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Poikkeuksellisia tammikuun säitä on
päivitelty ihmisten kohdatessa toisen-
sa. Sateet ja kävelyteiden ajoittainen
liukkaus ovat vaikeuttaneet ellei suo-
rastaan estäneet, ainakin ikäihmisten
liikkumista ulkona.

Helsinkiläisinä meillä on tarjolla
monia mielenkiintoisia mahdollisuuk-
sia. Yhteiskunnan varoin vaalitaan tie-
toa menneisyydestämme. Juuri talvi-
kuukausina on sopiva aika tutustua
suomalaisten ja helsinkiläisten histori-
aan ja kulttuuriin.

Moni museo on uudistunut viime
vuosien aikana. Uusia multimedialla
toteutettuja tapoja esittää menneiden
sukupolvien elämää on nähtävillä.
Yhdistämällä kuvaa ja ääntä saadaan
elävästi esiin suuri määrä tietoa. Vii-
me vuosisadan tapahtumiin ja elämän
olosuhteiden kehittymiseen tutustumi-
nen herättää puolestaan muistikuvia
oman elämän eri vaiheista.

Museoihin tutustuminen maksaa
yleensä vain muutaman euron. Suu-
rimmat museot tarjoavat mahdollisuu-
den käyntiin myös ilmaiseksi. Vapaa
pääsy on yleensä tarjolla yhtenä vii-
konpäivänä, joten kaikilla on mahdol-
lisuus tutustua esi-isiemme maail-
maan.

Käynti historiallisessa tai taidemu-
seossa on elämys, joka herättää aja-
tuksia ja antaa perspektiiviä nykypäi-
vään.
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Pohjois-Haaga Seura ry
Puheenjohtaja Juho Kumpulainen
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juho.kumpulainen@welho.com

Pro Haaga – Pro Haga ry.
Puheenjohtaja Tuula Salo
GSM 050 543 4194 iltaisin
tuulasalo@kolumbus.fi
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mari.h.jarvinen@evl.fi (toimittaja)
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00320 Helsinki
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huopalahti.srk@evl.fi

Metsätyöt alkavat Haagan
Riistavuoren alueella tam-
mikuun aikana. Puustoa har-
vennetaan ja yksittäisiä huo-
nokuntoisia puita poistetaan.
Pienpuustoa raivataan ja tai-
mikoita hoidetaan.

Hakkuujätteet kerätään
kasoihin ja haketetaan maas-
toon. Hakkuutyöt tehdään
vuoden 2005 aikana ja asial-
la on rakennusviraston luon-

nonhoitoyksikön oma am-
mattiväki. Työt perustuvat
alueella voimassa olevaan
luonnonhoitosuunnitelmaan.

Työmaa-alueella liikku-
via pyydetään noudattamaan
varovaisuutta. Valitamme
työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja: Vastaava
luontomestari Matti Selän-
niemi, rakennusvirasto, puh.
0500- 608390.

Metsien miehet liikkeellä
sahoineen Haagassa

Kallion Laulu ry hakee
uusia laulajia nuorekkaaseen
kuoroomme, kaikkiin ää-
niin.

Miehet, tulkaa rohkeasti
mukaan!

Aloitimme kevätkonsert-
tien harjoittelut ti 18.1. 2005
klo 18.00.

Laulamme monipuolista
kuoro-ohjelmistoa ja esiin-
nymme useissa tilaisuuksis-
sa.

Kuoroa johtaa Jukka Joki-
talo.

Harjoittelemme tiistaisin
klo 18–21 Mäkipellontie 22,
HAAGA. (Helander-koti, Il-
mari-Sali).

Tiedustelut pj. Hannu Ko-
ponen p. 09-5623840, gsm
0400-315339.

TERVETULOA LAU-
LAMAAN ILOISEEN
KUOROOMME!

Haluatko hyvän harrastuksen?
Haluaisitko laulaa?


