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Haluaisitko kokeilla koripalloa?
KORIPALLOKARNEVAALI
Lauantaina 1.9. klo 12–14 SYK:n Ur-
heilutalossa Isonnevantie 8.
Haagalainen koripalloseura SYKKI ry
järjestää 1996 – 2000 syntyneille tytöil-
le ja pojille avoimen tutustumispäivän
koripalloon.
TULE MUKAAN !
Tuo kaverisikin! 

Koriskivaa! Toimintapisteitä! Puffetti!
Tietoa vanhemmille!
Vapaa pääsy! 
Perustamme syksyllä 2007 uudet jouk-
kueet 1998–99 syntyneille tytöille ja po-
jille. Vanhemmissa joukkueissa myös ti-
laa uusille pelaajille! Pienimmille kori-
pallokoulu! 
Lisätietoja nettisivuiltamme:
www.sykki.fi

Koris on kivaa!

Nimestään ja kiinteästi
Suomalaiseen Yhteiskou-
luun liittyvästä mainees-
taan poiketen Sykki ry on
tänään hyvin haagalainen
koripalloseura. Sen toi-
minta alkoi Helsingin Suo-
malaisen Yhteiskoulun lii-
kunnanopettajien vetämä-
nä koripallokerhona, jonka
pohjalle vuonna 1976 pe-
rustettiin koripalloseura
Sykki ry, mikä samalla eri-
ytettiin taloudellisesti ja
hallinnollisesti koulusta.
Seuran kotikenttä on Ison-
nevantien 8:n urheilutalo,
jossa suuri osa harjoituk-
sista pidetään ja kotiottelut
käydään. Harjoituksissa
tukeudutaan toki myös lä-
hialueen muihin kouluihin.
Nykyisellään yhteys kou-
luun on kiinteä, mutta noin
puolet jäsenkunnasta on
lähialueelta, mm. Haagas-
ta.

Seuralla on lähes 200
jäsentä, parisenkymmentä
joukkuetta, 3 koripallo-
koulua sekä yli 20 valmen-
tajaa. Jäseniä on monesta

ikäryhmästä, mutta pelaa-
jien painopiste on lapsissa
ja nuorissa. Seuran val-
mentajat ovat pääsääntöi-
sesti seuran omia kasvatte-
ja ja seuran vastuuhenkilöt
toimivat vapaaehtoispoh-
jalta. Muutenkin talkoo-
työllä on suuri merkitys
Sykki ry:ssä ja pelaajien
vanhempien tuki on erit-
täin olennainen osa seuran
toimintaa. Vähäisillä ku-
luilla ja hallinnolla itse pe-
laaminen on saatu hyvin
edulliseksi. Aluksi oikeas-
taan vain koripallon pelaa-
miseen sopivat jalkineet
riittävät, kalliita väline-
hankintoja ei tarvita kuten
eräissä muissa urheilula-
jeissa. Seuran jäsenmaksu
on niinikään pyritty pitä-
mään mahdollisimman al-
haisena.

Haagalainen-lehden ta-
paamat sykkiläiset aktiivit
Tessa Palkama ja Mari
Visakko ovat yhtä mieltä
siitä, että koripalloharras-
tus on hyvä aloittaa ensim-

mäisellä tai toisella luokal-
la. Koripallo on mainio
harrastus, joka teknisen ja
fyysisen kehityksen lisäksi
edesauttaa kykyä toimia
joukkueessa, voittamaan ja
häviämään. Koripallossa
pelaa kukin ikäkausi
omassa joukkueessa, tytöt
ja pojat erikseen, peliajat,
korit ja kentät on sovitettu
pelaajaikäluokan fyysisiin
ominaisuuksiin. Hiukan
huolissaan Palkama ja Vi-
sakko ovat koripallon jää-
misestä muiden urheilu-
harrastusten jalkoihin.
Lasten säännöllinen har-
rastaminen alkaa yhä nuo-
rempana, tämän vuoksi
Sykissäkin on alettu perus-
taa joukkueet hieman nuo-
rempina kuin aikaisem-
min, 2. luokalla. Koripallo
on mitä mainioin talvilaji,
edullinen, sopii sekä ty-
töille että pojille ja harjoi-
tuspaikat ovat lähellä ko-
tia. Itsekin Sykissä pelan-
neina he ovatkin tuoneet
oman jälkikasvunsa kori-
pallon piiriin.

Haagalainen korisseura
Sykki ry

Sykkiläisten nuorta polvea, kuvassa vasemmalta eturivissä Mikko Visakko, Tapani Leh-
tonen, Pyry Hinkkanen, makuuasennossa Alfred Andersson, Roy Hinkkanen, Juuso Kos-
kimaa ja Chrysoseom Chukwoma, takarivissä vasemmalta Tuomas Laine, Leevi Holopai-
nen, Adiel Lindroos, Joonatan Mottershead, Kare Visuri, Timo Koistinen, Eero Moilanen,
Otso Hao ja Ilmari Toikkanen. Valmentajat valkoisissa paidoissa, vasemmalla takana
Lauri Niskanen ja oikealla Valtteri Vartiainen. Kuva KK.

Haagasta ja 
haagalaisuudesta

Olen asunut Haagassa
elämäni aikana kymmeni-
sen vuotta ja minusta on
hyvää vauhtia kehittymäs-
sä vannoutunut haagalai-
nen. Kesäaikana haagalai-
suuteni sai vahvistusta.
Jaksan edelleen hämmäs-
tellä ja olla iloinen siitä,
että Haagassa on kesäisin
mahdollisuus käydä tori-
kahvilassa. Harvassa Hel-
singin lähiössä tämä enää
onnistuu. Lisäksi torilta
saa mukaansa tuoreet vi-
hannekset ja mansikat.

Ennen kuluvaa kesää
en ollut käynyt vähään ai-
kaan Haagan alppiruusu-
puistossa. Asuin Haagassa
lapsuuteni ensimmäiset
kuusi vuotta. Tältä ajalta
muistan, että poimimme
lakkoja kyseisessä puis-
tossa. Ennen juhannusta
kävin uudestaan tutustu-
massa puistoon juuri, kun
alppiruusut kukkivat. Sen

upeampaa kukkaloistoa en
ole koskaan nähnyt.

Kesälomalla postilaati-
kostani tupsahti kutsu ta-
lomme 50-vuotisjuhliin.
Kotitaloni Haagassa val-
mistui vuonna 1957 ja ko-
ko taloyhtiö sai kutsun ju-
listamaan merkkipäivää.

Puutarhajuhliin oli ko-
koontunut niin vanhoja
kuin uusia asukkaita. Oh-
jelmaan kuului musiikkia,
puun istutus ja valokuva-
näyttely. Tunnelma oli
iloinen ja ihmiset viihtyi-
vät. Talomme on siitä eri-
koinen, että useat asunnot
taloyhtiössä ovat kulke-
neet sukupolvelta toiselle
ja samoja perheitä on asu-
nut pitkään talossa. 

Taloyhteisön merkitys-
tä tulee nykyään harvoin
mietittyä. Harvoissa talo-
yhtiöissä voi enää puhua
edes yhteisöistä. Urbaani
kerrostaloasuminen on

mennyt siihen, että kovin
moni ei tunne enää seinä-
naapuriaan. 50-vuotisjuh-
liemme jälkeen on taas
helppo nähdä, mikä
myönteinen merkitys täl-
laisellakin yhteisöllä voi
olla. 

Haagan kauppala on
jäänyt jo kauas historiaan,
mutta haagalainen identi-
teetti ei. Edellä kuvaama-
ni yhteisöllisyyttä löytyy
Haagasta laajemminkin.
Haaga on sopivan kokoi-
nen, kaunis ja idyllinen
helsinkiläinen lähiö. Haa-
gassa on hyvä asua.

Anna Mäenpää
Kiinteistölautakunnan

jäsen

Tule tutustumaan 
Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskouluun!

– paloturvallisuustietoutta
– alkusammutusharjoituksia

– paloautoja
– kalustoesittelyjä
– elävää musiikkia

– kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Avoimet ovet 
Pelastuskoululla

torstaina 30.8. klo 14–19
Steniuksentie 14
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