soittoharjoitukset Nosturilla.Kuvassa vas.Pave Maijanen,Kärtsy Ha-
takka, Tote Hatakka, Rainer Tuomikanto, Nino Sivennoinen ja Axel Virkkunen.

Asukastila Maunulan Mediapaja muutti Saunabaariin

Mediapaja on erittäin näkyvällä paikalla Maunulan
keskustassa.
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