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Haagan keskiosasta on kaadet-
tu paljon puita. Monet haaga-
laiset ovat tyrmistyneet, mikä
on aivan ymmärrettävää. Kaik-
ki johtuu esirakentamisesta.
Mutta asiassa kannattaa katsoa
tulevaisuuteen, jolloin näkymät
alueella ovat aivan erilaiset. Tä-
mä on vain välivaihe.

Haagan keskiosan asema-
kaavan mukaan Eliel Saarisen
tien ja Ilkantien väliin, entiselle
Laajasuolle, tullaan rakenta-
maan uusi liikuntapuisto sekä
alueen reunoille, Ilkantien ja
Laajasuontien varteen uusia
kerros- ja rivitaloja haagalai-
seen henkeen. Samalla kaaval-
la on myös suojeltu Alppiruu-
supuisto ja tehty mahdolliseksi
sen laajeneminen myös koko
voimajohtolinjan pohjoispuoli-
selle puiston osalle Eliel Saari-
sen tien länsipuolella.

Alue, jolta puut on kaadettu,
on entistä suota, jossa maaperä
on niin heikosti kantavaa (tur-
vetta jopa 10 metriä), että jo ny-
kytilanteessa se on paikoin
uponnut yli 1 metrin. Sen
vuoksi alue on esirakennettava
eli vahvistettava maaperä siten,
että se tulee tulevaisuudessakin
kantamaan ihmisten liikkumi-
sen alueella, kenttien, katujen
ja rakennusten painon uppo-
amatta. Esirakentamistyö kes-
tää noin 2 vuotta, ja sinä aikana
alueella seisoo mm. painopen-
kereitä.

Mutta noin 2008 – 2010 alue
tulee olemaan kaunis ja sillä tu-
lee olemaan enemmän käyttöä
kaupunkilaisille kuin metsällä
ja suolla. Uusi liikuntapuisto
kenttineen ja pukuhuoneraken-
nuksineen alueen keskellä tar-
joaa alueen asukkaille mahdol-
lisuuksia harrastaa monenlaisia
ulkoliikuntamuotoja, yleisur-

heilua, jalkapalloa, skeittiä, jää-
kiekkoa, ym. Lapsilla on oma
leikkipuisto. Senioreilla on pal-
veluasuntoja ja hissillisiä asun-
toja, joten haagalaiset vanhuk-
set voivat edelleen asua omassa
kaupunginosassaan.

Alueella on tulevaisuudessa

useita uusia rivitaloasuntoja ja
viihtyisiä kerrostaloasuntoja ja
kaiken keskellä ovat puistot,
Alppiruusupuisto ja liikunta-
puisto, joihin molempiin tulee
kauniita istutuksia. Ne nykyiset
puut ja muu kasvillisuus, joi-
den kohdalla ei tarvita esira-

kentamista, tulevat todennäköi-
sesti säilymään.
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Haagan keskiosan 
esirakentaminen käynnistynyt

Haagan Taideseura piti jo jär-
jestyksessään 39. vuosinäytte-
lynsä vakiintunein muodoin
Pohjois-Haagan yhteiskoulul-
la Pietari Hannikaisen tiellä
19.–27. helmikuuta. Esillä oli
139 teosta yhteensä 55 taiteili-

jalta ja edustettuina oli useita
eri tekniikoita, kuten akvarel-
leja, grafiikkaa, guasseja, pas-
telleja, öljymaalauksia, batiik-
kitöitä, valokuvia ja savesta
tehtyä taidetta. Vieraita kävi
viikon kuluessa kaikkiaan lä-

hes tuhat.
Hiihtolomaviikolla pidettä-

vä Haagan Taideseuran vuosi-
näyttely alkaa olla haagalai-
nen instituutio. Tälläkin kertaa
näyttely oli mielenkiintoinen,
esillä olleet teokset oli valittu
juryn toimesta yli 200 teokses-
ta. Tänä vuonna jury oli poik-
keuksellisesti taideseuran
omasta jäsenkunnasta ja siihen
kuuluivat Anastasia Tuumi-
nen, Maila Vanhatalo ja
Erkki Toiviainen. Näyttelyn
komissaareina, ts. näytteille
asettelusta vastuullisina olivat
Irja Tikka, Ilona Järvinen ja
Ulla Finnilä-Seitajoki. Pää-
vastuussa olleen Tikan mu-
kaan näytteille asettelun teke-
misessä oli tänä vuonna aikai-
sempaa enemmän aikaa, mikä
lienee vaikuttanut parempaan
lopputulokseen.

Haagan Taideseuran jäsenet
tuottavat vuodessa taidetta
merkittävän määrän, vaikka
juuri kukaan ei taiteellaan elä-
kään. Tämänkertainenkin
näyttely oli aikaisempien vuo-
sien tapaan myyntinäyttely.

Taideseuran näyttely oli tä-
nä vuonna jonkin verran väl-
jempi kuin aikaisempina vuo-
sina, mikä näytti olevan onnis-
tunut ratkaisu. Esillä oli niin
esittäviä kuin abstraktimpeja-
kin teoksia. Taiteen katselemi-
sen ja tuttujen tapaamisen lo-
massa saattoi käydä kahvilla
taideseuran pitämässä kah-
viossa tai ostaa basaarista tai-

de- esineitä, koriste-esineitä
tai kortteja.

Avajaispäivänä soitti Trio
Prokkola taustamusiikkia, tun-
nelma oli lämmin ja yleisöä oli
toimittajan arvion mukaan
enemmän kuin viime vuonna.

Haagan taideseura on noin
100 jäsenen yhteenliittymä,
jota vetää puheenjohtajana
Marja-Riitta Mustonen. Nyt
hiihtolomaviikolla pidetty
vuosinäyttely on seuran pääta-
pahtuma, mutta toimintaa riit-
tää koko vuoden. Seuran jäse-
net piirtävät ja maalavat sekä
pitävät kuukausittain kokouk-
sia kesäkautta lukuun ottamat-
ta. Toisinaan järjestetään
myös kursseja ja virkistysmat-
koja erilaisiin taidekohteisiin.
Tällä hetkellä säännölliseen
toimintaan kuuluvat elävän
mallin piirustusillat ja pastelli-
kurssi, joiden tuloksia oli näh-
tävissä näyttelyssäkin. Tuleva
vuosi on yhdistyksen 40-vuo-
tisjuhlavuosi, mikä tuonee
mukanaan siihen kuuluvaa nä-
kyvyyttä.

Seuran toiminta keskittyy
nimen omaan kuvataiteeseen.
Seuraan voi liittyä myös kan-
natusjäseneksi, joka voi osal-
listua kaikkeen muuhun paitsi
näyttelytoimintaan. Varsinai-
set jäsenet hallitus valitsee töi-
den perusteella. Puheenjohtaja
Mustosen tavoittaa tarvittaes-
sa puhelimitse 0400- 519729.
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Haagan Taideseuran 39. vuosinäyttely

Haagan keskiosan rakentamisen suunnitelma ja aikataulu.
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Lauantaina 12.2.2005 pidettiin perinteiset helmi-
markkinat koulullamme, Pohjois-Haagan ala-asteel-
la. Koulumme alueella oli paljon erilaisia tapahtumia,
mm. kirppari, piirustuskilpailu, ongintaa, arpajaiset,
linnunpönttöjen myynti, buffetti ja leivonnaismyynti.
Arpajaisissa oli huimia palkintoja; mm. herkkukoreja
ja risteily.

Koulun helmimarkkinoiden tuotto menee luokkien
hyväksi esim. luokkaretkien rahastoihin. Järjestystä
valvoi Samuli Järvinen. Markkinoilla kävi ennätys-
määrä ihmisiä ja tunnelma oli mukava. Simo ja Miik-
ka 6c:ltä ottivat valokuvia helmimarkkinoista.

Kia Salminen, Simo Aaltio
6 C, Pohjois-Haagan ala-aste

Helmimarkkinat

Onko sinulla kaapissasi tai hyl-
lyssäsi postimerkkikokoelma,
joka on lojunut siellä kauan ja
jolle sinulla ei ole käyttöä? Olet
ehkä saanut sen perintönä tai se
on peräisin kouluajan keräilys-
täsi.

Ongelmasi ehkä on, ettet tie-
dä kokoelman arvoa etkä
myöskään tiedä miten voisit
myydä sen. Ehkä haluat säilyt-
tää sen itselläsi, mutta olisi kiva
tietää, onko se arvokas. Nyt si-
nulla on mahdollisuus saada
kokoelmaasi koskeviin kysy-
myksiin asiantuntijan vastaus
ja neuvoja.

Haagan keräilymarkkinoilla
sunnuntaina 13. maaliskuuta
alan asiantuntija Kaj Hellman

arvioi maksutta postimerkki-
kokoelmia ja merkkieriä ja an-
taa neuvoja erilaisista myynti-
kanavista.

Haagan keräilymarkkinat
järjestetään Elsebon kerho-
huoneistossa Etelä-Haagassa
osoitteessa Kylätie 15 sun-
nuntaina 13.3.  klo 10–14. Kaj
Hellman arvioi postimerkkejä
ja kokoelmia klo 11–13.

Kahviossa voi nauttia pulla-
kahvit ja arpajaisissa voi voit-
taa esimerkiksi julisteita, pieniä
taide-esineitä, postimerkkejä ja
kortteja. Omaa postimerkkiko-
koelmaa voi täydentää eri
myyntipöydiltä. Paikalla on
myös halpojen kirjojen pöytä.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Nyt voit saada selville
postimerkkikokoelmasi arvon

Mauno Vuoren akryylimaalaus Pihasoittajan tilipäivä.


