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Pääkirjoitus
Haagalainen 14.5.2008

Yhteisalueiden, kuten puistojen hoi-
tovastuu kuuluu kaupungille ja taloyh-
tiöiden piha-alueiden asunto-osakeyh-
tiöille. Viihtyisin lopputulos saadaan
aikaan viranpuolesta toimivien ja asuk-
kaiden yhteistyöllä. 

Asukkaissa löytyy paljon aktiivisia
henkilöitä, jotka huolehtivat yhteisistä
alueista ja yleensäkin alueen yhteisistä
asioista. Vapaaehtoiset asukasaktiivit
pohtivat kuitenkin ajoittain keinoja mi-
ten saada suuremmat asukasryhmät
kantamaan oma kortensa yhteisten
asioiden hoitoon. 

Äskettäin Norrköpingissä pidetyssä
seminaarissa keskusteltiin keinoista,
joilla yhä useammat asukkaat saataisiin
kiinnostumaan vapaaehtoisesta yhteis-
toiminnasta oman alueensa hyväksi.
Isäntien ja helsinkiläisten lisäksi pai-
kalla oli myös edustajia Riiasta. Yhteis-
tä kaikille osallistujille oli tarve ja ha-
lu saada aktivoitua asukkaita toimin-
taan. Kokeneet asukasaktiivit nauttivat
yhteistoiminnan ilosta. Yhdessä teke-
misen kautta löytyy myös uusia ihmis-
suhteita.

Yhteistyön
iloa

Seuraava 
Haagalainen 

ilmestyy 
11.6.

Etelä-Haagan kaupun-
ginosayhdistys Pro Haagan
vuosikokouksessa maalis-
kuussa päätettiin kuluvan
vuoden toiminnan paino-
pistealueista ja tapahtumis-
ta sekä seuran hallituksen
kokoonpanosta.

Kaupunginosayhdistyk-
sen tehtävänä on vaalia alu-
een asumisviihtyisyyttä.
Seuraamalla aktiivisesti
Etelä-Haagaa koskevia
suunnitelmia ja ottamalla
niihin kantaa, yhdistys vai-
kuttaa alueen kehityksen
suuntaan. Alkuvuodesta on
jo annettu lausunto liiken-
neturvallisuuden paranta-
missuunnitelmasta. Kuluva-
na toimintavuonna yhdistys
seuraa Isonnevan alueen te-
keillä olevaa asemakaavan
muutosta ja antaa lausun-
non muutosehdotuksesta.

Viihtyisä ja turvallinen
kotialue -projekti, josta ai-
emmin on käytetty YKS-ni-
mitystä, jatkuu. Sen puit-
teissa järjestetään mm. ym-
päristön siivoustalkoot.
Asukaslähtöistä, kaikille
etelähaagalaisille avointa
aluefoorumi-toimintaa tue-
taan vastaamalla foorumiti-
laisuuksien käytännön jär-
jestelyistä. Etelä-Haagan si-
vuston dynaamisuuden li-
sääminen on haaste, johon
etelähaagalaiset voivat vai-
kuttaa ilmoittamalla alueen
tapahtumista ja uutisista.

Perinteisten tapahtu-
mien, kuten Haagan Mark-
kinoiden lisäksi tullaan syk-
syllä järjestämään tilaisuus
sekä uusille etelähaagalai-
sille että haagalaisille yrittä-
jille.

Hallituksen jäsenet
Puheenjohtajana on Tuu-

la Salo. Yhteisöjäsenien
edustajina ovat: Leon Basi-
lier (Haga Svenska Före-
ning), Jan Ekberg (Haga
Ungdomsförening), Elie El-
Khouri (LC Hki-Huopalah-
ti), Teppo Hirvikunnas
(Haagan VPK), Paula Jalo-
nen (Haagan Martat), Kaija
Kivimäki (SPR Länsi-Hel-
singin osasto), Jukka I.
Mattila (Kanta-Helsingin
Reserviupseerit), Seija Mä-
kelä (Haagan Työväenyhdis-
tys), Mikko Paloniemi (Pap-
pilantien Pysäkki) ja Tiina
Oksanen (MLL:n Haagan
yhdistys) ja Robert Rothe
(SFP i Hoplaxnejden). Hen-
kilöjäseniä hallituksessa
edustavat Outi Hirvilahti,
Marjatta Lamberg, Simo
Mahlberg ja Pirjo Tanner.

Pro Haagan keskeiset
toimintamuodot 2008

Haagan kirjastoissa on satutunteja lapsille, Etelä-Haagan kirjastossa lauantaisin klo
12.00 alkaen ja Pohjois-Haagan kirjastossa keskiviikkoisin klo 9.30 alkaen.

Etelä-Haagassa päivystää iltapäivisin Läksy-Help, jonka tehtävä on opastaa mahdol-
lisissa ongelmatilanteissa.

Näistä ja muista kirjaston tapahtumista löytää lisätietoja nettisivuilta:
www.lib.hel.fi/fi-FI/etela-haaga
www.lib.hel.fi/fi-FI/pohjois-haaga

Satutunteja Haagan kirjastoissa



<<
  /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


