
Maunulaan tulevaa uut-
ta luontopolkua varten teh-
tiin talkoilla linnunpönttöjä
Maunulan ulkoilumajan pi-
halla lauantaina 14.4.2012.
Rakennusmateriaaleja
pönttöihin lahjoitti Pitäjän-
mäen Puumesta. Paikalle
saapui parikymmentä nik-
karoijaa. Talkoissa syntyi
pönttöjä muun muassa tali-
tiaiselle,kirjosiepolle, terva-
pääskylle,kottaraiselle,var-
puspöllölle ja lepakolle. Li-
säksi Maunulan asukas
Kimmo Laitinen lahjoitti
30 valmista linnunpönttöä
ja Maunulan ulkoilumajan
kahvio tarjosi talkoolaisille
pullakahvit. Rakennettuja
pönttöjä kiinnitettiin Mau-
nulan ulkoilumajan pihapii-
riin niin, että majan kah-

vion ikkunasta voi seurata
pönttöjen tapahtumia. Lo-
put pöntöt tullaan kiinnittä-

mään uuden luontopolun
varteen sitten kun polun
reitti varmistuu.
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Metsälän uusi paloasema valmistuu lokakuussa 2012. Rakennuksen ulkotyöt ovat jo
kutakuinkin tehty.

60-vuotisjuhliaan viettävä Oulunkylän rivitalot järjesti pihatalkoot 15.5.Talkoot sai-
vat liikkeelle liki 60 asukasta ja runsaasti lapsia.Vihertöitä ohjasi huoltoyhtiön puu-
tarhuri Juke Shemeikka. Huoltorakennuksen ympäristö kohentui merkittävästi ja
pyörävarastokin ehdittiin siivota. Grilli oli kuumana talkooväen muonittamiseksi
ja ilta päättyi naisten ja miesten saunavuoroihin. Oulunkylän rivitalojen alue on
nyt valmis vastaanottamaan kansainvälisen DoCoMoMo konferenssin vieraita
11.8.2012. Tervetuloa muutkin maunulalaiset iltakävelyllänne tänne rivareille !

Lauantaina 12.5. pidettiin perinteiset Maunulan siivoustalkoot, jolloin siivottiin yh-
teiskoulun ympäristöä, leikkipuistoa ja S-marketin takana olevaa puistoaluetta.

Maunulan ja Pirkkolan
alueen lapsia sekä aikuisia
hemmotellaan tänä kesänä
ainutlaatuisilla teatteriesi-
tyksillä. Teatteri Pensas on
ammattiteatteri, joka on eri-
koistunut esiintymään ulko-
tiloissa;puistoissa,pihoilla,to-
reilla ja niityillä.Tänä kesänä
teatterin ohjelmistoon kuuluu
lapsille suunnattu,vuorovai-
kutteinen Tarinatuokio sekä
aikuiseen ja nuoreen ma-
kuun suunnattu William Sha-
kespearen Kesäyön uni.

Suuren suosion lasten kes-
kuudessa saavuttanut Tari-
natuokio esitetään Maunu-
lan leikkipuistossa lauantai-
na 16.6.klo 11 ja esitys kestää
noin 40-50 minuuttia.Shakes-
pearen hulluille ja rakastavai-
sille omistama Kesäyön uni
esitetään samana iltana klo
18 Pirkkolan Plotilla. Esitys
kestää väliaikoineen kaksi
tuntia.Sateen sattuessa näy-
tös siirtyy Seurikselle, Lam-
puotilantie 38. Teatteriesityk-

sen jälkeen (Plotilla) on van-
han ajan kahvipuhvetti ja
puistotanssit,jota säestää Or-
kesteri Pensas.

Tarinatuokioesitykset

kuuluvat Helsinki 200 v.Teat-
terielämyksen kustantavat
yhdessä Maunula-Seura ja
Pirkkolan omakotiyhdistys.
Myös Lähiöprojekti on tuke-

nut hanketta.
Katsojille kumpikaan esi-

tys ei maksa mitään.Tervetu-
loa mukaan nauttimaan ke-
sästä ja kivasta kulttuurista!

Teatteri Pensas ilostuttaa alkukesää

Pönttötalkoissa 
nikkaroitiin  pönttöjä

Talkoissa syntyi 11 linnunpönttöä ja 3 lepakon pönttöä.
Lisäksi Kimmo Laitinen lahjoitti 30 itse tekemäänsä val-
mista linnunpönttöä.

Kirpputoripäivä synnytti Pop up-kirpputoreja
Maunulassa oli 12.5. kirp-
putoripäivänä noin yh-
deksän pop up – kirpputo-
ria. Niitä pidettiin muun
muassa kirjastossa, Sau-
nabaarilla,Leikkipuistos-
sa ja Päiväkoti Stigenissä
sekä taloyhtiöiden pihoil-
la.
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