
Toimitukseen tulee yhtey-
denottoja, joiden viestinä on,
että Haagalaista ei ole johonkin
talouteen tai jopa koko taloon
jaettu. Toimituksella ei ole mi-
tään tekemistä jakelun kanssa,
sen tekee lehteä julkaisevan
Haagalaisen Tuki ry:n laskuun
ulkopuolinen jakelija, Helsin-
gin Jakelu-Expert Oy, johon
voi jakeluhäiriöissä ottaa suo-
raan yhteyttä. Puhelinnumero
löytyy Haagalaisen takasivulta
tai muualla olevasta laatikosta,

jossa on muitakin yhteystieto-
ja, ilmestymisaikataulu jne.

Ennen soittoa kannattaa
kuitenkin pohtia hieman syitä
siihen, että lehteä ei ole näky-
nyt. Haagalainen jaetaan isossa
nipussa monen muun lehden ja
painotuotteen kanssa, joten se
on voinut jäädä huomaamatta.
Monessa talossa on jo Haagas-
sakin alaovet koko ajan kiinni
ja jos jakajalla ei ole avainta tai
koodia oveen niin jakaminen ei
tietenkään onnistu. Omaan
oveen laitettu kielto mainoksis-
ta johtaa myös siihen, että mi-
tään ei ajeta, jakajalla ei ole ai-
kaa ruveta valmiiksi tehdyistä
nipuista poimimaan Haagalais-
ta tai muitakaan ilmaisjakelu-
lehtiä erikseen.

Helsingin Jakelu-Expert on
selvitellyt Haagassa pääsyä
sellaisiin taloihin, joiden por-
raskäytävien ovet ovat lukossa.
Jos ovikoodeja tai avaimia ei
haluta jakeluyhtiölle antaa on
vaihtoehtona sijoittaa taloyh-
tiön kustannuksella sopivaan
säältä suojassa olevaan koh-
taan laatikko, johon jakelija
jättää ilmaisjakelumateriaalin.
Tästä laatikosta kiinnostuneet
voivat sitten ottaa tarvitseman-
sa lehdet ja mainokset. Laatik-
koon on hyvä merkitä haluttu
kappalemäärä, esimerkiksi
asuntojen määrän mukaan.

Haagalaista on ilmestymi-
sen jälkeen jaossa myös mm.
kirjastoissa Etelä-Haagassa ja
Lassilassa, K-market Haagassa
sekä Hakavuoren että Huopa-
lahden kirkolla.

Tuorein Haagalainen ja
vanhoja numeroita on löydettä-
vissä kätevästi myös netistä
osoitteesta
www.haagalainen.com
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www.aktia.fi

Vakaata tuottoa 
arvostavalle

Aktia Pankki Oyj:n debentuurilaina 6/2008

Aktian debentuurilaina on perinteinen ja helppo sijoitusmuoto. Mak-
samme sijoituksellesi 5,00 %:n vuotuisen koron. Laina-aika on 5 vuotta 
ja sijoittamastasi nimellispääomasta maksetaan vuosittain 20 % takaisin 
jo laina-aikana. Tällöin sijoituksestasi vapautuu joka vuosi erä, jonka voit 
sijoittaa edelleen haluamallasi tavalla.

Korko 5,00 %:n nimelliskorko 
maksetaan vuosittain jälkikäteen*

Vähimmäismerkintä 1 000 euroa
Merkintäaika 6.10.2008 – 30.1.2009
Listalleottoesite Merkintäpaikoista ja Aktian kotisivuilta www.aktia.fi

Debentuurilainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on huonompi 
etuoikeus kuin Aktian muilla sitoumuksilla.
*Lainan emissiokurssi on vaihtuva ja sen efektiivinen vuotuinen tuotto on 5,00 % liikkeeseenlaskupäi-
vänä ja 100 %:n emissiokurssilla. Jos emissiokurssi nousee, efektiivinen tuotto laskee ja jos emissiokurs-
si laskee, efektiivinen tuotto nousee.

Tule konttoriimme, niin kerromme lisää.

LASSILAN

APTEEKKI
Kaupintie 10, Puh. (09) 562 1215. Ma–to 9–19, pe 9–18, la 9 –14

norm. 23,09

22 €
Tarjous voimassa
31.12. asti tai niin kauan
kuin tavaraa riittää.

Multivita Plus
200 tabl. ostajalle
Ceralan 30 g
KAUPAN PÄÄLLE!
(Edun arvo 5,30 €)

TARJOUS!

Tervetuloa!Perinteiset joulukahvit
pe 12.12.08 klo 10–16

Aino Actén tie 8,
 00400 Helsinki
Thalian aukio,
☎ 5885 595

Avoinna: ark. 9–17,
la 9–14

Haagalaisen
jakelusta
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