
Palokaivonaukion kiin-
topisteisiin vuodesta 1973
kuuluneessa parturi-kam-
paamo Salon Ranéssa on
yrittäjä vaihtumassa kun
Heidi Malm on aloittanut
siellä toimintansa. Kaikkien
tuntema Rauno Leinonen
on tämän vuoden mittaan
siirtymässä taka-alalle ja
näin vähitellen päättämässä
vuonna 1961 alkaneen yrit-
täjäuransa. Parhaimmillaan
hänellä oli useita liikkeittä
mm. Töölössä ja Hakanie-

messä. Pitkän linjan yrittäjä
ei aio kuitenkaan jäädä laa-
kereillaan lepäämään vaan
seuraa edelleen alaa ja etsii
nyt Salon Ranén tiloihin
yrittäjähenkistä parturi-
kampaajaa, kosmetologia/
jalkahoitajaa tai hierojaa.

Heidi Malm ei ole uusi
alalla eikä Haagassakaan,
hänellä on parin kymmenen
vuoden kokemus parturi-
kampaajana ja viimeksi hän
työskenteli Thalian aukiol-
la. Hän toivottaa Salon

Ranén vanhat ja uudet
asiakkaat tervetulleiksi, hä-
nellä on vakaa aikomus pal-
vella haagalaisia edelleen
mahdollisimman hyvin, nyt
uudessa paikassa.

Salon Rané löytyy Kaup-
palantie 42:sta, R-kioskia
vastapäätä ja avoinna se on
arkisin klo 9–17.30, iltaisin
ja viikonloppuisin sopi-
muksen mukaan, puhelin
on 5877656.
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Rauno Leinonen on tullut tutuksi lukemattomille haagalaisille, nyt Salon Ranéssa Palo-
kaivonaukiolla on aloittanut Heidi Malm, joka toivoo tulevansa yhtä tutuksi. Kuva KK.

Yrittäjä vaihtumassa 
Salon Ranéssa

Kivikon, Konalan ja
Ämmässuon Sortti-asemat
ovat tänä keväänä avoinna
lauantaina 9.5. ja 16.5. Ase-
mat palvelevat kyseisinä
päivinä klo 9–16. 

Sortti-asemille voi tuoda
maksutta sähkö- ja elektro-
niikkaromua (SER), ongel-
majätteitä, metallia, karton-
kia, pahvia, paperia, lasia ja
kuution verran painekylläs-
tettyä puuta. Lisäksi asemil-
la vastaanotetaan energiaja-
etta ja sekajätettä. Sortti-
asemalle voi tuoda jätteitä
henkilöautolla, peräkärryl-
lä, pakettiautolla tai muulla
kevyellä kuljetusvälineellä.
Sortti-asemilla maksuväli-
neenä käy pankki-, luotto-
tai maksukortti, ei käteinen.

Puutarhajätteet 
kätevästi 
Sortti-asemalle

Kun pihatyöt alkavat ke-
väällä, on hyvä muistaa, et-
tä Sortti-asemille voi tuoda
myös puutarhajätettä. Sort-
ti-aseman kautta puutarha-
jäte päätyy kompostoita-
vaksi, eikä sekajätteen jouk-
koon kaatopaikalle. Henki-
lö-, pakettiautolla tai perä-
kärryllä tuotu puutarhajät-
teen ja risujen kuorma mak-
saa 5 euroa. Tällä hinnalla
kuorman seassa ei saa olla
muuta jätettä, kuten esimer-
kiksi roskia, lakaisuhiek-
kaa, maa-aineksia, kantoja
ja juurakoita.

Sortti-asemat
avoinna 
lauantaina 
9.5. ja 16.5.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan kaikille avoimeen ti-
laisuuteen, miten ja miksi voit ja on tarpeen vaikuttaa eu-
roparlamentissa. Tähän tarjoutuu tilaisuus 5.5. klo
18.00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla, os Pietari Han-
nikaisen tie 6, seminaarissa "Vaikuttamien europarla-
mentissa".

Ohjelma
VTM Ukko Metsola alustaa aiheesta "Miten päätöksen-
teko europarlamentissa toimii ja miten siihen vaikute-
taan?"
VTM Nina Suomalaisen esityksen otsikkona on "Visio-
na ihmisläheinen ja vahva järki-Eurooppa"

Tilaisuuden järjestää
Haagan Kokoomus ry

Haagalainen!

Kyykkä on vuosisatoja
vanha karjalainen joukkue-
peli ja kylien välinen parem-
muuden mittelö. Kyykässä
heitetään vajaan metrin mit-
taisella puumailalla puupali-
koita eli kyykkiä pois vasta-
joukkueen heittoneliöstä.
Kyykät ovat puusta sorvat-
tuja, reunoistaan pyöristet-
tyjä lieriöitä ja mailat ovat
puusta sorvattuja pyöreitä
kädensijallisia. Kyykän pe-
laaminen on hyvä ja halpa,
sekä mielenkiintoinen lii-

kuntamuoto. Kyykkäoppaa-
na Alpo Salmi. 

Maunulan ulkoilumaja
on Keskuspuistossa, Metsä-
läntien tuntumassa, lähellä
Hämeenlinnanväylää. Ma-
jan pihalla parkkeeraustilaa
muutamalle autolle. Isompi
parkkipaikka eläinten hau-
tausmaan vieressä majalta
Haagan suuntaan. 

Lisätietoja:
heli.a@suomi24.fi

Järjestäjänä Helsingin
Latu.

Tervetuloa kokeilemaan
kyykkää Maunulan majalle
tiistaina 12.5. klo 18
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