
Ainoalla Haagassa tällä het-
kellä toimivalla nuorisota-
lolla, Teuvo Pakkalan nuori-
sotalolla, oli avoimet ovet
23. maaliskuuta. Toinen
haagalainen nuorisotalo
Lassilassa on remontissa,
mutta avautuu syksyllä
uusimuotoisena klubina. Lä-
himpänä Haagaa olevia nuo-
risotaloja on Pikku- Huopa-
lahdessa ja Kannelmäessä.

Nuorisotalo on arkisin
päivällä tarkoitettu 9–12 -
vuotiaille ja iltaisin 13–17 -
vuotiaille. Perjantaisin talo
on auki aina klo 23 asti. Jo-
ka toinen perjantai on disko
13–17 -vuotiaille.

Teuvo Pakkalan nuoriso-
talolla työskentelee kolme
nuoriso-ohjaajaa, Viviana
Koponen, Lea Tahvanai-
nen ja Sabasy Ndiaye. Nuo-
rilla on yhdessäolon lisäksi
mahdollisuus pelata erilaisia
pelejä, kuunnella musiikkia
ja katsella televisiota.

Uutena toimintamuotona
on käynnistynyt tyttöjen jal-

kapallo, kertoo nuoriso-oh-
jaaja Viviana Koponen. Ikä-
ryhmään 15–17 -vuotiaat
kuuluvien poikien osalta jal-
kapallo on jo saavuttanut
vakiintuneen aseman ja
nuorisotalon joukkue osal-
listuu Helsinki-turnaukseen.

Nuorisotalo on kovassa
käytössä, kuukausittain
käyntikertoja on 300–400,
kertoo Koponen. Nuorten

toiveita toiminnan kehittä-
misessä on mahdollista ot-
taa huomioon, nuorisotalol-
la on lähes kaikki järkevä
toiminta mahdollista.

Nuorisotalon käyttäjäksi
pitää rekisteröityä, 5 euron
vuosimaksulla saa ”jäsen-
kortin”, jolla pääsee kaik-
kiin Helsingin kaupungin
nuorisotaloihin. Taloja pyö-
rittää Helsingin kaupungin

Nuorisoasiainkeskus, Teu-
vo Pakkalan nuorisotalo
kuuluu Haagan-Kaarelan
nuorisotyöyksikköön, jolla
on neljä taloa.

Teuvo Pakkalan nuoriso-
talo, Teuvo Pakkalantie 5.
Puh. 5882630.

Sähköposti teuvo-pakka-
lan.nuorisotalo@nk.hel.fi,
www.nk.hel.fi/talot/
al-hakany/

Thalian aukiolla olevan
Haagan Hiuspisteen vetäjä
vaihtui alkuvuodesta, kun
uutena yrittäjän aloitti par-
turi-kampaaja Leena Sar-
kola. Samassa paikassa 12
vuotta haagalaisia asiak-
kaita palvellut Tarja Siren
on edelleen mukana, mutta
jäähdyttelee 42-vuotisen
työuran jälkeen. Hiuspis-
teen nimen luonut ja nel-
jääkin toimipistettä sa-
manaikaisesti johtanut Si-

ren ei vielä tohdi lopettaa
kokonaan.

Leena Sarkola on haaga-
laisena yrittäjän uusi, mut-
ta alalta hänellä on 24 vuo-
den kokemus. Naisten li-
säksi hän toivottaa terve-
tulleeksi miehetkin.

Haagan Hiuspiste on
osoitteessa Aino Acktén tie
8, Thalian aukion liikera-
kennuksen sisänurkassa ja
avoinna arkisin klo 9–19,
lauantaisin klo 9–14. Puhe-
limitse Hiuspisteen tavoit-
taa 4583245.
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Haagan Hiuspisteen vetäjä vaihtunut

Avoimet ovet Teuvo Pakkalan nuorisotalolla

Nuoriso-ohjaaja Viviana Koponen (äärimmäisenä oikealla) ja Teuvo Pakkalan nuoriso-
talon asiakkaita. Kuva KK.

Tarja Siren (vas.) on luovuttanut Haagan Hiuspisteen ve-
don parturi-kampaaja Leena Sarkolalle.


