
Haagan Eräveikot ja
Suosirrit ottavat mukaan
toimintaansa 7–12 -vuo-
tiaita poikia ja tyttöjä. Nyt
sinulla on mahdollisuus
aloittaa uusi, vauhdikas
harrastus! Viikoittaiset ko-
koukset pidetään Huopa-
lahden juna-aseman tuntu-
massa Haagan Pappilan tie
2:ssa. Emme vaadi uusilta
partiolaisilta muuta kuin
hiukan seikkailumieltä ja
uskallusta.

Ota yhteyttä!
Tytöt: Laura Buzalski p.
050 360 6928
Pojat: Eemeli Kantola p.
050 330 6648, 050 5306454

Etelä-Haagan postipalve-
lut siirtyivät lahjatavaralii-
ke Pärekoriin Kauppalan-
tien 40:een 10. heinäkuuta
alkaen. Etelä-Haagan tuttu
posti sulki ovensa viimei-
sen kerran perjantaina 7.
heinäkuuta ja sen tiloihin
jäivät vain yrityksien ja
yhteisöjen postilokerot.
Näidenkin päivät saattavat
olla luetut, sillä postin lii-
ketila on myynnissä, eikä
tässä vaiheessa ole tiedos-
sa miten mahdollinen uusi
omistaja postilokeroihin
suhtautuu. Vaarassa on
postilokeroiden siirtymi-
nen aivan muualle, koska
Pärekorin ahtaahkoihin ti-
loihin niitä ei voine sijoit-
taa.

Lahjatavaraliike Päre-
korista saa jatkossa kaikki

postipalvelut. Sieltä voi
noutaa saapuneet paketit ja
muut kuitattavat postilähe-
tykset, lähettää postia koti-
maahan ja ulkomaille sekä
ostaa postimerkkejä, kort-
teja ja postitustarvikkeita.
Postipalveluita saa Päreko-
rista sen aukioloaikoina,
eli arkisin klo 10–18 ja
lauantaisin klo 10-14. Pos-
tilähetykset eivät tieten-
kään lauantaina mihinkään
lähde. Muutoksen yhtey-
dessä postilaatikko siirtyi
Pärekorin kulmalle Kaup-
palantien puolella.

Pärekoriin siirtyneet
postipalvelut hieman su-
pistivat lahjatavaroille va-
rattua tilaa lahjatavaraliik-
keessä, mutta valikoima ei
ole mitenkään supistunut,
vakuuttaa myymälänhoita-

ja Hannu Korja. Yrittäjä-
nä jatkaa edelleen Anneli
Perttilä ja liikkeestä löytyy
kaikki ennestään tutut ta-
varat. Liiketilaa tullaa
myös jatkossa kehittä-
mään.

Posti aloitti yhteistyön
yrittäjien kanssa vuonna
1986 ja tällä hetkellä eri-
laisten yritysten yhteydes-
sä toimii koko maassa yli
1.000 postia. Perusteena
ovat yleensä olleet talou-
delliset säästöt, jotka ovat
ohittaneet postinkäyttäjien
toiveet. Etelä-Haagan osal-
ta kyseessä on osa jo pit-
kään jatkunutta palvelujen
vähittäistä heikentymistä.
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Pärekorista tuli myös posti

Pärekoria hallitsee Postin oranssi väri, mutta lahjatavaravalikoima on ennallaan kert-
too myymälänhoitaja Hannu Korja. Kuva KK.

Tule 
mukaan
partioon!

Avoinna:
9–12-vuotiaille ma, ke, to klo 14–17 ja pe klo 15–17
13–17-vuotiaille ma, ke, to, pe klo 18–21 ja joka toinen
pe pidennetty aukioloaika klo 18–22:45 8.9. alkaen.

Osoitteessa: Teuvo Pakkalantie 5, 00400 HKI, 
p. 588 2630,
teuvo-pakkalan.nuorisotalon@nk.hel.fi

Teuvo Pakkalan nuorisotalon
syksyn toiminta alkaa perjantaina 25.8.

Hakamäentien parantamis-
työt käynnistyivät kesä-
kuussa ja työt ovat jatku-
neet koko kesän. Etelä-Haa-
gassa on Mannerheimintien
länsipuolella poistettu pin-
tamaita ja Mätäojan on saa-
nut uuden putkisillan. Ha-
kamäentien pohjoispuolel-
la, Kauppalantien ja Valta-
tie 3:n välisellä alueella on
aloitettu pohjanvahvistus-
työt. Tämä näkyy jo selväs-
ti Kauppalanpuiston etelä-
kulmassa.

Haagassa pelätään Rus-
keasuon jo ennestään erit-
täin vilkkaan risteyksen
tukkeutuvan rakennustöi-
den vuoksi ja läpiajoliiken-
teen siirtyvän Haagan ah-
taille teille. Pro Haaga ry te-
ki tähän liittyen kaupungille
aloitteen läpiajon väliaikai-
sesta sallimisesta Eliel Saa-
risen tien kautta, mutta kau-
punki ei tähän suostunut.
Lisätietoja saat osoitteesta
www.tiehallinto.fi/hakama-
entie.

Hakamäentie työt alkoivat


