
Haagan peruskoulussa
vietetään 10.–14.3. Ilmas-
tonmuutos-viikkoa. Viikko
alkaa maanantaina 10.3. klo
11.25, jolloin katsotaan yh-
dessä Al Goren Epämiellyt-
tävä totuus -elokuva Mäki-
pellontie 19 auditoriossa.
Tiistaina 11.3 Luonnonsuo-
jelujärjestöjen Ilmastolähet-
tiläs Laura Jäättelä kertoo
ilmastonmuutoksen luon-
nontieteellisestä taustasta,
seurauksista ja torjumisesta
7.–9. luokkien oppilaille.
Myöhemmin myös 1.–6.
luokkien oppilaat kuulevat
aiheesta. 

Keskiviikkona WWF:n
Essi Aarnio-Linnavuori
luennoi 7. luokkalaisille ai-
heenaan Sademetsät ja il-
mastonmuutos klo 8.30.
1.–6. luokilla keskiviikko
on toiminnallinen pajapäivä
klo 9–13. Viikko huipentuu
torstaina Ilmastonmuutos-
kisailuun klo 13.05, Mäki-
pellontie 19 auditoriossa.
Kisailussa on mukana oppi-
laita 5.–9. luokilta.

Viikon aikana ilmaston-
muutosasiaa käsitellään
myös luokissa eri oppitun-
neilla ja aamunavauksissa.
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Haaga menetti erittäin valitettavassa liikenneon-
nettomuudessa pitkäaikaisen ja erinomaisen lähipo-
liisimme Paavo Ruotsalaisen. Haagalaiset muistavat
häntä lämmöllä.

Kaikkia onnettomuuksia ei aina pystytä välttä-
mään. Äkilliset keliolosuhteiden muutokset ja ajaes-
sa sattuneet sairaskohtaukset ovat ennalta arvaamat-
tomia. 

Autoilijoilla on suuri vastuu liikenneturvallisuu-
desta. Sen muistaminen voi pelastaa monelta turhal-
ta onnettomuudelta. Sallittujen ajonopeuksien nou-
dattaminen ja ajo-olosuhteiden huomioiminen vä-
hentävät onnettomuuksien riskejä. Ajaessa ei voi
korjata oman aikataulun kireyttä.

Helsingin liikennesuunnittelu tekee parhaansa ke-
hittäessään erilaisin liikennejärjestelyin kaupungin
liikenneturvallisuutta. Auton ratin takana istuvan
asenteet ja käytös ratkaisevat kuitenkin lopulta sen,
miten liikenneturvallisuus Haagassakin toteutuu.

Liikenne-
turvallisuus

Pääkirjoitus
Haagalainen 12.3.2008

www.haagalainen.com

Haagalaista saatavilla
(niin kauan kuin lehtiä riittää)
Etelä-Haagassa
Aktia Säästöpankki Kauppalantie 15
Huopalahden kirkko Vespertie 12
Etelä-Haagan kirjasto Isonnevantie 14 B
K-market Haagamarket Tunnelitie 3-5
Lassilassa
Nordea Haaga-Kannelmäki Hopeatie 2
Pohjois-Haagan kirjasto Kaupintie 4
Pikku Huopalahdessa
Pikku Huopalahden lastenkirjastoTilkankatu 19
Pohjois-Haagassa
Alepa Näyttelijäntie 14
Haagan terveyskeskus Huovitie 5
Hakavuoren kirkko Tolarintie 1
Leevin palvelutalo Ilkantie 19
Pohjois-Haagan Apteekki Aino Acktén tie 8
Työväenopisto Näyttelijäntie 14
Kannelmäki
Kanneltalo Klaneettitie 5

Ilmastonmuutos-viikko
Haagan peruskoulussa

Tiistaina 18.3. klo 18.00 alkaen on mahdolli-
suus tutustua Veripalvelun toimintaan viestin-
täpäällikkö Helena Hurrin opastuksella talon
auditoriossa.

Veripalvelun osoite on Kivihaantie 7.
Veripalvelu tarjoaa kahvia ja pientä purtavaa.

Kutsu Pro Haagan
vuosikokoukseen

Samassa paikassa alkaa klo 17.30
Pro Haaga – Pro Haga ry:n vuosikokous. 

Tervetuloa!

Tuo ystäväsikin mukaan Veripalveluun!

Tule tutustumaan 
Veripalveluun



<<
  /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 1.3
  /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


