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Kauppalantiellä Etelä-
Haagassa oleva Huoneisto-
keskus täytti 35 vuotta ja
juhlisti sitä kahvitarjoilulla
ja valokuvanäyttelyllä 4.
toukokuuta. Kuvissa oli pal-
jon Haagan vanhaa raken-
nuskantaa, jota paikan pääl-
lä käyneet haagalaiset yritti-
vät tunnistaa, suurimmaksi
osaksi siinä onnistuenkin.
Haagan kehityksestä ja
asukkaista kertoi paikan
päällä Pro Haagan puheen-
johtaja Tuula Salo ja mo-
nenlaisia muistikuvia ker-
toivat monet pitkään Haa-
gassa asuneet. 

Huoneistokeskuksen
Länsi-Helsingin alueen
myyntijohtaja Ritva Vik-
ström kertoo, että 1953 pe-
rustetun Huoneistokeskuk-
sen toisena konttorina perus-
tettiin juuri tämä Kauppalan-
tien konttori nykyiselle pai-
kalleen 1972. Tilat olivat va-
pautuneen Suomen Yhdys-
pankilta ja lisätilaa saatiin
aikanaan vieressä olleen au-
tokoulun tiloista. 

Nykyisellään Haagan
konttori on yksi pääkaupun-
kiseudun suurimmista niin
liikevaihdollisesti kuin hen-
kilöstönkin osalta. Kauppa-
lantien konttorissa työsken-
telee tällä hetkellä yhteensä
14 myyntiedustajaa, sihteeri
ja myyntijohtaja. Vikström
kertoo tuleensa Haagaan
2006 ja olleensa sitä ennen
Töölön konttorin myynti-

johtaja ja edustajana Tapio-
lan konttorissa.

Haagaa myyntijohtaja
Vikström pitää mielenkiin-
toisena ja kiinnostavana alu-
eena. Alueelle kaivattaisiin
kovasti lisää perheasuntoja,
koska suuri osa Haagan
asunnoista on melko pieniä.

Huoneistokeskus avasi
lokakuun alusta 2006 kont-
torin myös Pohjois-Haagaan
Lassilaan, osoitteeseen Ho-
peatie 2. Uuden konttorin ta-
voitteena on palvella entistä
paremmin Pohjois-Haagan

asiakkaita.
Näkyvällä paikalla Haa-

gan torin kohdalla Kauppa-
lantiellä oleva Huoneisto-
keskus on kuulunut Etelä-

Haagan kaupunkikuvaan
pitkään ja Haagalainen-lehti
toivottaa sille hyvää jatkoa.
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Etelä-Haagan Huoneistokeskus
35 vuotta

Etelä-Haagan postipalve-
lut löytyvät 18.6. alkaen Tun-
nelitien Siwasta ja samalla nii-
den saatavuus paranee olen-
naisesti. Asiakkaita palvel-
laan postiasioissa Siwan auki-
oloaikoina maanantaista per-
jantaihin kello 8–21, lauantai-
sin 8–18 ja sunnuntaisin kello
12–21.

Etelä-Haagan posti palve-
lee postiasioissa perjantaihin
15. kesäkuuta kello 14 saakka.
Etelä-Haagan ja Kivihaan
asukkaille, ts. postinumeroi-
den 0033 ja 00320 alueella
asuvilla, tiedotetaan asiasta
jokaiseen kotiin lähetettävällä
tiedotteella. Postiosoitteet säi-
lyvät entisellään.

Asiakkaat saavat Siwasta
kaikki tavalliset postipalvelut,
voivat noutaa saapuvat pake-
tit ja kirjatut kirjeet sekä pos-
tiennakolla saapuneet lähe-

tykset, voivat lähettää postia
kotimaahan ja ulkomaille se-
kä voivat ostaa postimerkkejä,
pakkaustarvikkeita ja kortteja. 

Lähinnä yrittäjiä palvele-
vat postilokerot ovat käytettä-
vissä nykyisessä postissa per-
jantaihin 15. kesäkuuta klo 14
asti. Lokerot siirtyvät Siwan
tiloihin ja niihin pääsee käsik-
si em. aukioloaikoina.

Etelä-Haagan posti on
muuttanut toistuvasti viime
aikoina ja oli jo välillä asia-
miesposti. Nykyisillä järjeste-
lyillä se on ollut auki vain vii-
tisen tuntia arkena ja ainakin
Haagalaisen toimittajan siellä
asioidessa usein hyvin ruuh-
kainen yhdestä työntekijästä
johtuen. Toivoa sopii että pos-
tin kaltainen peruspalvelu vih-
doin saadaan asialliselle tasol-
le myös Etelä-Haagassa.
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Etelä-Haagan posti
muuttaa jälleen

Etelä-Haagan apteekissa
palvellaan asiakkaita nyt
uusituissa ja valoisissa ti-
loissa. Apteekin toinen puo-
li on kätevästi myyntipistei-
siin jaettu, jolloin asiakkaan
yksityisyys säilyy, toinen
puoli on avohyllyjä täynnä

käsikauppalääkkeitä kuten
valintamyymälässä konsa-
naan. Uutta on nyt myös se,
että reseptiasiakasta palvelee
nyt sama henkilö alusta lop-
puun kertoo apteekkari Ee-
va Kari.

Etelä-Haagan apteekkiin

kuuluu myös 1990-luvun
alussa toimintansa aloittanut
Pikku-Huopalahden sivuap-
teekki. Apteekki on toiminut
nykyisellä paikallaan 1960-
luvulta lähtien ja nykyinen
apteekkari Eeva Kari on ap-
teekin kolmas vetäjä.

Etelä-Haagan apteekin
remontti valmistui

Etelä-Haagan apteekin henkilökuntaa, vasemmalta oppilas Lea Hämäläinen, oppilas Kai-
si Leino, farmaseutti Kaisu Lappalainen, farmanomi Pirjo Pääkkönen, farmaseutti Heli
Heikkilä ja apteekkari Eeva Kari.

Helsingin 457:tä synty-
mäpäivää vietetään tiistaina
12. päivänä kesäkuuta.
Kypsään ikään ehtinyttä
kaupunkia voi juhlistaa esi-
merkiksi Kannelmäen Sitra-
torilla. Kitaristilegenda
Luumu Kaikkosen luot-
saama Stadin juhlaorkesteri
kapuaa tuolloin Kanneltalon
parvekkeelle ja esittää sieltä
Maria Hänninen solisti-
naan serenadin jos toisenkin
kaupunkilaisten iloksi.

Konsertin ohjelma ei tar-
kalleen ottaen osu kategori-
aan serenadit; pitkän linjan
muusikko Maria Hännisen
ilmaisuvoimaisella raspiää-
nellä luontuvat tanakammat
soulin ja bluesin naisklassi-
koiden teokset. Illan aikana
kuullaan mm. Carole Kin-
gin ja Tina Turnerin tuotan-
toa. 

Stadin juhlaorkesterissa
vaikuttavat Luumu Kaikko-
sen (sähkökitara, laulu), li-
säksi Mikko Heiskanen
(sähkökitara, laulu), Timo
Pratskin (koskettimet),
Heikki Keskinen (saksofo-
ni) ja Tomi Parkkonen
(rummut). Myös Maria
Hänninen nähdään kitaran

varressa.
Konsertti alkaa kello

17.00 ja siihen on vapaa
pääsy.

Soul- ja bluesklassikoita 
Sitratorin ilmaiskonsertissa

Maria Hänninen

Haagan torin kahvila on
taas aloittanut toimintansa ja
on avoinna arkisin klo 14 as-
ti. Kahvila on todellinen haa-
galainen perinne ja pitkään to-

rilla toiminut. Toria elävöittä-
vässä kahvilassa on helppo
piipahtaa, se on sopivasti bus-
silinjojen varrella ja aivan vie-
ressä on paikoitustilaakin.

Haagan torin kahvila 
aloitti kesäkauden

Huoneistokeskuksen Kauppalantien konttorin henkilökuntaa. Takana vasemmalta: Keijo
Kouva, Helena Riihiranta, Anne-Maira Arkila, Anneli Niini, Raija Nordblad, Timo Vä-
lenoja, Tarja Laurila, Vesa Rinne, Päivi Forsberg. Edessä vasemmalta: Tarja Marjoso-
la, Ritva Vikström, Päivi Somero.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00530061006e006f006d0061006c0065006800740069006b00e400790074007400f600f6006e0020007400610072006b006f00690074006500740074007500200079006c006500690073007000e400740065007600e400200061007300650074007500730074006900650064006f00730074006f002000440069007300740069006c006c0065007200200076002e0036002000760061007200740065006e002e002000c4006c00e40020006b00e40079007400e4002000760061006e00680065006d006d0069007300730061002000440069007300740069006c006c006500720069006e002000760065007200730069006f0069007300730061002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1077.000 1474.000]
>> setpagedevice


