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Kymmenvuotias Etelä-
Haagan Sorsat ottaa mittaa
jalkapallossa yli 80-vuoti-
aasta Huopalahden Hurjis-
ta lauantaina 22. syys-
kuuta järjestettävässä otte-
lussa. Ottelu käydään
NHL-hengessä, tosin kir-
jainyhdistelmä tarkoittaa
tässä yhteydessä “National
Haaga League'ta”. Koitok-
sessa ratkeaa etelähaaga-
lainen jalkapallohegemo-
nia, johon Sorsilla on jo
useita kiinnityksiä. Otte-
luun on vapaa pääsy ja se
pelataan joko Talissa tai
Haagan puistossa, kenttäti-
lanteesta riippuen. Vapaa-
lippuja ja viimeisimmät
tiedot tästä odotetusta ko-
huottelusta saa Haagan
Markkinoilta lauantaina 8.
syyskuuta Haagan torilta.
Sorsat ovat luvanneet olla
paikalla ja esitellä itsensä
haagalaiselle yleisölle.

Haagalainen-lehti tapasi
tulevan ottelun joukkuei-
den kapteenit, Sorsien
Marko “Make” Ahavan
ja Hurjien Jarmo “Jark-
kis” Linnamaan Haagan
torilla. Ymmärrettävistä
syistä kumpikin kapteeni

oli hyvin vaitonai-
nen joukkueensa
kokoonpanosta,
koska tähän vuosi-
kymmenen otte-
luun on odotetta-
vissa ulkohaagalai-
sia vahvistuksia.
Huhumylly on kuitenkin jo
käynnistynyt ja Haagalai-
nen-lehdenkin korviin on
kantautunut nimiä, jotka
saavat jokaisen jalkapallo-
fanin sydämen sykkimään
kiivaasti.

Etelä-Haagan Sorsien
kymmenvuotistaival on ol-
lut menestyksekäs, se on
kärsinyt vain yhden tap-
pion, senkin ensimmäises-
sä ottelussaan FC Murattia
vastaan 2001. Hotelli Haa-
gan pubin kanta-asiakkais-
ta rekrytoitu FC Muratti
kuritti tuolloin Sorsia lu-
vuin 8–6 ja ennen ottelua
tehdyn vedonlyönnin seu-
rauksena Sorsien kapteeni
joutui uimaan Mätäojassa.
Ottelu käytiin Haagan tori-
päivän päätteeksi Kauppa-
lanpuistossa. Sittemmin
Sorsat eivät ole hävinneet
yhtään ottelua, otteluhisto-
ria on seuraava:

2001 FC Muratti – Sorsat
8–6
2002 Sorsat – POHU 7–6
2003 Sorsat – Etelä-Haa-
gan Pallo 15–3
2004 Sorsat – FC Huopis
5–2
2006 Sorsat – HC Killers
3–1

Etelä-Haagan Sorsien
kotikenttä on Haagan puis-
to, jossa mm. harjoitukset
pidetään. Kymmenvuotis-
ottelu huipentuu kyseisen
kentän naapurissa Haagan
VPK:n tiloissa pidettävään
kymmenvuotisjuhlaan, jo-
hon Sorsien lisäksi osallis-
tuu Hurjien joukkue ja va-
likoitu kustuvierasjoukko.

Haagalainen-lehti ra-
portoi tämän kauan odote-
tun ottelu tuloksesta ja sen
jälkimainingeista lokakuun
numerossaan.
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Etelä-Haagan Sorsilla
kymmenvuotisjuhlaottelu

Sorsien kapteeni Marko “Make” Ahava (vas.) ja Hurjien Jarmo “Jarkkis” Linnamaa hy-
myilevinä Haagan torilla. Jommaltakummalta hymy hyytyy 22. syyskuuta käytävässä
kamppailussa.

Guilin Taijiquan ry

TAIJI
Mestari Liun peruskurssit uusille harrastajille 2.9–22.12.2007

Chen-miekka
Sunnuntaisin klo 10–11 alkaen 2.9. 
Haagan Pelastusasema (Paloasema)
Vanha Turunmaantie 2
Ensimmäinen kokeilukerta on aina maksuton. 
Kertamaksu 7€ ja kurssimaksu 90, 50 tai 45€.
Puisia harjoitusmiekkoja saa sunnuntaisin lainata harjoittelupaikalta ilman veloi-
tusta. 
Lisätietoja: 
GSM: 050-3648133 tai 050-3376358
Sähköposti: pj@guilintaiji.fi 
Kotisivut: www.guilintaiji.fi

Kanneltalon, länsi-hel-
sinkiläisten kulttuurikes-
kuksen, ohjelmistossa on
perinteisestikin kuultu run-
saasti klassista musiikkia.
Tänä syksynä klassista suo-
rastaan pursuilee, mm. uu-
den konserttisarjan muo-
dossa. Kanneltalossa alkaa
vuodenvaihteen tienoilla
peruskorjaus- ja laajennus-
remontti, joten tämän syk-
syn tarjontaa kannattaa hyö-
dyntää ja kuunnella elävää
klassista hiukan varastoon.

Uusi Veteraanit vauh-
dissa -konserttisarja raken-
tuu Kuhmon kamarimusiik-
kifestivaalin kokeneiden
konkareiden virtuositeetil-
le. Sarjan aloittaa la 29.9.
Jean Sibelius -kvartetti,
Kuhmon Kamarin isän ja
pitkäaikaisen toiminnanjoh-
tajan Seppo Kimasen ja
hänen vaimonsa Yoshiko
Arain ympärille keräänty-
nyt kokoonpano. Toisen
kerran Kuhmon veteraaneja
kuullaan 10.11., kun huilu-
kitaraduo Mikael Helasvuo
ja Jukka Savijoki tarjoavat
modernia aasialaisin vivah-
tein; ohjelmassa ovat Tori
Takemitsun Towards to the
See, Olli Koskelinin Viisi
haikua sekä Ned Roremin
Romeo and Juliet. 

Kamari 21 -konsertti-
sarja jatkuu edelleen kah-
della konsertilla: tiistaina
30.10. Cecilia Zilliacus
(viulu), Janne Malmivaa-
ra (viulu), Samuli Pelto-
nen (sello) ja Joonas Aho-
nen (piano) taituroivat tsek-
kiläisten säveltäjien tuotan-
toa otsikolla East meets
North. Tiistaina 27.11. Ka-
mari 21 uppoutuu Schu-
manniana -konsertissa Ro-
bert ja Clara Schumannin
lauluihin, teksteihin ja kir-
jeisiin. Robertin ja Claran
taiteilija-avioliiton anatomi-
aa avaavat Melis Jaatinen

(sopraano), Petteri Salo-
maa (baritoni), Ilmo Ranta
(piano) sekä Lasse Pöysti
(kertoja).

Klassisia konsertteja
kuullaan vielä sarjojen ul-
kopuolellakin. Jean Sibe-
lius -kvartetin jälkeen Kan-
neltaloon saadaan vieraita
Atlantin takaa, kun baritoni
Peter Halverson ja pianis-
ti Philip Everingham tul-
kitsevat torstaina 4.10. Yrjö
Kilpisen, Edward Griegin ja
Merikannon tuotantoa sekä
amerikkalaisia lauluja. 

Useissa kansainvälisissä
kitarakilpailuissa (mm. Ita-
lian Mottola, Belgian Prin-
temps de la Guitare) palkit-

tu kitaristi Patrick Vena
puolestaan johdattelee kuu-
lijoita Rautavaaran, Kla-
min, Poncen ja Brouwerin
viitoittamalle tielle perjan-
taina 9.11. 

Hiukan nuorempiakin
klassisen musiikin ystäviä
saattaa innostaa Radion
Sinfoniaorkesterin konsert-
tikotvanen tiistaina 13.11.
Kolmen vartin mittaisessa
konsertissa kuullaan W.A.
Mozartin Eine Kleine
Nachtmusik ja Serenata
Notturna. 

Kanneltalon ohjelma
löytyy kokonaisuudessaan
mm. internetistä osoitteessa
www.kanneltalo.fi

Kanneltalosta kantautuu
klassista

Lasse Pöysti Kanneltalolla 27.11. Kuva Irmeli Jun

Pohjois-Haagan Marttojen
monipuolinen syyskausi alkaa 

maanantaina 17.9.2007 klo 18.00 
Hakavuoren kirkolla, Aino Acktentie 14 

Tervetuloa kaikki joukolla mukaan!
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