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Haagalaisia jo 15 vuotta
ammattitaidolla palvellut
Haagan Suutari muutti jou-
lukuussa uusiin tiloihin.
Suutari pysyi edelleen Os-
kelantiellä, mutta muutti lä-
hemmäksi K-Market Haa-
gaa, Tunnelitien risteyksen
tuntumaan. Suutari Jouko
Kauppala on erittäin tyyty-
väinen uusiin valoisiin ja
juuri korjattuihin tiloihin,
lähtö entisistä tiloista putki-
remontin tieltä kun oli pak-
ko.

Suutarien ammattikunta
on viime aikoina ollut vä-
henemään päin Helsingissä,
kertoo suutari Kauppala.
On jopa kaupunginosia,
joista suutaria ei enää löy-
dy. Haagassa on jopa kaksi,
toinen löytyy Pohjois-Haa-
gan ostoskeskuksesta, joten
siinä mielessä haagalaiset
ovat onnellisessa asemassa.

Suutari Jouko Kauppala

on ilmeinen monitoimi-
mies, kenkien korjausten li-
säksi hän korjaa niin laukut,
vyöt kuin muutkin nahka-
esineet sekä tekee tarvitta-
essa erittäin laajan kirjon
erilaisia avaimia. Mallista
saadaan tehtyä moninaiset
autonavaimet kuin normaa-
lit koti- ja muutkin avaimet
alkaen perinteisistä Abloy-
avaimista. Luistimetkin te-
roittuvat Kauppalan käsissä
nopeasti.

Haagassa Kauppala on
viihtynyt hyvin, haagalaiset
asiakkaat ovat kuulemma
mukavia. Hänen asiakas-
kuntaansa toki kuuluu muu-
altakin Haagan asioimaan
tulevia, johtuen juuri em.
suutarien vähäisyydestä
Helsingissä. Asiakkaat teet-
tävät eri vuodenaikoina eri-
laisia asioita, talvella teh-
dään mm. liukuesteitä poh-
jiin ja kevään korvalla alkaa

taas tulla kesäkenkiä korjat-
tavaksi. Kenkin korjaus on
selvästi viime vuosina li-
sääntynyt, kertoo Kauppala,
joka epäilee asiakkaiden
tulleen tarkemmaksi talou-
denpidossaan. Toisaalta
kenkien laatu on takavuo-

sista parantunut ja niitä kan-
nattaakin korjata, käyttöikä
pitenee oleellisesti.

Haagan Suutarin löytää
osoitteesta Oskelantie 1,
avoinna verstas on arkisin
klo 9–17 ja lauantaisin klo
9–13.

Vanha Singer on ompelukoneena edelleen ylittämätön ker-
too suutari Jouko Kauppala, siihen saa vanhahtavasta ul-
konäöstä huolimatta edelleen varaosiakin ja se on toimin-
tavarma. Kuva KK.

Suomalainen lasten- ja
nuortenteatteri elää nousu-
kautta: on uusia tekijöitä,
uusia tyylejä, lajien raja-ai-
dan rikkomista, kokeilua ja
myös perinteistä hyvää näyt-
telijäntyötä. Hurraa!-festi-
vaali esittelee 14.–21. maa-
liskuuta neljännen kerran
uutta kotimaista teatteria lap-
sille ja nuorille. Festivaalivii-
kon aikana järjestetään pää-
kaupunkiseudulla yli 60 näy-
töstä. Kanneltalossa nähdään
festivaalin puitteissa suoma-

lais-unkarilainen yhteistuo-
tanto Hajamielinen Noita. 

Festivaalille valitut yksi-
toista näyttämöteosta ovat
syntyneet vuosina 2008 ja
2009 ja yhtä näytelmää lu-
kuun ottamatta ne ovat pää-
kaupunkiseudulla ennennä-
kemättömiä. Hurraa! -festi-
vaalilla nähdään myös neljä
kantaesitystä: yksi näistä on
Hajamielinen noita, muut
ovat Lumottu Ruusu, Olim-
me kuin perhoset ja Saapas-
jalkakissa. Esitysten aiheet

ovat lasten näkemästä ja ko-
kemasta usein ihmeellisestä
maailmasta, vaikka välillä
astutaankin sadun saappai-
siin. 

Kanneltalossa nähtävä
PerformanceSirkuksen yh-
teistyössä unkarilaisen Rita
Góbin kanssa toteuttama esi-
tys Hajamielinen noita am-
mentaa vanhasta unkarilai-
sen Varga Katalinin sadusta.
Tarinassa ilkeä, mutta haja-
mielinen Noita muuttaa pie-
niä keijukaisia kasveiksi

puutarhaansa. Esityksen
taustalla soivat lastenlaulut
sekä suomalainen ja unkari-
lainen kansanmusiikki.

Hajamielinen noita-teok-
sen kesto on noin 30 min. ja
sitä suositellaan yli 3-vuo-
tiaille. Esitykset Kannelta-
lossa (Klaneettitie 5) perjan-
taina 20.3. klo 10 ja lauantai-
na 21.3. klo 14. Liput esityk-
siin maksavat 4  (pe) ja 5
(la). Lippuvaraukset puh.
(09) 31012000 sekä Lippu-
palvelu.

Hajamielinen noita on 
mielikuvituksellinen tanssisatu

Hurraa!-festivaali esittelee kotimaista lastenteatteria

Haagan Suutari muuttiHaagan Suutari muutti

www.haagalainen.com
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