
Aurinko paistoi, lämmin-
tä oli ja väki viihtyi juhlapai-
kalla edellisvuosia pitem-
pään. Kävijöitä oli arviolta
400-500. Pääesiintyjä Noah
Kin veti lavan eteen muka-
vasti yleisöä ja tasokkaan ää-
nentoiston ansiosta Noah'n
räppi kuului koko puiston
alueella. Toinen odotettu
esiintyjä, break-tanssija Te-
ro Lipponen vastasi yleisön
odotuksiin taidokkaalla ro-
bottitanssillaan.Lähiöliikut-
tajan ja Helsingin Ladun jär-
jestämät tanssiliikuntanu-
merot saivat yleisön mu-
kaan.Trubaduuri Fiina Jun-
tunen lauloi kaksi kappalet-
ta varmoin ottein. Yllätys-
esiintyjänä oli tänä vuonna
kurkkulaulaja Sauli Heikki-
lä.

Lionsin järjestämä he-
vosajelu,nuorisotalon tram-
poliini, seurakunnan askar-

teluteltta ja Helsingin Ladun
tiedotuspiste olivat suosittu-
ja ja järjestäjät saivat kiitos-
ta. Mukanaolo oli myös hy-
vää mainosta heille. Pakin-
kylän VPK:n paloauto oli pai-
kalla koko tapahtuman ajan

ja sai runsaasti huomiota
osakseen. Tunnelma kitey-
tyy paikan päällä kuultuihin
kommentteihin:"Hyvä fiilis.
Ihanaa olla maunulalainen."
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Uusi kukkakauppa 
Saunabaarin keskustaan

Metsäpurontie 19–21:n
päätyyn avattiin kukka-
kauppa pitkänä perjan-
taina 6.4.2012. Kauppaa
pitää Marja Leksis, jolla
on vuosien kokemus alal-
ta. Marja on erikoistunut
kukkien sidontaan. Kuk-
kakauppa on auki arkisin
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ko- kesäkuun aikana.Asialla ovat Rullalautaliiton ak-
tivistit. Rakennusvirasto järjesti asiasta suunnitteluti-
laisuuden 29.3.2012 yhdessä Rullalautaliiton kanssa.
Paikalle oli kutsuttu sekä skeittipaikan käyttäjiä että
asukkaita.
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