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Mätäpuroon on määrätty
Uudenmaan TE-keskuksen
lokakuussa tekemällä pää-
töksellä kalastuskielto Vih-
dintien pohjoispuoliselle
osuudelle. Kalastuskielto
koskee myös jokamiehenoi-
keuksiin kuuluvaa onkimista,
pilkkimistä ja viehekalastus-
ta, ts. se on totaalinen. Kalas-
tuskiellon taustalla on taime-
nen joitakin vuosia sitten al-
kanut nousu ja lisääntyminen
Mätäpurossa, mistä Haaga-
laisen lukijat ovat saaneet ai-
kaisemmista puroa koskevis-
ta jutuista lukea.

Kalastuskielto määrättiin
Helsingin kalastuspiirin esi-
tyksestä, mutta taustalla on
mitä ilmeisimmin lisääntynyt
kiinnostus Mätäpuron kun-
nostamiseen ja sen taimen-
kannan suojeluun. Asialla
ovat olleet vapaaehtoiset ak-
tiivit, jotka ovat omin voimin
Helsingin kaupungin tuella
käytännössä kunnostaneet
puroa kudulle paremmin so-
veliaaksi mm. Kauppalan-
puiston alueella. Mätäpuron
suojelutoimiin tullaan jatkos-

sa panostamaan entistä
enemmän myös viranomais-
ten taholta, sillä kaupungin
uudessa pienvesiohjelmassa
Mätäpuro on luokiteltu kalas-
toltaan erityisen arvokkaaksi
kohteeksi. Niinpä esimerkik-
si kalojen liikkumista haittaa-

vaa Kauppalanpuiston pato
puretaan parhaillaan ja sen ti-
lalle rakennetaan koskipaik-
ka kutusoraikkoineen.

Jälleen 
nimisekaannus

Kalastuskieltoa hakenut

Helsingin kalastuspiiri haki
sitä Haagalaisen saamien tie-
tojen mukaan Mätäjokeen,
vaikka tarkoitti mitä ilmei-
simmin Mätäpuroa. Mätäjoki
laskee Isoon Huopalahteen ja
sen uoma kulkee Pitäjänmä-
en, Lassilan ja Kannelmäen

läpi Vantaalle. Jostakin syys-
tä kalastuspiiri ei ole perillä
alueellaan olevista vesistöistä
tai ainakaan niiden oikeista
nimistä. 

Jotta sekaannus olisi täy-
dellinen Uudenmaan TE-kes-
kuksen nettisivuilla kalastus-
kielto ilmoitettiin annetun
Mätäojaan, jolla nimellä kut-
sutaan em. Mätäjoen Van-
taalla kulkevia latvaosia. Vir-
heellinen tieto ehti olla julki
joitakin viikkoja kunnes se
marraskuun puolella korjat-
tiin muotoon Mätäpuro TE-
keskuksen selviteltyä, ilmei-
sesti vihjeen perusteella, mitä
vesistöä oikeasti tarkoitetaan.

Edellä kerrottu nimien
pyörittely tapahtui siis viran-
omaisten toimesta, eikä nimi-
sekaannus suinkaan ollut en-
simmäinen johon Haagalai-
nen näiden vesistöjen osalta
on törmännyt. Sama epäsel-
vyys vallitsee erityisesti ni-
mien Mätäpuro/Mätäoja osal-
ta, sillä usein kuulee keskus-
teluissa näitä käytettävän sy-
nonyymeinä.

Haagalainen-lehden saa-

mien tietojen mukaan Mätä-
puron nimi on hyväksytty
Helsingin kaupungin nimis-
tölautakunnan toimesta vuon-
na 1967. Tietoa nimen perus-
teista tai esittäjästä ei ole pys-
tytty em. lautakunnan osalta
selvittämään, kuten ei sitä-
kään miksi tätä kaikkea muu-
ta kuin mätää Kauppalan-
puiston läpi virtaavaa puroa
on aikaisemminkin nimitetty.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että
Haagan kauppalan aikoina
nimitys Haaganpuro oli ylei-
sessä käytössä. Olisiko siis
1960-luvulla tapahtunut jokin
sekaannus puron nimeä vah-
vistettaessa?

Nimien sekava käyttö ei
voi olla järkevää ja jonkin-
moinen selvyys olisi saatava
aikaiseksi. Mätäpurolle olisi
saatava parempi ja sille sopi-
vampi nimi. Mikä taho ottaa
asian omakseen? Muutoksen
kustannuksista ei voi olla ky-
se, sillä puroja ei esimerkiksi
missään ole katujen tavoin
viitoin osoitettu.

KK

Mätäpuroon kalastuskielto

Mätäpuroa kunnostetaan parasta aikaa Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta Kaup-
palanpuiston kohdalla. Kuva KK.

Kouluissa vietettiin valta-
kunnallista LUMA-viikkoa
5.–9. marraskuuta, Haagan
peruskoulussa MALU-viik-
koa, MALU-painotukseen
viitaten. MALU-viikko on
matemaattis-luonnontieteel-
listen aineiden viikko ja siihen
valmistauduttiin muun muas-
sa vierailemalla Ämmässuon
jätteenkäsittelylaitoksella sekä
Kierrätyskeskuksen järjestä-
mässä Kohtuullisen Onnelli-
nen -näyttelyssä. Ennakkoret-
kille osallistui opettajia ja op-
pilaita.

Haagan peruskoulussa lu-
kuvuoden 2007/2008 teema
on ympäristö ja MALU-vii-
kon ohjelma oli rakennettu tä-
män teeman ympärille. Kou-
lun ympäristöohjelman tavoit-
teena on jätteen lajittelun te-
hostaminen ja käsipaperien
käytön vähentäminen. MA-
LU-viikon toiminta suuntaa
näiden tavoitteiden saavutta-
miseen. 

1.–6. luokilla oppilaat teki-
vät oman paperinkeräyskorin
luokkiinsa ja jokainen oppilas
teki itselleen käsipyyhkeen
yläkoulun oppilaiden toimies-
sa apuopettajina. Lisäksi oppi-
laat työskentelivät toiminnal-
lisissa työpajoissa, joissa tu-
tustuttiin fysiikkaan, kemiaan
ja biologiaan muun muassa
torneja ja siltoja rakentaen, in-
dikaattorien toimintaa tutkien
ja veden kiertokulkua pohtien.
Matematiikkaluokassa oli
1.–6. luokkien käytössä mate-
matiikkarata koko viikon. Ra-
dalla käytettiin matematiikka-
välineitä, muun muassa geo-
lautoja, värisauvoja ja erilaisia
geometrisiä muotoja. Viikon

aikana kisailtiin myös tietovi-
san muodossa MALU-aihei-
sissa kysymyksissä.

7.–9. luokilla viikon ohjel-
maan kuuluivat Kierrätyskes-
kuksen luento 7. luokkalaisil-
le, jossa pohdittiin muun
muassa uuden jätelain sisältöä
konkreettisten esimerkkien
avulla ja harjoiteltiin käytän-
nössä jätteiden lajittelua. 9.
luokkalaiset vierailivat Tek-
niikan museossa ja tutustuivat
esimerkiksi metallien kierrä-
tykseen.

Keskiviikkona 7.–9. luok-
kien oppilaat työskentelivät
ympäristöaiheisissa työpajois-
sa koko päivän. Työpajoissa
esimerkiksi sanoitettiin jäte-
rap ja tehtiin englanniksi julis-
teita jätteen synnyn ehkäisys-
tä. Jokaiselta luokalta oli li-
säksi valittu viisi edustajaa

luokan joukkueeseen tiukan
ensikarsinnan avulla. Joukku-
eet osallistuivat MALU-ki-
saan. Kisassa oli mukana yh-
teensä 15 joukkuetta, mukana
olivat myös 5.- ja 6. luokan
MALU-luokkien edustajat.

MALU-kisassa oppilaat
selvittivät aineiden happa-
muuksia, mittasivat kappa-
leen massan ja tilavuuden, joi-
den avulla oppilaat laskivat
kappaleen tiheyden ja selvitti-
vät mitä ainetta kappale on.
ATK-pisteessä oppilaat rat-
kaisivat tietokoneella ikivan-
haa kiinalaista Hanoin torni -
arvoitusta. He joutuivat myös
tunnistamaan kasvilajeja ja
määrittämään nuoren män-
nyn iän. 

5.–9. luokkien MALU-ki-
san voitti 9D-joukkue, jossa
olivat mukana Jussi Nurmi-

nen, Eetu Mykkänen, Mi-
kael Parvamo, Kalle Piri-
nen ja Valtteri Torppala.
Voittajien lisäksi kisassa pal-
kittiin paras haastajajoukkue,
joka oli 5B luokan joukkue.
Parhaasta yhteishengestä pal-
kittiin 8E:n joukkue. Viikon
tapahtumia kuvasivat koulun
toimittajatiimi Miró Sorja ja
Okko Partanen 8B-luokalta.

MALU-viikon suunnitteli-
vat matemaattis-luonnontie-
teellisten aineiden opettajat
Tarja Kaivosoja, Kristel
Pursiainen, Pekka Saari-
nen, Kimmo Sivula, Minna
Tahvanainen, Carla Urba-
no ja Panu Viitanen. Viikon
toteutukseen osallistuivat ak-
tiivisesti koulun oppilaat sekä
muiden aineiden opettajat. 

Sari Vasara

Ympäristöasiat esillä MALU-viikolla
Haagan peruskoulussa

Kasper Luoma  esittelee 5B:n julistetta tuhlaavasta ja fiksusta kuluttajasta luokkakave-
reilleen. Luokka palkittiin kisan haastajaluokkana Toivo Qiu (oik.), Niklas Mäki, Sofia
Lumme ja Mikael Mäkimattila seuraavat tyytyväisenä. Kyseinen luokka palkittiin kisan
haastajaluokkana. Kuva Miró Tiziano 8B.

Helsingin kaupungin
suomenkielinen työväen-
opisto saa vuoden alusta li-
sätilaa Näyttelijäntien 14:n
ostoskeskuksesta kun jo
jonkin aikaa tyhjänä ollut
kauppahuoneisto siirtyy
sen käyttöön. Uusi tila on
kooltaan 516 m2 ja se sijait-
see kätevästi työväenopis-
ton nykyisten tilojen välis-
sä, katutasossa. Työväen-
opistolla on ennestään tilo-
ja samassa rakennuksessa
toisessa kerroksessa ja pai-
koitusalueen tasolla pohja-
kerroksessa. Uudet tilat
vuokrataan HOK Elannolta
ja vuokrasopimus on aluk-
si voimassa yhden vuoden.

Työväenopisto tekee
vilkasta yhteistyötä mm.
alueen eläkejärjestöjen ja
Pohjois-Haagan yhteiskou-
lun kanssa. Sekä järjestöt
että Pohjois-Haagan yh-
teiskoulu vuokraavat ny-
kyisiä työväenopiston tilo-
ja. Lisätilan tarvetta on ol-
lut sekä opistolla itsellään
että alueen muilla toimi-
joilla.

Opistolla on tarve saada
lisää opetustiloja. Uuteen
tilaan kaavaillaan ns.
“ronskin” kuvataiteen tila,
jossa voisi työskennellä
koneilla. Vuokrattavaan ti-
laan on työväenopiston
aluerehtori Hannele Koli-
Siiteri erittäin tyytyväi-
nen, koska tarve on ollut
suuri. Uutta tilaa voidaan

hänen mukaansa käyttää
myös ikäihmisten liikun-
taan, kuvataide- yms. näyt-
telytilana sekä esimerkiksi
alueen kaavanäyttelyihin. 

Pohjois-Haagan alueella
ei ole riittävästi edullisia
kokoontumistiloja asuk-
kaille. Näyttelijäntien tilat
voisivat Koli-Siiterin mu-
kaan muodostua kansalais-
ten olohuoneeksi, joissa
voi opiskelun lisäksi tavata
muita ihmisiä. Katutasossa
oleva tila on muutenkin
käyttökelpoisempi kuin
portaiden päässä olevat ny-
kyiset kokoustilat.

Näyttelijäntien yläos-
toskeskuksen seutu on ny-
kyään rauhaton, koska os-
toskeskuksessa sijaitsee
useita olutbaareja. Alueen
asukkaat ovatkin toistuvas-
ti kääntyneet opiston puo-
leen pyytäen, että opisto
vuokraisi tilat, jotta raken-
nukseen ei tulisi uutta an-
niskelupaikkaa.

Tavoitteena on haaga-
laisten olohuone, jossa ei
löhötä telkkarin ääressä,
vaan opitaan ja jaetaan
omasta osaamisesta toisil-
lekin. Tavoitteena on ra-
kentaa opinnollisuutta jo-
kaisen omista oppimistar-
peista ja yhteisöllisyyttä si-
ten, että haagalaiset voisi-
vat kokoontua yhteen yl-
peinä kotiseudustaan. 

KK

Työväenopisto
saa lisätiloja
Näyttelijäntie 
ostoskeskuksesta
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