
YTV on lisännyt Jokeri-
linjalle kaksi bussia arkiaa-
muihin helpottamaan ruuh-
kaa. Lisälähdöt täydentävät
linjan tarjontaa aamun
suosituimmilla vuoroilla
10.9. alkaen. Jokeri-linja on
kasvattanut jatkuvasti suo-
siotaan ja nykyään linjaa
käyttää arkisin noin 20.000
matkustajaa.

Helsingin sisäinen linja
52V (Viikki-Munkkiniemi)
aloitti liikennöinnin elo-

kuussa tavoitteena helpottaa
Jokeri-bussien ruuhkahuip-
puja. Linja liikennöi arkisin
aamu- ja iltapäiväruuhkissa
15–20 minuutin välein.
Bussi ajaa Viikistä Etelä-
Haagaan samaa reittiä kuin
Jokeri-linja ja jatkaa sitten
Huopalahdentietä Munkki-
niemeen. Jos linjan reitti so-
pii omalle matkalle, kannat-
taa käyttää bussin 52V vuo-
roja, sillä autoissa on yleen-
sä hyvin tilaa.
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Alueemme 
lähipoliisi

Pääkirjoitus
Haagalainen 26.9.2007

Seuraava 
Haagalainen 

ilmestyy 
31.10.

Lähipoliisista kuule myös käytettävän ni-
mitystä aluepoliisi. Asukkaiden yhteistyö lä-
hipoliisin kanssa on tärkeää, sillä yhteisenä ta-
voitteena on parantaa alueen turvallisuutta ja
viihtyisyyttä. Lähipoliisit vierailevat alueensa
kouluilla ja päiväkodeissa, mutta myös alueel-
la järjestettävissä tilaisuuksissa. Pyydettäessä
lähipoliisi tulee paikalle kertomaan tehtäväs-
tään ja keskustelemaan asukkaiden kanssa.
Lehtemme ilmestymisalue muodostaa oman
lähipoliisialueen, jolle on nimetty kaksi yli-
konstaapelia lähipoliiseiksi. 

Ajoittain kuulee Haagassa ihmeteltävän
miksi poliisia ei koskaan näe. Sitä, että polii-
siauto ei usein aja kaduillamme, voi pitää
myös merkkinä alueemme rauhallisuudesta.

Koululaiset ja lapset tuntevatkin lähipolii-
simme paremmin kuin aikuiset. Lasten posi-
tiivisesta suhtautumisesta poliisiin on esi-
merkkinä tapahtuma Haagan Markkinoilta.
Keskustelu paikalla olleen lähipoliisin kanssa
sai pikkupojan ylpeänä, silmät loistaen kerto-
maan vieraille ihmisillekin puhuneensa polii-
sin kanssa.

lauantaina 6.10. klo 11–13
Kangaspellontie 7 A, Etelä-Haaga

Leivonnaisia, ruokatavaraa, käsitöitä, pika-arpajaiset,
lapsille onnenpyörä, kirpputori. 

Buffetissa keittoa ja kahvia.

Tervetuloa!
Helsingin Marttayhdistys ry

Marttojen syysmyyjäiset

Lisää Jokeri-busseja
aamun vuoroille

Etelä-Haagan ja Kivihaan 
aluefoorumin

Turvallisuusfoorumi
15.10.2007, klo 18.00 – 20.00

Haagan VPK:n talolla, Kylänevankuja 5
Mikko Virkamäki kertoo kevään 

turvallisuuskyselyn tuloksista ja keskustellaan
Etelä-Haagan turvallisuudesta.

Kahvia ja teetä tarjolla.
Tervetuloa!
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