
Tarinataikurit Jussi Ollila ja
Mari Pöllänen saivat moni-
kymmenpäisen lapsiyleisön
loistamaan improvisoidussa
esityksessään Maunulan kir-
jastossa torstaina 18.4.2013.
Kontakti yleisöön syntyi kä-
den käänteessä pienillä kysy-
myksillä ja vuorovaikutuslei-
keillä. Jussi ja Mari taitavat
tarinoiden ja laulujen kaavat.
Yleisö pääsi osallistumaan
luovaan työhön antamalla
sanoja ja aiheita, joista tari-
na taiottiin. Jussi muuntau-
tui tarpeen tullen esimerkik-
si Michael Jacksoniksi ja
bändin savolaiseksi kitaris-
tiksi.Mari joutui todelliseen
koetukseen keksiessään len-
nosta laulun lasten keksi-
mien sanojen pohjalta Jussin
antaessa tahdin ja sävellajin
kitarallaan.

Myös aikuisyleisö silmin
nähden nautti Tarinataiku-
rien verbaaliakrobatiasta,
näyttelemisestä ja improvi-
soinnista. Ja mikä parasta,
lapsilla oli suuri rooli esityk-
sen onnistumisessa. Esityk-
siä oli kaksi ja niihin osallis-

tui yhteensä 70 lasta päivä-
kodeista ja esikoulusta
Maunulasta ja Metsälästä.
Esitykset olivat osa Helsin-
gin kaupungin Lähiöprojek-
tin, Varhaiskasvatusviras-
ton ja Kaupunginkirjaston
yhteistä Sadut ja tarinat -
hanketta.

Sadut ja tarinat -hank-
keesta kerrotaan Lähiöpro-

jektin nettisivuilla.
http://lahioprojekti.hel.fi/asu
kkaille

Tutustu Tarinataikurei-
hin kotisivuihin
http://www.tarinataikurit.co
m/.

Lisää kuvia esityksistä
löydät Maunulan kirjaston
HelMet-sivuilta ja Faceboo-
kista.
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Tarinataikurit Maunulan
kirjastossa

Tarinataikurit Jussi Ollila ja Mari Pöllänen vauhdis-
sa.

Lapset olivat innokkaasti mukana.

Toukokuiseen Maunulanpu-
rokävelyyn otti osaa joukko
Suursuon, Pakilan ja Mau-
nulan asukkaita,jotka käve-
livät puronvartta Suursuol-
ta Uurnalehdolle.Asiantun-
tijoina retkellä toimivat Tee-
mu Mökkönen Virtavesien
hoitoyhdistyksestä ja Heli
Vahtera Vantaanjoen ja Hel-
singin seudun vesiensuojelu-
yhdistyksestä.Kävelyn aika-
na perehdyttiin mm. veden-
kiertokulkuun, puron histo-
riaan ja sen valuma-aluee-
seen. Puronvarsi on tärkeä
elinympäristö monelle eläi-
melle ja kasville ja kuultiin,
että puron ennallistamisella
on saatu sen luonnontilaa
palaamaan niin, että myös

taimen viihtyy purossa ja ka-
loille on siellä ruokaa vuoden
ympäri.Asukkailla oli paljon
omakohtaisia luontohavain-
toja puron varrelta, kuten
mm.vesimyyrä,piisami,su-
peja ja vesilintuja. Tänä ke-
väänä purouoman varrella
on havaittu mm. rantasipe-
jä, syksyisin on useita ha-
vaintoja levähtävistä har-
maahaikaroista ja talvella
sulapaikoissa on koskikaro-
ja.

Toivomme, että jokainen
Maunulanpuron varren asu-
kas omalla toiminnallaan pi-
tää huolta purosta. Sade ja
pintavedet alueelta johde-
taan puroon hulevesiviemä-
reitä pitkin ja siten ravintei-

ta ja epäpuhtauksia voi jou-
tua puroon. Viemäriveden
valuminen puroon olisi koh-
talokasta.mutta myös eläin-
ten jätökset voivat saastuttaa
vettä.Hule- ja sadevesiviemä-
reiden uudempien suositus-
ten mukaista toteutusta toi-
vottiin Suursuon uudelle
pientaloalueelle, jotta puron
vesimäärät pysyisivät hallin-
nassa myös tulvahuippuina.

Maunulanpuroa ja veden
kiertokulkua on esitelty
Maunulan luontopolun koti-
sivuilla, lisätiedot :
http://www.helsinginlatu.fi/ml/

Kuva: Auli 
Kilpeläinen, teksti:
Susanna Pitkänen

Purokävely

Leikkipuiston Leikkijät vuosilta 1950-1970 kokoontuivat 17.4. Maunulan yhteiskou-
lulla. Yhteiskoulun musiikkiluokka organisoi tilaisuuteen tarjoilut ja musiikin.

Kansanmusiikin emeritusprofessori Heikki Laitinen, harmonikkataiteilija Kimmo
Pohjonen ja tanssija Reijo Kela 23.3.2013 esiintyivät kotikonsertissa näyttelijä Jyr-
ki Kalliuksen kotona. Jyr-
ki on luvannut auttaa mui-
ta järjestämään lisää koti-
konsertteja,
jyrki.kallius@gmail.com

Kukkakauppa Maria Lek-
sis laajensi kukkakaup-
paansa Metsäpurontie 19-
21:ssä. Tarjolla on run-
saasti kukkia kevään ja
kesän juhliin.

7–15-vuotiaiden lasten ja
nuorten Kesäakatemian 18.
toimintakausi pyörähtää
käyntiin 3.6. Koululaisten
kesäloman kolmella ensim-
mäisellä viikolla on tarjolla n.
30 erilaista, viikon mittaista
kurssia. Tarkat kurssitiedot
www.ossy.fi.Vuodesta toiseen
suosikkikurssin asemaan
nousevat Kokki& askartelu
sekä Romulelu-veisto -kurs-
sit.Tänä vuonna myös erilai-
set teatterikurssit ovat täyt-
tyneet nopeasti. Vaikka il-
moittautuminen onkin loppu-

nut 15.5.,voi vapaita paikko-
ja tiedustella edelleen.

Maunulassa järjestettä-
viä kursseja ovat mm.Taiku-
ri-,hip-hop-dance- ja musiik-
kiteatteri -kurssit. Taikuri-
kurssi järjestetään Sauna-
baarissa 3.–7.6.klo 9–12 opet-
tajanaan Tatu Tyni. Taikuri
Tatu Tyni on pitkän linjan
vaikuttaja kotimaisen sir-
kuksen ja taikuuden kentäl-
lä.Hän on Taikateatteri 13:n,
Cirko – Uuden Sirkuksen
Keskuksen ja Sirkuksen tie-
dotuskeskuksen perustaja-

jäseniä.Tyni on käsikirjoitta-
nut ja ohjannut taikanäytel-
miä, kirjoittanut taikuutta
käsitteleviä kirjoja,esiintynyt
ahkerasti niin kotimaassa
kuin ulkomailla sekä toteut-
tanut illuusiosuunnittelua
teattereille. Kesäisin Tyni
pyörittää taikaesityksiä
TT13:n kunnostamalla Fis-
karsin vanhalla VPK-ase-
malla.

Maunulan alakoululla jär-
jestettävälle Musiikkiteatte-
rikurssille (10.–14.6.) mahtuu
vielä innokkaita laulamises-
ta ja näyttelemisestä kiinnos-
tuneita tyttöjä ja poikia. Sa-
moin alakoululla pidettäväl-
le hip-hop-dance -kurssilla on
vielä runsaasti tilaa (3.–7.,
10.–14. ja 17.–20.6.). Näillä
kursseilla valmistetaan vii-
kon aikana esitys, johon kut-
sutaan viimeisenä päivänä
yleisöksi perheitä, ystäviä ja
ketä tahansa maunulalaisia.
Taikuri Tatu Tyni
www.tt13.fi

Lasten Kesäakatemia 2013
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