
Haagan Taideseura piti
poikkeuksellisen edustavan
40-vuotisnäyttelynsä
18.–29. lokakuuta. Juhla-
näyttelyn puitteetkin olivat
poikkeukselliset, teokset oli
nimittäin asetettu näytteille
Sanomatalon Mediatorille,
aivan Helsingin ydinkes-
kustaan.

Haagan Taideseura tun-
netaan Haagassa erityisesti
hiihtolomaviikolle sijoittu-
vasta näyttelystään Poh-
jois- Haagan Yhteiskoulul-
la. Tästä näyttelystä onkin
tullut haagalaisen kulttuu-
rielämän eräs kiinnekohta
ja se on taideseuran vuosit-
tainen päätapahtuma.

Juhlanäyttelyssä oli esil-
lä 145 teosta yhteensä 56
taiteilijalta. Nämä oli valit-
tu seuran puheenjohtajan
Marja-Riitta Mustosen
mukaan noin 250 tarjotusta
työstä. Työt jyrytti taiteilija
Erkki Pirtola. Hän antoi
myös ”viime silauksen” ri-
pustukseen. Edustettuna
olivat erilaiset tekniikat,
kuten akvarellit, tempera,
pastelli, öljy, guassi, valo-
kuva, grafiikka, erilaiset se-
katekniikat ja jopa hitsaus.
Pääpaino oli selkeästi eri-
laisissa maalauksissa. Haa-
galaisen toimittajan kaltai-
sella taideasioissa maalli-
kolle näyttelystä jäi muka-

va mieli ja se mitä ilmei-
simmin edusti tasapainoi-
sesti niin taideseuran jäsen-
kuntaa kuin heidän tuotan-
toaankin.

Mediatorin nykyaikainen
näyttelytekniikka ja avara
tila antoi oman lisänsä
näyttelyn edustavuuteen.
Panostus oli Marja-Riitta
Mustosen mukaan ollut tai-
deseuralle myös taloudelli-
sesti merkittävä, mutta sitä
pidettiin tarpeellisena ja
uutta innostusta antavana –
täyttäähän seura vain ker-
ran 40 vuotta.

Haagan Taideseura kä-
sitti aikanaan useamman
taiteen alan edustajia, oli
mm. kirjailijoita ja laulajia.
Nyttemmin taideseura n jä-
senkunta on pelkästään ku-
vataiteilijoita. Jäsenkunnas-
sa on sekä harrastajia että
kuvataiteen ammattilaisia.
Jäsenkunnan ikärakenne on
laaja, kuten edustettuina
olevien ammattialojenkin
kirjo. Seuran toimintaan

kuuluu näyttelyiden lisäksi
myös kurssitoimintaa, tai-
deretkiä ja viikoittaiset elä-
vän mallin piirustusillat.

Haagan Taideseura jul-
kaisi kevätnäyttelyn yhtey-
dessä juhlakirjan ”Haagan
Taideseura 40 vuotta”. Se
on teos jossa on 72 kuvaa ja
lopussa yhteystiedot seuran
jäsenistä 1.1.2006. Aikai-
semmin Taideseura on jul-

kaissut henkilömatrikkelin,
joten tämä kirja ei kerro
historiaa vaan antaa katso-
jan silmien levätä kuvissa.
Kirjaa voi tilata seuran jä-
seniltä tai puheenjohtaja
Mustoselta (0400 519729).
Kirjan hinta on 20 euroa.
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Haagan Taideseuralla komea 40-vuotisnäyttely

Haagan Taideseuran näyttelyn avajaiset täyttivät Sanomatalon Mediatorin. Kuvat KK.

Laura Majurin ”Irtautuminen”, öljy 2003.Erkki Toiviaisen ”Suut messingille”, öljy 1987.

Puistofutiksen Haagan mesta-
ri on edelleen Etelä-Haagan
Sorsat. Pohjois-Haagan yl-
peys HC Killers löysi kyllä
Haagan puistoon, mutta ei
sorsastuskaudesta ja pelotta-
vasta nimestään huolimatta
tarpeeksi järeitä aseita sorsa-
parven pyydystämiseksi. To-
sin HC Killers meni pelissä
1–0 johtoon, mutta Sorsat ta-
soitti ensimmäisen puoliajan
viimeisellä minuutilla.

Toisella puoliajalla sorsa-
kippari ”Make” Ahava luo-
vutti sorsan ”räpylät” eli ves-
karin hanskat ”Järä” Järviselle
ja rupesi itse viskomaan sivu-
rajaheittoja muille sorsille
kuin Haagan mummot pullan-
paloja. Sorsat noukkivat pullat
– eikun pallot – ja toimittivat
ne HC Killersien maaliin.
Lopputuloksena 3–1 voitto
Sorsille finaalissa, joka pelat-
tiin 22 asteen helteessä loista-
vissa olosuhteissa. ”Ja viimei-
sen kerran”, epäili kapteeni
Ahava matsin jälkeen. ”Joka
vuosi on vaikeampi saada jan-
nuja reeneihin. Matsi, sauna,
safka ja bisse kyllä kelpaa. Ja
sama ongelma taitaa olla vas-
tustajillakin. HC Killers oli ni-
mittäin vetänyt kiekkomatsin
jo kasilta aamulla, mutta otti-

vat hienosti haasteen vas-
taan”, kehui Ahava.

Ensi vuonna Etelä-Haagan
Sorsat täyttää 10 vuotta ja pe-
laa juhlamatsin Talissa isolla
kentällä ja mukaan on tulossa
myös maajoukkueessa sku-
lanneita tähtiä. ”Siihen peliin
loppuu myös Sorsien futis-
historia”, toteaa ”Make” Aha-
va haikeana. Joka tapauksessa
luvassa on isot kemut, johon
kaikki haagalaiset ja kaikki
muutkin futisfanit ovat kutsut-
tuja.

Suurta urheilujuhlan huu-
maa oli myös ilmassa viimei-

sen puistofutisfinaalin jälkeen.
Molemmat joukkueet siirtyi-
vät Töölön Torppaan sauno-
maan ja uimaan makkaran ja
oluen kera. Tosin kapteeni
Ahava heitettiin jo neljännen
kerran pelikamoineen veteen
voiton kunniaksi. Jatkoa seu-
rasi HarleyBenz Sport Clubil-
la, jossa juhlittiin samalla
Ahavan synttäreitä. Ilta hui-
pentui ravintola Kuukuussa,
jossa Sorsat törmäsivät val-
mentaja ”Doug” Sheddeniin.
”Jos Shedden ois tullut vielä
Storyvilleen, ois varmaan teh-
ty diili jäähyväismatsista”,

paljasti Ahava Haagalainen-
lehdelle.

Sorsien mestarijoukkuee-
seen kuuluvat ”Make” Aha-
va,”Raxa” Reenilä, ”Pexi”
Tähtinen, ”Lossi” Jaatinen,
”Osku” Hiltunen, ”Järä”
Järvinen, ”Natu” Natunen,
”Manse” Sjöberg, coach
”Ruoska” Ralli ja manager
”Mac” Hovilainen.

Lue jatkossa Haagalaista
tarkasti ja tule Taliin totea-
maan onko Shedden Sorsien
valmentaja 2007!

Minzu Ikineba

Jokeri-coach Shedden mukana voittojuhlissa
Sorsat lensi yli pohjoisen

Etelä-Haagan Sorsien voittoisa joukkue, kippari “Make” Ahava etualalla pallon kanssa. 


