
Tämä ikääntyvä naisihmi-
nen, joka on elämänsä aikana
vaivalla opetellut ihmissuh-
detaitoja,on ylen tuskastunut
nykyiseen tietokoneylival-
taan.

Haluaisin asioida oikei-
den ihmisten kanssa, mutta
puhelimellakin on vaikeaa
saada ketään vastaamaan.

Minulla on tietokonevan-
hus, hidas, ei se mitään mut-
ta se vie harhateille, ehdotte-
lee, uhkailee, myy, tukkii ja
tökkii ja vaikka on kuinka pu-
huvinaan suomea,en ymmär-
rä! Tunnustan koska tahansa
että näennäismuistini on lii-
an vähäinen, mutta mitä sil-
lä on minkään kanssa teke-
mistä?

Minua on useaan ottee-
seen yritetty kouluttaa, ja
neuvojillani on ollut pitkä pin-
na sekä minun että tuskas-
tuttavan koneeni kanssa.
Olen myös käynyt kurssilla,

jossa opeteltiin te-
kemään puutar-
hajuhlien kutsu-
korttia.

Koneeltani en
pyydä muuta
kuin, että se kor-
jaisi kirjoitusvir-
heitäni ja pääs-
täisi minut postil-
leni.En halua luo-
da itsestäni profii-
lia, en keskustella
nettipalstalla
ajankohtaisista
epäkohdista, en
chattailla, en deit-
tailla enkä klikata
takuuvarmaa jät-
tivoittoa.

Juu, bloggaa-
mistahan tämä-
kin on, mutta
ihan paikallisesti
paperilla vaan.

Terveisin H. E.

AsOy Oulunkylän rivita-
lojen 60-vuotisjuhlakirjan
"Meidän rivari. Arkkitehti
Hilding Ekelundin miljöö
elää ja voi hyvin" julkistus-
tilaisuus pidettiin lauantai-
na 17.11.2012 Asukastalo
Saunabaarissa. Helsingin
Kaupungin tervehdyksen
tilaisuuteen toi apulaiskau-
punginjohtaja Hannu Pent-
tilä.

Kirja kertoo 110 asun-
non rivitaloyhtiöstä Hel-
singin Maunulassa. Luon-
nonläheisyys ja korkeata-
soinen arkkitehtuuri ovat
luoneet rivariyhteisöön elä-
mänlaatua ja viihtyisyyttä
jo 60 vuoden ajan. Millais-
ta on asua Museoviraston
suojelukohteessa? Miten
asunnot ovat muuttaneet
muotoaan vuosikymmen-
ten mittaan? Vieläkö pihoil-
la kukkivat viisikymmenlu-
vun perinnekasvit? Kirjas-
sa kurkistetaan sekä alku-
aikojen että nykyisten
asukkaiden elämänmenoon
ja yhteisiin puuhiin. Pää-
henkilön paikasta kilpaile-
vat arkkitehti Hilding Eke-
lund ja "Hildingin kylän"

asukkaat.
Toimittajat:Vappu Turu-

nen (vastaava toimittaja),
Riitta Astikainen, Marja
Salmela.

Kuvatoimitus: Essi
Ovaska.Graafinen suunnit-
telu: Liisa Valtonen. 216 s.
yli 200 kuvaa. Hinta: 25 €
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Maunulan kirjasto
www.helmet.fi

Suursuonlaita 6,  puh. 09-310 85063
Avoinna ma–to 9–20, pe 9–16, la 10–16

Kielikahvilassa opetellaan suomea
28.11. asti joka keskiviikko klo 17–18.

Tietokoneen ja internetin käytön alkeiden
opastusta keskiviikkoisin klo 14–15.
Varaa aika puhelimitse.

Satutunnit torstaisin klo 10.15–11.00
11.10., 25.10., 15.11., 29.11. ja 13.12.

Lukupiiri tiistaisin klo 14.00–15.30
11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.

Muista tapahtumistamme löydät tietoa
Facebookista ja HelMet.fi:stä.

Keitetty lipeäkala
Keitetyt virvilät (Linssit)
Kurkkusalaatti
Kinkku
Porkkanalaatikko
Aprikoosikiisseli
Juomat: vesi, kotikalja,
piimä

Hyvin liotettu kala pan-
naan kiehuvaan veteen.El-
lei ole irtopohjalla varustet-
tua kattilaa, voi panna ka-
lan harsokankaaseen, joka
upotetaan veteen. Kiehuta
15–20 min. Tarjotaan heti.

Virvilät (linssit) huuhdo-
taan ja keitetään suolatus-
sa vedessä pehmeiksi.Nos-
tetaan vadille, voisulaa
päälle.

Tarjotaan kuumina kin-
kun ym.rasvaisten liharuo-
kien kera.

1 lonkerokurkku,salaat-
tikastiketta, dilliä.

Kurkku kuoritaan kuk-
kapäästä tyveen päin ja lei-
kataan sitten poikittain
ohuiksi viipaleiksi. Viipa-
leet ladotaan salaattikul-
hoon ja kastike kaadetaan
päälle.Koristellaan hienon-
netulla dillillä.

Kinkku asetetaan uuni-
pannuun. Vedestä ja ruis-
jauhoista valmistetaan
kiinteä taikina, jolla koko
kinkku peitetään, ja asete-
taan uuniin n. 5 tunniksi.
Kun kinkku on valmis, ote-
taan kuori kinkun päältä

pois ja kinkku asetetaan
uudelleen uuniin, ripotel-
laan hieman korppujauho-
ja pinnalle. Kun se on rus-
kistunut, otetaan se uunis-
ta.

Porkkanat kaavitaan ja
keitetään hiukan suolatus-
sa vedessä pehmeiksi ja
väännetään ensin lihamyl-
lyn lävitse ja survotaan sit-
ten perunanuijalla.Sekoite-
taan soseeseen vatkatut
munankeltuaiset, maito ja
mausteet. Viimeiseksi se-
koitetaan kovaksi vaah-
doksi vatkatut valkuaiset.
Seos pannaan voideltuun
vuokaan ja korppujauhoja
ripotellaan pinnalle.Paista
vaaleanruskeaksi uunissa.

200g kuivattuja aprikoo-
seja, 1l vettä, 1/2l maitoa,
100g sokeria, 1dl peruna-
jauhoja.

Aprikoosit pannaan
edellisenä päivänä likoa-
maan veteen, jossa ne kei-
tetään sokerin kanssa seu-
raavana päivänä. Kun ne
ovat valmiit, nostetaan ne
reikälusikalla lasimaljaan
ja liemeen sekoitetaan kyl-
mään maitoon sekoitetut
perunajauhot, ja nyt kiisse-
li saa kiehahtaa. Kiisseli
kaadetaan lasimaljaan ap-
rikoosien päälle ja hedel-
mät sekoitetaan siihen,niin
että ne ovat tasaisesti lie-
messä.Koristele pursotetul-
la kermavaahdolla.

JOULUMENU v. 1927 Meidän rivari

Kirjan julkistamistilaisuus Saunabaarissa 17.11.

Pirttipolulta 1950-luvulta.Mustavalkokuva o Airon per-
heen kotialbumista.

Kirjan kansi.

Maailmanlaajuisessa verkossa

Kirjoja julkistamistilaisuudessa olivat myymässä 
Sari Kuusniemi (vas,), Mia Martin ja Pauliina Kulla.
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