
Maunulan Leikkikentän
Leikkijät 1950–1970 ko-
koontuvat Maunulan Yh-
teiskoulun ruokasalissa 18.
tai 25.4.2012. Tulevan ta-
paamisen järjestämiseen
tarvitaan sekä apua että tu-
kea. Yhteiskoulun kanssa
on sovittu,että päivämäärä
vahvistetaan ennen koulu-
jen joululoman alkua.

Alustavasti on myös so-

vittu siitä, että Maunulan
yhteiskoulun kahdeksas
luokka hoitaa tilaisuuden
tarjoilut. Tarjolla on vähän
suolaista, vähän makeata,
kahvia, teetä ja mehua.

Jos toimitaan aikaisem-
massa traditiossa, on pai-
kalla orkesteri, jolle makse-
taan riippuen illan pituu-
desta ja tarjottavan ruuan
monipuolisuudesta.

Tilaisuuden kustannuk-
set ovat noin 1100 – 1250
euroa.Toivon,että syksyn ja
talven aikana osallistujat
laittavat tilille rahaa, jotta
tarvittavaa rahasummaa
ei kokonaisuutena tarvitsi-
si kerätä sisäänpääsymak-
sulla.

Tilaisuuden järjestämi-
seksi on avattu tili Nordean
Tikkurilan konttoriin
(122035-491119).

Mitä enemmän saadaan
osallistujilta ja tukijoilta
kerättyä rahaa etukäteen,
sitä pienempi on sisäänpää-
symaksu.

Viime keväänä Leikki-
kentän leikkijöiden aktiivit
kävivät Kansallisarkistossa
keräämässä lisää leikki-
puiston leikkijöiden yhteys-
tietoja vuosilta 1952 ja
1956. Kokoon on saatu
uusia nimiä seitsemisen-
kymmentä, joihin pyritään
olemaan yhteydessä ennen
kevään tapaamista.

Jos kaikki ovat elossa ja
suostuvat postituslistalle,
on meitä Leikkipuiston
leikkijöitä listassa noin kol-
mesataa.

Stig (Stigu/a) 
Sundholm

sba.sundholm@
saunalahti.fi

Maunulan yhteiskoulun
eläkkeellä oleva rehtori
Jouko Jauhiainen on jul-
kaissut joulumyyntiin uu-
den kirjan Riitan kanssa.
Jouko Jauhiainen muiste-
lee vuosiaan Riitta-vai-
monsa kanssa lämpimällä
huumorilla. Lisämaus-
teensa antaa Riitan karja-
laisuus ja kertojan savolai-
suus.

Tarinan keskiössä on
nuoren parin rakastumi-
nen, opiskelu, työelämään
sijoittuminen, oman yk-
siön hankkiminen, lapsen
syntyminen – kaikki ne
asiat, jotka pitivät suuren
ikäluokan kiireisenä 1970-
luvun vaihteessa.

Teos on kunnianosoitus
edesmenneelle puolisolle,

mutta myös vanhempien
ja isovanhempien suku-
polville. Sivujuonteena kir-
ja kertoo itsenäisen Suo-
men tarinan kuuden suku-
polven kokemusten kaut-
ta.

Jouko Jauhiainen on
tehnyt elämäntyönsä
Maunulan yhteiskoulus-
sa. Hän on ollut todista-
massa oppikoulu-kansa-
koulujärjestelmän muut-
tumista peruskouluksi ja
ollut itse vaikuttamassa
koululaitoksen kehityk-
seen. Kirjoittaja tarkaste-
lee ympäristöään, perhet-
tään ja puolisonsa maail-
maa koulusta käsin. Riitan
kanssa on Jouko Jauhiai-
sen toinen kirja. Edellinen
Tynnyrissä kasvanut poika
kertoo kirjailijan nuoruus-
vuosista.

Riitan kanssa
346 sivua, pehmeäkan-

tinen
Suositushinta 29.50 €,

Mediapajasta ostettuna 29 €.
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Suojaudu epävarmoja aikoja vastaan 
Nordean viisaalla asuntolainalla.

Viisas asuntolaina joustaa tilanteesi mukaan: voit tarvittaessa itse pienentää  
tai suurentaa lyhennystäsi, tai jättää niitä väliin. Siihen sisältyvän korkokaton 
avulla hyödyt nykyisistä alhaisista koroista, mutta suojaudut samalla mahdolli-
silta koron nousuilta. Lue lisää nordea.fi/viisasasuntolaina tai soita 
0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8-20.

Pakilantie 56
Helsinki-Pakila
nordea.fi

Pirttipolulla tulee vastaan
myhäileviä kasvoja,sillä Alf-
red Kordelinin rahasto on
myöntänyt taloyhtiölle ja
asukastoimikunta
PiLiPaM:lle apurahan "Rivi-
taloelämää Maunulassa
1950-luvulta nykypäivään" -
kirjan toimitustyöhön. Nyt
hankkeella on vankka pohja
ja tästä kirjan toimituskun-
ta saa uutta intoa jatkaa his-
toriikin kokoamista.Lähettä-
kää siis edelleen toimitus-
kunnalle postia, joka voi olla
muistelmia, yhteystietoja
vanhoihin asukkaisiin tai
vaikka arkistojen aarteita
kuten kaitafilmejä ja valoku-
via vuosien takaa.

Sähköpostiosoite: pili-
lam.maunula@gmail.com

Asukkaille tiedoksi että
seuraavaan asukasiltaan on
lupautunut tulemaan Hel-
singin kaupungin aluearkki-
tehti Sari Ruotsalainen.Hän
kertoo Maunulassa meneil-
lään olevista hankkeista ku-
ten täydennysrakentamises-
ta, uusista liikennejärjeste-
lyistä ja rakennustapaoh-
jeista, jotka alkavat vaikut-
taa arkeemme monin ta-
voin.Tilaisuus pidetään ker-

hohuoneella tiistaina 29.11.
klo 18.00 – n. 20.00.

PiLipaM on yhteistyössä
Maunula-Seuran kanssa
aloittanut Maunulan kau-
punkipolun laatimisen ja jos
nämäkin suunnitelmat ete-
nevät suotuisasti niin Mau-
nulan kaupunkipolku voi-
daan avata ensi vuoden aika-
na.Polku kiertää myös Saha-
mäen alueen kautta. Hank-
keessa ovat mukana mm.Si-
nikka Joutsalmi Maunula-
Seurasta sekä Susanna Pit-
känen Oulunkylän rivitalot

Oy:stä.Alustavasta kaupun-
kipolun linjauksesta kerä-
tään kommentteja alkuvuo-
desta 2012.

Rivitalojen alueella on nyt
erityisen vilkkaan yhteistoi-
minnan aika ja taloyhtiössä
toimivat mm.koripallovuoro
liikuntahallilla, lenkkisau-
navuorot ja lasten satukerho.
Asukkaille tarkoitetut uudet
taloyhtiön omat kotisivut on
juuri avattu osoitteessa:
www.oulunkylanrivitalot.fi

Susanna Pitkänen

Oulunkylän rivitalojen kirjahanke
etenee ja asukastoiminta on vilkasta

PiLiPaM toivottaa Hyvää ja Rauhallista Joulua naapu-
reille!

Jouko Jauhiaisen uusin
romaani joulumyyntiin

Leikkikentän Leikkijät 1950–1970
kokoontuvat huhtikuussa 2012

Pirjon krouvi
häviää

Viimeiseen asti liikkui hu-
huja Pirjon krouvin avaa-
misesta uudelleen, mutta
nyt on loppu tulossa. Talo
myös käytettiin palokun-
nan harjoituskohteena.

Maunulan ryhmäkorjaus-
toimikunnan puheenjoh-
taja, tekniikan tohtori Eino
Rantala on pitänyt Media-
pajalla (Metsäpurontie 19-
21) maksutonta neuvonta-
palvelua kaikille putkire-
monteista kiinnostuneille.

Kävijät ovat olleet

muun muassa kiinnostu-
neita putkiremontin to-
teuttamisen eri vaihtoeh-
doista sekä asumisvaihto-
ehdoista urakan aikana.

Remonttiklinikan ta-
voitteena on tehdä ym-
märrettäväksi taloyhtiön
osakkaille ja hallituksen

jäsenille hyvän käytännön
mukaisen putkiremontin
sisältöjä.

Seuraavat putkiremont-
tiklinikat 25.1.2012 ja
15.2.2012 klo 18–19.

Varaa aika:
eino.rantala@ekosto.fi

Maksuton putkiremonttiklinikka
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