Minkälainen on ensimmäinen muistonne Maripuodista?
Vastaajien määrä: 63
1. 1980-luvulla ostettu puna-valkoraitainen jokapoikapaita, tallessa edelleen.
2. Olin 15-vuotias kun ostin ensimmäisen marimekko kukkaron salon Turuntiellä olevasta Marimekosta.
Olin säästänyt rahaa siihen pitkään ja käytän sitä vieläkin.
3. Olen ollut nuori tyttö silloin, eli monta vuosikymmentä sitten. En muista, mitä olen silloin ostanut, mutta
vielä on tallella "vanhoja" marituotteita.
4. Ensimmäistä muistoa en muista, mutta ensimmäinen mieleentuleva asia on aina onnistuneet
lahjaostokset.
5. En muista.
6. Vilhonkadulla, vanhassa jo puretussa talossa kävin mieheni kanssa ostamassa patalappuja ja pyyhkeitä.
Käytämme tuotteita edelleen.
7. Kotikaupungissani länsirannikolla, sain kummitädiltäni joka joulu ja syntymäpäivä "maripaidan"/(trikoo)
lahjaksi. Luku oli varmaan -70 ja tämä tapa jatkui aikuisikääni asti. Paidat ovat kuluneet jo aikoja sitten
puhki, mutta perinne jatkuu itselleni ja lapsilleni ostamissa lukuisissa paidoissa.
8. En varmuudella muista, 70-luvulla, oliko kangas pöytäliinaksi, edelleen käytössä, vai vaaleanpunaisia
elefantteja, beigeä , valkoisa + mustaa, kankaassa siskontytöille lastenhuoneen verhoon...
9. Muutettuani Halikkoon 2006 ja sittemmin Saloon. Käytän Marimekon vaatteita pitkään.
10. Opiskeluaikanani ihastuin Marimekon raitapaitoihin. Muistan erityisesti Turusta ostamani vihreävalkoisen
leveäraitaisen paidan, jota käytin paljon. Raahen myymälä oli seuraava, sieltä muistan ystävällisen myy
järouvan, jolta ostin lapsilleni monet paidat. Kaikista liikkeistä olen saanut erittäin hyvää ja asiantuntevaa
palvelua, nykyisin Salosta!

“Marimekkokuosista hyllypaperia taisin
ostaa ensimmäisillä ansaisemillani
rahoilla. Paperilla päällystin koulukirjat
ja teinikalenterin.”
11. Vilhonkadun myymälässä, nyt jo puretussa apteekin vanhassa talossa v.1999. Ostoksiani en tarkkaan
muista.
12. En todellakaan muista, mutta sen muistan, että kävin tosi usein ja maripuoti oli silloin nykyisen kirjaston
uuden osan paikalla. Nykyisellä maripuodilla on loistava paikka ja myymälä on tyylikäs ja tilava. Onnea ja
Menestystä kaikille marilaisille!
13. Noin kaksikymmentä vuotta sitten. Ostin Shortsit ja T-paidan, jossa oli Laura Peterzenin painama
purjeveneen kuva. Asu on loppuunkäytetty ja tilalle on moneen kertaan hankittu uusia paitoja.
14. Lähellä Studio H:ta. Siihen aikaan taisin asua Turussa ja kävin Turun Marimekoissa. Yksi siniruudullinen
maritakki, jonka ostin 70-luvulla reputuksessa, on vieläkin pihatakkina. Pari vuotta sitten kuosi tuli
uudelleen myyntiin ja aika lailla samanlainen malli. Ensimmäinen Marimekon ostos oli varmaan
tarjoitin siskolle joululahjaksi 70-luvulla, opiskelijabudjetilla. Ihan ensimmäinen oli kuitenkin koulun
penkkareissa ruskea-mustaraidallinen paita. Meillä oli kaikilla samanlainen paita.
Olimme vankikarkureita.
15. Matkuri punainen "markiisikankainen kassi" Salon Maripuoti, Helsingintiellä. Koulukassiksi 25-vuotta
sitten ja käytössä vieläkin. Hyvä ostos!
16. Yli 20 vuotta sitten, Saloon/Halikkoon muutettuamme. Vaate saattaa olla vielä tallessa - ainakin vähän
myöhemmin esimerkiksi odotusajan ja lasten ristiäisiin hankitut mekot ja neuleet ovat tallella.
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17. Ensimmäinen muistoni on, vaikka ei ehkä kuitenkaan ensimmäinen käyntini, on Maripuodin myymälästä
Helsingintie 9:stä. Ostin sieltä mitä milloinkin, esimerkiksi verhot pikkukeittiöni ikkunoihin 1981 (ovat
edelleen tallessa, vaan eivät juuri nyt käytössä) sekä seinävaatteeksi palan Minareetti-kangasta, joka on
edelleen käytössä maalla torpan seinällä. Mieleenpainuvin ostos 1980-luvun alkuvuosilta on kuitenkin
ohuesta froteesta valmistettu, kietaisumallinen musta-harmaaraitainen kylpy/aamutakki. Se palveli
minua rikki menemättä tai nukkaantumatta 25 vuotta!

“Olin tosi onnellinen saadessani
puna-valkoraidallisen pitkän yöpaidan.”
18. Ennen lopullista muuttoani Saloon olin täällä käymässä v. 2007. Kävin Maripuodissa yksin ja muistaakseni osti kangaskassin, jossa on sisäpuoli Kippis-kankaasta. Laukku on edelleen käytössä.
19. Helsingintien Valitse ky. Olin usein vain katselemassa kauniita tuotteita. Marimekkokuosista hyllypaperia
taisin ostaa ensimmäisillä ansaisemillani rahoilla. Paperilla päällystin koulukirjat ja teinikalenterin.
Isoäitini tunsi Hurstin tädin, joten oli kivaa mennä häntäkin katsomaan.
20. Ensimmäiset muistot ovat niiltä ajoilta, kun marikauppa avattiin Salossa. Silloin elettiin 60-luvun
puolivälin aikaa. Perinteisiä raitapaitoja silloin ostin, erivärisiä, jameksien kanssa käytin.
Jokapoika-paita piti kans olla, myös tytöillä, sen alle valkoinen korkeakauluksien banlonpaita, hihat
rullalle, samoin jamesten lahkeet, jalkaan valkoiset lenkkarit, joihin oli kirjoitettu ajan bändien nimiä.
Hienoja ja trendikkäitä oltiin. Kaikki muotitietoiset asioivat silloin marikaupassa. Armi Ratia oli kova
nimi. Leena Vihervaara oli Salon Armi Ratia. Aluksi luulinkin, että hän on Armin sisko.
Seitsemänkymmentä luvun taiteessa menin Ruotsiin kesätöihin, matkalaukussa kaivokuvioiset verhot ja
tietenkin pinkka raitapaitoja. Silloisia vaatteita ei enää ole jäljellä, ja vaikka olisikin, ne eivät enää
mahtuisi. Muija-kuvioidut peltirasiat sen sijaan ovat edelleen käytössä.

“Seitsemänkymmentä luvun
taiteessa menin Ruotsiin
kesätöihin, matkalaukussa oli kaivokuvioiset verhot ja
tietenkin pinkka raitapaitoja.”
21. Sen verran muistan että olisi ollut 80-luvun alussa. Oltiin kesälomalla Suomessa äidin, kanssa ja tietenkin
äiti aina kävi kun oli kyläilemässä. Äitini taisi silloin ostaa minulle verhokangasta, sinipohjainen missä isot
mansikat.
22. Vuonna 1983 Helsingintiellä ostin ainakin vahakankaisen pöytäliinan. Pelkäsin myyjää. Silloin ostetut
valkeat kappaverhot (kangas) ovat edelleen käytössä.
23. Kummitätini musta jokapoika-kauluspaita 70-luvun loppupuolella. Paita on tällä hetkellä minun
vaatekaapissa ja käytössä. Toinen muisto 70-luvun alusta on toisen tädin punaiset unikko-verhot. Oma
ensimmäinen marimekko-ostos oli "silmälasikukkaro" penaaliksi 80-luvulla. On käytössä edelleen.
24. Olin sairaanhoito-opistossa Salossa vuosina 1967-70 ja muistan käyneeni Helsingintiellä Maripuodissa.
Muuta en muista mutta pidin pientä kauppaa mukavana. Jotain kai opiskelijakin osti, varsinkin
kun muistan käyttäneeni 09/70 syntyneen lapseni odotusajan Marimekkoja ja asunton ikkunoissa oli
pelkästään Mariverhoja.
25. Äidin kanssa ostetut vaaleanpunaiset pallopussilakanat aitoon teinityyliin 80-luvulla, aika on ne
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kadottanut, mutta valokuva ja muistot ovat tallella.
26. Kävin äitini kanssa Vilhonkadun silloisessa myymälässä. Tunnelma oli kodikas ja lämmin ja palvelu hyvää.
Todennäköisesti ostimme minulle jotain, en kyllä muista mitä.
27. Olen jo lapsesta asti käynyt Maripuodissa vanhempien kanssa ostamassa koululaukkuja.
28. Marimekon tuotteet ovat aina merkinneet laadukkuutta ja muistankin käyneeni pienenä tyttönä
liikkeessä äitini kanssa, mutta harvemmin ostimme mitään. Taisin saada 15-vuotiaana Marimekon laukun
joululahjaksi, josta olin tietysti todella mielissäni ja onnellinen.
29. Noin 10 vuotta sitten muutettuamme paikkakunnalle kävin ostamassa Maripuodista verhokangasta
kotiimme. Vaaleat ( muistanko oikein kankaan nimen, Rauha, huojuvia heiniä hillitysti, kangasta on eri
väreissä) "yleisverhot" olohuoneeseen ja jouluverhot vähän myöhemmin. Molemmat kankaat ovat
edelleen käytössä, tosin nyt pöytäliinoina. Ne ovat tavaroita, joista en luovu.
30. Kauan sitten Helsingintiellä, mukava kauppa ja hyvä palvelu!
31. En kyllä muista, mutta erityisesti arvostan loistavaaa ompelupalveluanne!

“Fanitan täysillä Marimekkoa ja olen
tästä ylpeä myös ulkomailla
käydessäni.”
32. Länsirannan liike - maripaitoja
33. Salon Marimekosta 60-luvulla hankittu musta-valko-harmaa väljä mekko, jota käytin paljon. On edelleen
"vinttisäilytyksessä". Tarkempaa mielikuvaa ei tule mieleen.
34. Maripuoti oli Turuntiellä pienessä melko ahtaassa tilassa. Muistan vielä raput ja sisäänkäynnin ja
henkilökunnan! Olin tosi onnellinen saadessani puna-valkoraidallisen pitkän yöpaidan, joka olisi vielä
käytössä jos vaan mahtuisi päälle! Ostoksilla taisin olla Äidin kanssa. Muistoissa on puna-valkoraitaa,
sini-valkoraitaa... Kotona oli usein marikankaiset keittiön verhot
35. Minulla on monta muistoa. Ja muistan varmaan kaikki paikat missä Maripuoti on sijainnut. Silloin kun
liike oli Helsingintiellä, muistan ostaneeni vihreä/valkoraidallisen kylpytakin joka edelleen on käytössä
aina silloin tällöin. Toisesta kylpytakistani, froteisesta, muistan sen että ostin sen ennen toisen poikani
syntymää ja otin sen mukaan sairaalaan, koska halusin tuntea siellä oloni kotoisaksi. Takki on edelleen
käytössä ja 12v vanha.
36. Länsiranta, Salo, 2004. Ukon kanssa tasaraitapaita. Kyllä käytän.
37. Leena Vihervaaran anopin ajoilta Helsingintiellä, tuotetta en muista. Mutta seuraava muisto on myös
Helsingintieltä (toinen puoli katua) Leena Vihervaaran omistamassa liikkeessä ostin musta-valkoisen
T-paidan (2 kpl). Heitin sen pois ehkä 2 vuotta sitten... (oli jo ollut "työpuserona" tosi kauan )
38. Kävin jo äitini kanssa vuosikymmeniä sitten Maripuodissa. Ostimme kodin tekstiilejä (verhoja ja pöytäliinakankaan). Tuskin kyseiset tekstiilit ovat enää jäljellä.
39. Ei ole oikein muistikuvaa tuosta, mutta varmaan joskus 70-luvun lopussa tai 80-luvun alussa... Silloin
Muija-kuosi oli voimissaan ja muistan ainakin jotain Muija-kuosista mekkoa havitelleeni. Tuohon aikaan
käytössä oli myös Marimekon pipo ja kaulaliina.

“Vuonna 1990 ostin takin, jota pidin
melkein kymmenen vuotta.”
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40. Olen ollut Marimekkofani teini-ikäisestä lähtien. Muistaakseni 70-luvun alussa, kun tienasin jo omaa
rahaa kesätöissä, ryntäsin innolla Marimekkko-myymälään ja ostin raitapaitoja, pitkän punavalkoraidallisen yöpaidan ja jonkun vähän froteisen tapaisen yöpaidan sekä vaalean puuvillahupparin. Voi sitä
onnea, olin ylpeä näistä vaatteista! Raitapaitoja en enää ole ostanut, nyt vanhemmiten pitää olla
Marimekon verhot, itseasiassa nyt kolmessa huoneessa, sohvanpäällinen ym. rekvisiittaa. Ostan myös
syksyllä ja keväällä aina jonkin tunikan tms. Fanitan täysillä Marimekkoa ja olen tästä ylpeä myös ulkomailla käydessäni. Suomi tunnetuksi tavallisen tallaajan/kuluttajan avulla!
41. Ensimmäisen kerran olen käynyt Salon Maripuodissa vuonna 1975. Ostin miehelleni jokapoika paidan ja
itselleni tasaraitapaidan. Sain tosi ystävällistä ja miellyttävää palvelua ja siitä asti olen siellä käynyt.
Kiitos hyvästä palvelusta.
42. Ensimmäiset muistot ovat Mariyöpaidoista. Nämä muistot ovat kuitenkin kotoa, koska maripaita oli niin
suosittu joululahjana. Laipsuuden ja nuoruuden ystäväni oli 15-vuotiaasta töissä Helsingin Marimekossa.
Hän toimitti minulle ensimmäiset pyyheliinat. Sen jälkeen mitkään muut pyyhkeet kuin Marimekon eivät
ole olleet oikein mitään. Ja ne ovat käytössä vieläkin. Sain kimmokkeen silloin "suuresta maailmasta"
mutta nyt oman kaupungin Marimekosta on tullut tärkein Marimekko.
43. Aikoinaan Helsingintien myymälästä 1976, raidallinen leninki kuminauha vyötäröllä. Se oli pikään
käytössä ja on edeleen vaatehuoneen hyllyllä.
44. Olen käynyt Maripuodissa ensimmäisen kerran noin 18 vuotta sitten kun muutin Saloon..
45. Joskus vuonna 1990 ostin takin, jota pidin melkein kymmenen vuotta. Myymälä oli siellä Helsingintiellä.
Myymälä oli tunnelmallinen... ystävällinen palvelu.
46. Työkavereiden kanssa lounastauolla.
47. Olen ensimmäisen kerran käynyt Maripuodissa silloin kun se oli Turuntiellä, mutta en muista ostinko
jotain, sen muistan että myymälä oli värikäs.
48. Helsingintiellä 1970-luvulla. Asioin Leena Vihervaaran kanssa. v. 1980 luvulla ostamaani pipoa, huivia,
villatakkia käytän joskus vieläkin, samoin jokapoikapaitaa. Silloinkin oli palvelu hyvää.
49. Kävin ensimmäisen kerran Maripuodissa 1980-luvun alussa ja luokkatoverini kutsuivat minua silloin
“Maritytöksi”, kun käytin aika tavalla Marimekon vaatteita.

“Luokkatoverini kutsuivat minua silloin
Maritytöksi”
50. Muistot alkavat vuodesta 1966, jolloin nimi oli Valitse ky. Muutin Saloon 15-vuotiaana ja pääsin töihin
lähetiksi FF-myyntiin = Finn-Flaren myyntikonttori, joka oli osa Leninkitukkua (ja lopulta Finn-Flare
tulikin koko firman nimeen ja erillinen myyntikonttorikin lopetettiin). Ensimmäisen kerran kävin
myymälässä hakemassa jotain lahjaa lähettinä työpaikan puolesta ja sillätavalla tutustuin liikkeeseen.
51. Ekaa omaa ostosta en muista; voisin kuvitella sen olleen Marimekon raitakukkaron!
52. Useita, useita vuosia sitten Vilhonkadulla vielä äidin pitäessä puotia. Kävin koulun jälkeen ihastelemassa
raidallisia penaaleja ja ostimme erään kerran äitienpäivälahjaksi pitkähihaisen maripaidan. Paita on
nykyään itselläni käytössä.
53. Leena Vihervaaran kanssa. Punainen T-paita jota käytän vielläkin. Aika oli joskus 70-luvulla.
54. Salon Maripuodista olen varmaan ekoina kertoina ostanut pieniä lahjajuttuja (sukkia, heijastimia yms.)
55. Ostin miehelleni Maripuodista kauluspaidan, joka löytyy edelleen paitakaapista. Tuosta on aikaa lähes
20v ja Maripuoti oli tuolloin Vilhonkadulla myös.
56. Vuosi 1966. Ostos oli mekko, pieni kotelomekkotyylinen, muotoiltu, edessä vetoketju ja saumaan
upotetut taskut, pieni pystykaulus, iso kuvioinen kahdella lilan värillä. Ostin ja lähes koko palkka
silloisesta työstä ravintolan esimiehenä hupeni siihen. Ostin sen Salosta. Harmi kun en ole säästänyt. Olin
nuori ja rakastunut ja poikakaverini piti mekostani myös.
57. Ennen joulua, lahjoja.
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58. Äitini kanssa asioin varmastikin ensimmäisiä kertoja Marimekossa 1960-luvulla! Ostimme sinistä
unikkokangasta, josta teetettiin silloin muotia olevat pillihousut ja siihen lyhyt leveähelmainen takki.
Takissa oli paljon pieniä nappeja. Vaatteet menivät rikki kun kaaduin pyörällä pahasti.
59. Helsingintiellä. Perus raitapaita. Käytetty loppuun jo.
60. Salo, vuosi noin 1967 muistaakseni. Keittiöön verhot ja vahakankaan ruskea/valkea lokki verhot
+vahakangas samat verhot on vielä, mutta ei käytössä.
61. Äidin ostamat vaaleanpuna/valkopalloiset paidat, kauan sitten.
62. Muutin vuoden 1981 alussa Salon seudulle ja muistan varsin pian astuneeni Maripuotiin Helsingintiellä.
En muista, mitä silloin ostin, mutta muistan, miltä seillä näytti, mitä siellä tuoksui ja ketkä palvelivat.
Kävin vuosittain ostamassa äitienpäivälahjan, joululahjoja ja muita lähjoja merkkippäiviksi. Lähes
kaikki itselleni ostamat vaatteet ovat vielä olemassa, osa jopa käytössä. Joskus 80-luvulla ostamani
sinisen/sini-valkoraitaisen puuvillatakin kadotin, ja vieläkin harmittaa! Luulen sen jääneen erään
ranskalaisen hotellihuoneen naulakon hyllylle. Joku löysi itselleen kivan takin. Edelleen nukumme
usein Unikko-lakanoiden välissä, ja joskus ne kukkivat ikkunassammekin.
63. Salon Länsirannan Maripuotiin menin ensikerran 2000-luvun alussa, kun olin seudulle muuttanut. Ostin
paitoja, sukkia ja laukkuja. Sukkia varsinkin leikki-ikäisille lapsilleni, koskan huomasin Marisukkien
kestävän kulutusta erittäin hyvin. Jokunen vanha paita on vielä käytössäkin, mutta uusiahan olen
ostanut sen jälkeen useammankin. Laukut ovat kovassa käytössä jatkuvasti, kuten myös pikkukukkarot ja
meikkipussit.
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