
6
MAUNULAN SANOMAT 4/2015

Kiitämme 
asiakkaitamme  

kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme kaikille 

 
Rauhallista Joulua 

ja Menestystä 
Vuodelle 2016!

Isännöitsijätoimisto 
A&T NORTAMO 

 
044 040 8800 

www.atnortamo.fi

 “Hauska kirja 

   Pirhoselta”

    - Maunulan Sanomat

 “Lukekaa ihmeessä”   - Haagalainen

 “Vankkaa ajankuvaa    70- luvulta”   - Oulunkyläinen

 “Katu-uskottava”   - Kopteri

Myynti: 

• www.booky.fi
• www.opusliberum.com
• Ogelin Kirja, Kauppakeskus Ogeli
• Maunulan Mediapaja, Metsäpurontie 25
• Goofin’ Records, Hämeentie 46
• Fennica Records, Hämeentie 21

ISBN 978-952-93-4544-1

 “Rosoinen ja 

   säröinen kuin  

   elämä itse”

   - Käpylä-lehti

Hakeminen peruskoulun 7. luokalle
 » Yleisluokka
 » Matematiikkaluokka
 » Liikuntaluokka
 » Englanninkielinen luokka
 » Lisäksi valittavana musiikki- ja 

kuvataidepainotus

Tutustumistilaisuudet:
tiistaina 12.1.2016 kello 18.00 
lauantaina 9.1.2016 kello 10.00 - 13.00

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki, www.mayk.fi

Entisenä maunulalaise-
na ja nykyisenä pakilalai-
sena minua huolestuttaa 
trendi siitä, että alueem-
me kivijalkakaupat ja pal-
velut häviävät historiaan. 
Viimeisenä Maunulasta 
oli vaarassa hävitä pidetty 
kukkakauppa ja pelkään 
jo, kauanko kahvilamme 
pysyvät enää pystyssä.

Kun olin pieni, niin 
vanhasta Maunulasta löy-
tyi vielä nakkikioski, kir-
jakauppa, kemikalikaup-
pa ja tietysti Elanto, jossa 
tuore pulla ja leipä tuok-
suivat jo ovelle. Legen-
daarinen Pirjon Krou-
vikin oli tietysti vielä 
voimissaan.

Ymmärrän täysin, että 
digitalisoituminen tulee, 
palvelut siirtyvät nettiin 
ja kauppa keskittyy isojen 

Kuluttakaa hyvät ihmiset!

Isänpäivän aattona olin 
Nenäpäivän rahankerää-
jänä. Pieni tyttö kiersi mi-
nut muutaman kerran 

Isätkin ovat tärkeitä

Asunto-osakeyhtiö Ou-
lunkylän Rivitalot Mau-
nulasta voitti kilpailun, 
jossa taloyhtiöiltä etsittiin 
parasta ideaa lasten viih-
tyvyyden parantamisek-
si alueellaan. Palkinnoksi 
taloyhtiö sai rahaa suun-
nitelman eli kori- ja sul-
kapallokentän sekä lasten 
ja nuorten oleskelualueen 
toteuttamiseen. 

Ajatuksen kilpailuun 
osallistumisesta sai Ou-
lunkylän Rivitalojen va-
paa-ajan kerho Pilipamin 
aktiivi Essi Ovaska, jo-
ka näki kilpailuilmoituk-
sen Facebookissa. Kilpai-
lutyön hänen kanssaan 
suunnitteli taloyhtiön 

Taloyhtiö sai oman ”Areenan”
toinen asukas, Mariikka 
Manninen.

“Päätimme osallistua 
kilpailuun, koska Oulun-
kylän Rivitaloissa asuu 
yli 90 alle 18-vuotias-
ta lasta ja nuorta, enem-
män kuin vuosiin. Heil-
le ei kuitenkaan ole ollut 
taloyhtiön alueella omaa 
hengailupaikkaa.”

Voitto Taloasema Oy:n 
järjestämässä kilpailussa 
tuli ehdotuksella ”Meil-
le oma mesta”. Siinä oli 
suunnitelma taloyhtiön 
alueelle rakennettavasta 
kunnollisesta pelikentästä 
koristelineineen ja sulkis-
verkkoineen sekä istuske-
lualueineen. Palkinnok-

si saadulla 2 000 eurolla 
tilattiin yritys tekemään 
pohjatyöt kentän rakenta-
miseksi ja hankittiin kori-
palloteline ja tolpat sulka-
palloverkkoa varten.

“Kentän pohjatyöt oli-
vat kalliimpia kuin ole-
timme, ja teimme sitten 
suuren osa muista hom-
mista talkoovoimin”, Es-
si Ovaska kertoo. 

Kentän avajaisia vietet-
tiin 17.10.2015. Uusi va-
paa-ajanviettopaikka sai 
jo nimenkin heti avajai-
sissa: Se on tietenkin Pi-
lipam-Areena! Työt jat-
kuvat talkoovoimin ensi 
keväänä.

Marja-Liisa Husso  

Mariikka Manninen (oikealla) ja Essi Ovaska avasivat Pilipam-
Areenan käyttöön. Kuva Jukka Jalkanen

automarkettien ympäril-
le, mutta perusongelma 
lähtee siitä, että me ku-
luttajat olemme muutta-
neet käyttäytymistämme. 
Me hyppäämme autoihin 
ja busseihin ja haemme, 
ehkä joskus vain rutinoi-
dusti, tarpeemme pidem-
mältä tai työpaikkojem-
me läheisyydestä.

Voi kunpa kaipaisin 
yhtä kivaa ruokaravin-
tolaa alueellemme, olisi 
niin kiva vähintään ker-
ran viikossa poiketa sinne 
koiran kanssa iltalenkil-
lä. Ruoka voisi olla ihan 
perinteistä bistromaista; 
pihvejä, kalaa, pastaa, ri-
sottoa ja keittoja. Mitä yk-
sinkertaisempaa – sen pa-
rempaa, ja viinipullo sai-
si olla edullisesti hinnoi-
teltu. Tällä saataisiin ih-

misiä enemmän ulos syö-
mään. Ravintoloitsijan 
näkökulman kyllä ym-
märrän. Senkin, miten 
uskaltaa investoida, kun 
suurin osa suomalaisis-
ta syö aina iltaisin kotona 
tai jos mennään ulos syö-
mään, niin hypätään bus-
siin ja kantakaupunkiin – 
tämä varsinkin Maunu-
lassa ja Pakilassa.

Pohjimmiltaan kysy-
mys on siis siitä, että me 
emme kanna eurojam-
me tarpeeksi kotikulmil-
lemme. Olisiko vielä lii-
an myöhäistä ryhdistäy-
tyä? Minä ainakin ilmoit-
taudun vapaaehtoiseksi 
kanta-asiakkaaksi, jos jo-
ku kulmillemme vielä us-
kaltaisi kunnon ruokara-
vintolan perustaa.

Mia Miettinen

Saunabaarissa olivat 1950-luvulla Elannon pulla- ja 
sekatavarakaupat. Lautakasa on Yhdyspankin talon, nykyisen 
Alepan, työmaalla.

ennen kuin uskaltautui 
tarjoamaan rahaa lippaa-
seen. Kiitin häntä ja ky-
syin, joko hän oli koulus-
sa. Tyttö kertoi olevansa 
jo toisella luokalla. Hän 
osoitti sormellaan rinnal-
lani roikkuvassa kyltis-
sä olevaa kuvaa kertoen 
henkilön näytelleen Ris-
to Räppääjä -elokuvas-
sa. Elokuvassa Risto et-
si isähahmoa, mikä juu-
ri oli elokuvassa kaikkein 
parasta. 

Kysymykseeni, oliko 
hän lukenut kyseisen kir-
jan, tyttö vastasi, ettei ol-
lut lukenut sitä, mutta oli 
kuitenkin lukenut toisen 
Risto Räppääjä -kirjan.

Vanhempien ilo-
na on aina ollut ja tu-
lee olemaan se, että lap-
set ovat luovia ja viisai-
ta, viisaampia kuin me 
aikuiset.

JJ


