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Kuluttakaa hyvät ihmiset!

Mariikka Manninen (oikealla) ja Essi Ovaska avasivat PilipamAreenan käyttöön. Kuva Jukka Jalkanen

Taloyhtiö sai oman ”Areenan”
Asunto-osakeyhtiö Oulunkylän Rivitalot Maunulasta voitti kilpailun,
jossa taloyhtiöiltä etsittiin
parasta ideaa lasten viihtyvyyden parantamiseksi alueellaan. Palkinnoksi
taloyhtiö sai rahaa suunnitelman eli kori- ja sulkapallokentän sekä lasten
ja nuorten oleskelualueen
toteuttamiseen.
Ajatuksen kilpailuun
osallistumisesta sai Oulunkylän Rivitalojen vapaa-ajan kerho Pilipamin
aktiivi Essi Ovaska, joka näki kilpailuilmoituksen Facebookissa. Kilpailutyön hänen kanssaan
suunnitteli
taloyhtiön
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toinen asukas, Mariikka
Manninen.
“Päätimme osallistua
kilpailuun, koska Oulunkylän Rivitaloissa asuu
yli 90 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta, enemmän kuin vuosiin. Heille ei kuitenkaan ole ollut
taloyhtiön alueella omaa
hengailupaikkaa.”
Voitto Taloasema Oy:n
järjestämässä kilpailussa
tuli ehdotuksella ”Meille oma mesta”. Siinä oli
suunnitelma taloyhtiön
alueelle rakennettavasta
kunnollisesta pelikentästä
koristelineineen ja sulkisverkkoineen sekä istuskelualueineen. Palkinnok-

si saadulla 2 000 eurolla
tilattiin yritys tekemään
pohjatyöt kentän rakentamiseksi ja hankittiin koripalloteline ja tolpat sulkapalloverkkoa varten.
“Kentän pohjatyöt olivat kalliimpia kuin oletimme, ja teimme sitten
suuren osa muista hommista talkoovoimin”, Essi Ovaska kertoo.
Kentän avajaisia vietettiin 17.10.2015. Uusi vapaa-ajanviettopaikka sai
jo nimenkin heti avajaisissa: Se on tietenkin Pilipam-Areena! Työt jatkuvat talkoovoimin ensi
keväänä.
Marja-Liisa Husso

Entisenä maunulalaisena ja nykyisenä pakilalaisena minua huolestuttaa
trendi siitä, että alueemme kivijalkakaupat ja palvelut häviävät historiaan.
Viimeisenä Maunulasta
oli vaarassa hävitä pidetty
kukkakauppa ja pelkään
jo, kauanko kahvilamme
pysyvät enää pystyssä.
Kun olin pieni, niin
vanhasta Maunulasta löytyi vielä nakkikioski, kirjakauppa, kemikalikauppa ja tietysti Elanto, jossa
tuore pulla ja leipä tuoksuivat jo ovelle. Legendaarinen Pirjon Krouvikin oli tietysti vielä
voimissaan.
Ymmärrän täysin, että
digitalisoituminen tulee,
palvelut siirtyvät nettiin
ja kauppa keskittyy isojen
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misiä enemmän ulos syömään.
Ravintoloitsijan
näkökulman kyllä ymmärrän. Senkin, miten
uskaltaa investoida, kun
suurin osa suomalaisista syö aina iltaisin kotona
tai jos mennään ulos syömään, niin hypätään bussiin ja kantakaupunkiin –
tämä varsinkin Maunulassa ja Pakilassa.
Pohjimmiltaan kysymys on siis siitä, että me
emme kanna eurojamme tarpeeksi kotikulmillemme. Olisiko vielä liian myöhäistä ryhdistäytyä? Minä ainakin ilmoittaudun vapaaehtoiseksi
kanta-asiakkaaksi, jos joku kulmillemme vielä uskaltaisi kunnon ruokaravintolan perustaa.
Mia Miettinen

Saunabaarissa olivat 1950-luvulla Elannon pulla- ja
sekatavarakaupat. Lautakasa on Yhdyspankin talon, nykyisen
Alepan, työmaalla.
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automarkettien ympärille, mutta perusongelma
lähtee siitä, että me kuluttajat olemme muuttaneet käyttäytymistämme.
Me hyppäämme autoihin
ja busseihin ja haemme,
ehkä joskus vain rutinoidusti, tarpeemme pidemmältä tai työpaikkojemme läheisyydestä.
Voi kunpa kaipaisin
yhtä kivaa ruokaravintolaa alueellemme, olisi
niin kiva vähintään kerran viikossa poiketa sinne
koiran kanssa iltalenkillä. Ruoka voisi olla ihan
perinteistä bistromaista;
pihvejä, kalaa, pastaa, risottoa ja keittoja. Mitä yksinkertaisempaa – sen parempaa, ja viinipullo saisi olla edullisesti hinnoiteltu. Tällä saataisiin ih-
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ennen kuin uskaltautui
tarjoamaan rahaa lippaaseen. Kiitin häntä ja kysyin, joko hän oli koulussa. Tyttö kertoi olevansa
jo toisella luokalla. Hän
osoitti sormellaan rinnallani roikkuvassa kyltissä olevaa kuvaa kertoen
henkilön näytelleen Risto Räppääjä -elokuvassa. Elokuvassa Risto etsi isähahmoa, mikä juuri oli elokuvassa kaikkein
parasta.
Kysymykseeni, oliko
hän lukenut kyseisen kirjan, tyttö vastasi, ettei ollut lukenut sitä, mutta oli
kuitenkin lukenut toisen
Risto Räppääjä -kirjan.
Vanhempien
ilona on aina ollut ja tulee olemaan se, että lapset ovat luovia ja viisaita, viisaampia kuin me
aikuiset.
JJ

