
2

Pääkirjoitus
Haagalainen 29.4.2009

Tietoa Etelä-Haagasta, uutisia,
tapahtumia ja keskustelupalsta:

www.kaupunginosat.net/etelahaaga

Kaupunkiyhteisössä asumme lähek-
käin, vieri vieressä ja päällekkäin. Asu-
mismuoto edellyttää asukkailta omissa
toiminnoissaan lähinaapureiden huomioi-
mista. Seinän läpi usein kuuluvat, meteli-
tason saavuttavat äänet hiertävät nopeasti
naapurisopua.

Jokainen ymmärtää, että juhlat saattavat
jatkua joskus pitkään. Etukäteisilmoitus
on ystävällinen ele, joka vähentää ärsytyk-
sen nousua naapureissa. Toisaalta normaa-
lin elämisen äänet on hyväksyttävä urbaa-
niin yhteisöön kuuluvina. Hyvin rakenne-
tutkaan talot eivät ole bunkkereita.

Naapureiden läheisyys on myös etu. Sa-
man talon asukkailla on omassa pihapiiris-
sä keskustelukumppaneita. Taloyhtiöiden
kevät- ja kesätalkoiden tarjoamia mahdol-
lisuuksia tutustua naapureihin ei kannata
jättää käyttämättä.

Naapurukset

Ostan tai vuokraan liiketilan 
kahvilaksi Etelä-Haagasta.
Laura Pennanen 050-5177 895

Miten tehdä Pohjois-
Haagasta ja Kannelmäestä
vieläkin parempia kaupun-
ginosia? Helsingin kaupun-
ginosayhdistykset ry Helka
on mukana EU-projektissa,
jossa ruotsalaiset, latvialai-
set ja suomalaiset kehittävät
asukasdemokratian mene-
telmiä. Norrköpingissä pa-
nostetaan parempaan pai-
kallisviestintään, Riikassa
otetaan askeleita asukasde-
mokratiassa ja meillä Hel-
singissä luodaan keinoja vi-
sioida kaupunginosan tule-
vaisuutta yhteistyössä pai-
kallisten toimijoiden kans-
sa. Mukana on Pohjois-
Haagan ja Kannelmäen li-
säksi Arabianranta – Tou-
kola – Vanhakaupunki -
alue. Alueiden kaupungin-
osayhdistykset ovat projek-

tin tärkeitä kumppaneita. 
EU-projekti Caddies

starttaa nyt ja jatkuu vuoden
2011 loppuun. Heti alkajai-
siksi asukkaat voivat osal-
listua projektin alkukartoi-
tukseen Pohjois-Haagan
omilla kotisivuilla olevan
nettikyselyn kautta, eli
osoitteessa www.kaupun
ginosat.net/pohjoishaaga.
Kyselyyn voi vastata 17.5.
mennessä. Osallistujien
kesken arvotaan elokuva-
lippuja. Projektityöntekijä
Terhi Vilkman kertoo, että
kyselyn avulla saadaan tär-
keää tietoa alueen asukkai-
den tämän hetken näke-
myksistä omaan asuinalu-
eeseensa liittyen. Tuloksia
tullaankin heti alkuvaihees-
sa käyttämään projektin toi-
minnan suuntaamisessa.

Odotettavissa on siis lisään-
tyvää pöhinää näillä kulmil-
la, Vilkman vihjaa.

Pohjois-Haaga seuran
edustajat EU-projektissa

ovat Aira Hämäläinen,
Sampsa Kiianmaa, Pekka
Lönnroth, Elli Oila ja Irja
Tikka.

Nupit kaakkoon Pohjois-
Haagassa ja Kannelmäessä!

CADDIES

Asutko 
Pohjois-Haagassa

tai Kannelmäessä?
Osallistu kyselyyn netissä tai
kirjastoissa 17.5. mennessä 

ja voita leffalippuja! 
Netissä:

www.kaupunginosat.net/
pohjoishaaga
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