
Miten olemmekaan pärjän-
neet ilman ihmejogurttien
probiootteja? Ne panevat
epävireisen suolistomme soi-
maan kirkkain sävelin.Ruu-
ansulatusmainosten perus-
teella voisi luulla että ihmisil-
lä on todella paljon alapään
vaivoja.

– Sadattuhannet suoma-
laiset kärsivät vaieten – Voi
sentään!

Mutta ainakin nuo kuti-
na- ja turvotuskohtauksia
esittävät henkilöt saavat niis-
tä kunnon rahallisen kor-
vauksen.

Mutta entäs laamat? Nii-
tä kiusataan ja pilkataan tv-
mainoksissa tyhmissä roo-
leissa pelkällä heinäpalkalla.

Laamat ja alpakat ovat
seurallisia,viehkeän sulava-
liikkeisiä kamelieläimiä, joi-
ta vuoristoseuduilla on perin-
teisesti käytetty arvokkaan
villan lisäksi kantojuhtina.

Siskollani on Oregonissa
farmi, jossa kanojen ja muu-
taman lampaan lisäksi on

kolme laamaa.Ne ovat haus-
koja perheenjäseniä ja suoje-
levat lauman pienempiä vil-
lieläimiltä, joita ympäröivis-
sä metsissä riittää. Niillä on
paljon järkeä joten tuskin
alentuisivat edes sylkäise-
mään päin mokoman mai-
nostajan naamaa!

Vaan eräs eläinmainos on
hurmaava.Se,missä koirien
hammaskiviongelmille eh-
dotetaan ratkaisuksi loista-
van valkoisia tekohampaita!
Leikkimielinen purutikku-
mainos on samalla terveelli-
nen tölväisy kaiken maail-
man valkaisutahnoille,joiden

pitäisi tehdä jokaisen hymys-
tä silmiä häikäisevän hohta-
va (en ole huomannut eroa).

Minun koirani on muuten
aivan heikkona niihin ham-
mastikkuihin, ja suosittelee
lämpimästi.

H.E.
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Maunulan kirjasto
seisake arjen keskellä

Kielikahvila joka keskiviikko klo 17–18

Internetin ja sähköpostin alkeisopastus
keskiviikkoisin klo 14–15

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa

Aineistonäyttelyitä eri aiheista

Satutuokioita

Avoinna ma–to 9–19, pe 9–16, la 10–16
Suursuonlaita 6 (sairaalaa vastapäätä)
puh. (09) 310 85063

Löydät meidät myös kaupunginkirjaston
nettisivuilta www.lib.hel.fi ja Facebookista

Sain alkusyksystä 2010 säh-
köpostia Laihialta.Maija (ni-
mi muutettu) ilmoitti mie-
hensä olevan yksinhuoltaja-
äidin ainut lapsi ja ilman per-
hettä.Äiti oli kertonut pojal-
leen,että isällä oli perhe Hel-
singissä,Maunu-lassa.Mai-
ja oli tutkinut nettiä ja löytä-
nyt Maunu-la.net -sivuston
ja siltä Maunulan Leikkiken-
tän Leikkijät 1950/1970 ku-
van, jossa oli saman sukuni-
men omaava tyttö.

Koska kuvan alla oli mi-
nun yhteystiedot,Maija pää-
tyi kysymään minulta, olisi-
ko minulla mahdollisesti yh-
teystiedot kyseiseen henki-
löön.Maija antoi minulle tie-
dot miehensä isästä,jotta voi-
sin itse tarkistaa mahdolliset
yhteydet.

Olimme Leikkikentän
leikkijöissä päättäneet ennen
joulua käydä Suomen Kan-

sallisarkistossa etsimässä li-
sää maunulalaisia, joten lu-
pasin katsoa,mitä voin asial-
le tehdä.Löysimme kyseisen
"tytön" ja isän tiedot ja tote-
sin, että kyllä tästä tunte-
mastani tytöstä on kysy-
mys.

Tiesin myös että hänellä
oli isoveli, joten otin molem-
piin yhteyttä ja kysyin,
voisinko välittää heidän yh-
teystietonsa Maijalle Lai-
hialle."Kyllä se meille sopii",
oli molempien vastaus. Jou-
lukuun 21. päivä 2010 sain
viestin, joka kertoi Maijan
saaneen yhteyden miehensä
velipuoleen ja odotti yhtey-
denottoa siskopuolelta. Sa-
malla hän kiitti kovasti mie-
hensä saamasta joululah-
jasta.

Stigu
Leikkikentän leikkijät

Joulutarina
Synnyin maaliskuun lopul-
la 1972 Maunulaan Männik-
kötielle. Maunula oli siihen
aikaan rauhallinen vanho-
jen kerrostalojen ja vehrei-
den haapojen ympäröimä
alue. Muistan olleeni yksi
harvoista lapsista kerrosta-
lossamme, ja muutenkin
alueella asui enimmäkseen
henkilöitä, joiden lapset oli-
vat jo aikuisia ja muuttaneet
kotoaan pois.

Minulle erityisen mie-
leenpainuvina muistoina
ovat mieleen jääneet arki-il-
taiset kävelyt isän kanssa
Saunabaarin edessä oleval-
le grillikioskille.Isä haki siel-
tä aina lihapiirakan ja minä
sain nakkeja. Jälkikäteen
siitä muodostuikin minulle
illanviettotapa, jossa vaa-
din, että lähdetään osta-
maan "nakkipostia".Satun-
naisesti kävelimme tai pyö-
räilimme myös syömään Pir-
jon Krouviin.

Varhaisimmat kesämuis-
toni ovat Pirkkolan plotilta,
jossa aurinko paistoi aina
lämpimästi ja vesi oli läm-
mintä. Niinä kesinä kelit il-
meisesti suosivat,koska vä-
keä Pirkkolassa riitti.

Talvisin kohokohdan
muodosti jääjuhla, jota isoi-
säni Risto Rankamo oli
Maunulan Lions Clubissa
järjestämässä.Pientä tyttöä
kiinnostivat kovasti hevos-

ajelut ja makkaran nautti-
minen sekä pulkkamäen
lasku. Varhaisimmat muis-
toni jääjuhlasta kertovat
myös, että lunta oli tuolloin
samaan malliin kuin viime
talvina.

Minulla oli onni asua iso-
vanhempieni kanssa samas-
sa kerrostalossa.Muistan jo
3–4-vuotiaana vierailleeni
siellä yksin, usein sunnun-
taiaamuisin, jotta isä ja äiti
saivat nukkua.Matka oli ly-
hyt, käytännössä piti vain
vaihtaa porrasta. Naapuri-
rappuun pääsi myös kellarin
kautta. Isoäidin kanssa aje-
limme paljon bussilla ja kä-
vimme usein Hakaniemen
torilla ja hallissa ostoksilla.
Bussit lähtivät suoraan ta-
lomme edestä. Samoin syö-
timme Maunulan puistossa
sorsia, ja kävimme ostoksil-
la Saunabaarin talossa ole-
vassa kirjakaupassa – siellä
vasta olikin nuorelle tytölle
aarteita!

En koskaan ehtinyt käy-
dä Maunulassa koulua tai
tarhaa,sillä olin viiden van-
ha,kun muutimme Keraval-
le. Suhde Maunulaan on ai-
na pysynyt tiiviinä,sillä vie-
railin edelleen usein isovan-
hempieni luona, jotka asui-
vat aina kuolemaansa saak-
ka Männikkötiellä. Heidän
jälkeensä äitini muutti ta-
kaisin Maunulaan.

Toiset isovanhemmistani
ja isäni on haudattu Maunu-
lan Uurnalehtoon, joten
Maunula on usein kävely-
lenkkieni kohteena. Nyky-
Maunulassa en pidä alkoho-
lisoituneiden ihmisten öyk-
käröinnistä Alepan edustal-
la, mutta muuten Maunula
on harvinaisen vähän muut-
tunut, jonka koen hyväksi
asiaksi.Itse asun toisten iso-

vanhempieni rakentamassa
rintamamiestalossa Länsi-
Pakilassa, joten pitkälle en
ole päässyt minäkään.

Toivoisin, että vanha
Maunula pysyisi edelleen
rauhallisena ja vihreänä
alueena, jossa ihmisillä on
hyvä olla ja ihmiset terveh-
tisivät toisiaan.

Mia Miettinen

Mia jouluna 1978.

Mainoskatko
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Nimistötoimikunta on päät-
tänyt muuttaa Kauppalan-
puiston läpi virtaavan ja
Hämeenlinnanväylän vart-
ta seuraavan Mätäpuron
nimen Pro Haaga - Pro Ha-
ga ry:n aloitteesta Haagan-
puroksi. Ruotsiksi nimi on
Hagabäcken.Epävirallises-
ti puroa on jo 1950-luvulla

kutsuttu Mätäpuroksi,ruot-
siksi Rutibäcken. Nimi on
otettu käyttöön 1969 ja sitä
ennen purolla ei ole ollut
lainkaan virallista nimeä.
Nimeä ei kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskuksen ni-
mistönhuollon mukaan ole
koskaan esiintynyt Maan-
mittauslaitoksen kartoilla.

Voikin olla, että tämä puro
on sekoitettu tuolloin aivan
eri vesistöön, nimittäin
Isoon Huopalahteen laske-
vaa Mätäjokeen, jota myös
Mätäojaksi nimitetään, ja
joka sekin kyllä vähäiseltä
osaltaan sivuaa Haagaa
Lassilassa.

Nimenmuutos koskee

puron noin 11,6 kilometriä
pitkää pääuomaa, joka saa
alkunsa Maununnevalta ja
laskee Pirkkolan,Haagan ja
Ruskeasuon kaupungin-
osien kautta Pikku Huopa-
lahteen. Maunulanpuro on
sen sivuhaara, joka yhtyy
pääuomaan Maunulan uur-
nalehdon kohdalla.

Mätäpurosta Haaganpuro
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