
Pohjois-Haagan Marttakerhon syyskauden toiminta
alkaa maanantaina 12.9. 2005 klo 18.00 Hakavuoren
kirkolla, Aino Acktentie 14, Pohjois-Haaga.

Syyskausi aloitetaan kesää muistellen ja paperikuk-
kia askarrellen.

Sydämellisesti tervetuloa kaikki vanhat jäsenet!
Jos et ole vielä tutustunut marttatoimintaan, niin tu-

le kuuntelemaan miten mielenkiintoista ohjelmaa
meillä on tänä syksynä.

Verkko-opastusta Etelä- Haagan kirjastossa keskiviik-
koisin klo 14–15 7.9. alkaen.

Opetuksessa annetaan perustiedot sähköpostin ja in-
ternetin käytöstä. Opastus on maksutonta. Opastajina
toimii Etelä-Haagan kirjaston henkilökunta. Varaa aika
lainaustoimistosta tai puhelimitse 31085032.

Etelä-Haagan kirjasto, Isonnevantie 16 b
Tervetuloa!

Valkeassa talossa järjestetään vammaishistorian kään-
nekohtia käsittelevä seminaari 26.8. kello 9.00 – 15.30.
Seminaarin järjestää Vammaishistorian seura.
Valkea talo, Ilkantie 4. Vapaa pääsy.
Lisätietoa: www.vammaishistorianseura.fi

Taiteiden illan tapahtu-
ma kaiken ikäisille Kan-
neltalossa torstaina 25.8.
klo 17–20.

pikkuILLUUSIONI-il-
lan ohjelmistossa liikutaan
varjon, sirkuksen, runon ja
avaruuden illuusioiden
maailmassa.

Kanneltalon syyskausi
2005 käynnistyy Taiteiden
yön tapahtumalla torstaina
25.8.

Pienten illuusioiden
maailmaan voi sukeltaa klo
17 lähtien. Sirkus Supiai-
sen Maailman pienin suu-
ri sirkus esiintyy konsert-
tisalissa viideltä ja seitse-
mältä – puolen tunnin esi-

tyksen jälkeen pääsee itse
kokeilemaan sirkustemp-
puja!

Talon aulaan on pystytet-
ty Ursan pieni planetaa-
rio, jossa johdatellaan tähti-
taivaan saloihin kolmesti il-
lan aikana. Galleriassa on
esillä kiinalaisia varjoteatte-
rinukkeja ja oman varjo-
hahmonsa voi askarella ja
testata nuorisotalolla. Nuo-
risotalolla tehdään lisäksi
hennatatuointeja illan hen-
keen ja pelataan RuneSca-
pe-peliä isolla screenillä.

Auditoriossa esitetään
elokuva runoilija Eeva-
Liisa Mannerista klo 18.
Dokumentti valaisee kieh-

tovasti Mannerin persoo-
naa ja kirjailijakuvaa.
Manner-tilaisuus kestää
noin tunnin, jonka jälkeen
estradille astelevat Kannel-
talon lausujat teemanaan
Taiteiden yön suosikkiru-
not.

Kirjastossa vierailee
nuorisokirjailija Tuija
Lehtinen ja kirjaston edus-
talla valmistetaan illuu-
siopinssejä. Kahvilassa
kuullaan Stadin Juhlaor-
kesterin musiikkiterveh-
dys. Lisäksi työväenopis-
ton syksyn kursseille voi il-
moittautua koko illan ja
Kanneltalon lipunmyynti
on avoinna kaksi lisätuntia

klo 20 saakka.
Kaikkiin Taiteiden il-

lan tapahtumiin on vapaa
pääsy!

Järjestäjinä Helsingin
kaupungin kulttuuriasiain-
keskus, Kannelmäen kir-
jasto, Kannelmäen nuori-
sotalo ja Helsingin kaupun-
gin suomenkielisen työvä-
enopiston Läntinen alue-
opisto. pikkuILLUUSIONI
on osa Helsingin juhlaviik-
kojen Taiteiden yö -ohjel-
mistoa.

Kanneltalo, Klaneetti-
tie 5, Hki 42. M-juna tai
bussit 41, 42, 43. 
www.kulttuuri.hel.fi/ 
kanneltalo
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pikkuILLUUSIONI

Haagan Markkinat

Haagan torilla
lauantaina 3.9.

klo 10.00–13.00

Ohjelmassa mm.
Musiikista vastaavat

Esa Pakarinen jr. ja Matti Räsänen
Yhteislaulua

klo 11.00 – 11.20 ja 12.00 – 12.20
Cha cha chaa

Etelä-Haagan kirjaston poistokirjojen myynti
Haagalaisia yhdistyksiä esittäytymässä

Arpajaiset
Myynnissä paistettua makkaraa ja vohveleita

Mahdollisuus myydä kirpputoritavaraa
(varaa myyntipaikka 29.8. mennessä 

p. 050 5434194)

Tervetuloa torille!

Pro Haaga – Pro Haga ry

Etelä-Haagan kirjaston
satutuokiot lauantaisin

klo 12 27.8. alkaen

Seminaari Valkeassa talossa
Vammaishistorian

käännekohtia

TietoEnatorin kolmas toimistotalo Aku Korhosen tiellä on
valmistumassa. Yhtiön toiminnasta ja henkilökunnasta
Suomessa on pian merkittävä osa Lassilassa. Kuva KK.


