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Etelä-Haagan Sorsat juhli-
vat 10-vuotista taivaltaan
puistofutiksen merkeissä
Haagan puistossa 22. syys-
kuuta. 

Vastustajanaan oli toinen
paikallinen, seura Huopalah-
den Hurjat (perustettu 1924).

Ottelupäivän aamu aukesi
vesisateisena, mutta klo 14
mennessä pilvikerros oli
ohentunut ja sade tauonnut. 

Tämä oli ainoastaan tyyn-
tä myrskyn edellä, ottelusta
tuli sadetta myrskyisämpi.
Molemmat joukkueet panivat
kaikkensa likoon. Jos elä-
mässä – tai pelissä – voisi ol-
la tasapelejä, tämä oli ehkä
paras esimerkki. Kaiken
ylenpalttisen taistelun tuoksi-
nassa, numerot eivät ehkä
kerro kaikkea. Mutta Sorsat,
ehkä jopa siipirikkoisina. tais-
telivat voiton pesäänsä. 

Niinpä Sorsat pystyivät
juhlimaan illalla Haagan
VPK:lla helpottuneissa tun-
nelmissa. Sorsien kapteeni
"Make" Ahava, löytyi Pra-
hasta, jonkin verran toipunee-
na. 

"Yksi elämäni parhaista
matseista ja onneksi voittaja-
na! Yleensä sanotaan: kaikki
kunnia vastustajalle, mutta
tässä pelissä tosiaan oli kaik-
ki pelissä ja sitä paremmalta
voitto tällä hetkellä tuntuu.
En yleensä anna vastustajalle
kauheasti siimaa, mutta Hur-
jat on enemmän kuin hävin-
nyt joukkue." 

Ehkä nyt on parempi tode-
ta, että puistofutis Sorsien
osalta on osalta historiaa.
Vuosituhannen alusta Haa-
gan puistoissa on taisteltu
enemmän tai sitäkin enem-

män tosissaan voitosta. Tänä
vuonna panokset kasvoivat.
Jo ennen ottelua kapteenit
"Make" Ahava ja "Jarkkis"
Linnamaa tapasivat Haagan
torilla. 

Haagan Markkinoilta Sor-

sat hakivat viimeistä latinkia
tikkakisan merkeissä.
"Omasta mielestäni napa-
kymppi löytyi Haagan puis-
tossa voiton merkeissä" kap-
teeni Ahava toteaa huojentu-
neena Prahan yössä. Tämä ot-

telu on viimeinen puistofutik-
sen historiassa Etelä-Haagan
Sorsien osalta, "Nuoremmat
saavat astua kehiin" totesi
Ahava. "Pallo puhkesi jo en-
nen matsia ja räpylät luovutin
illalla Haagan VPK:lla. Tä-
hän on hyvä lopettaa Sorsien
puistofutis". Make Ahava
kiittää kaikkia vastustajia ja
johdattaa Sorsat uusiin haas-
teisiin urheilun saralla. 

Sorsien perustamiskokous
pidettiin Sportti Cafessa Savi-
lan kadulla. Silloinen omista-
ja "Tomppa" Wuorijärvi
oli tuolloin paikalla. Ja niin
oli 10-vuotismatsissakin. Jää-
kiekkoa ammattilaisena mm.
Helsingin Jokereissa ja Ham-
marbyssa pelanneena sekä
jalkapalloa Valtin ja HJK:n
riveissä potkineena, voidaan
sanoa, että hänelle on pelisil-
mää. "En odottanut pelistä
näin hyvätasoista. Ehkä ken-
tän pienuudella oli osuutta
asiaan, mutta peli oli todella

aktiivista, vaihto olivat todel-
la sulavia ja tempo hyvä.
Molempien joukkueiden
voittamisen halu oli käsin
kosketeltavaa ja fiilis kor-
kealla, kahden paikallisjouk-
kueen taistelua kuninkuudes-
ta parhaimmillaan. Vanhat
patut (Hurjat) pistivät kaik-
kensa peliin, mutta Sorsat
korjasivat pullat himaan”,
kommentoi Wuorijärvi. 

Haagan puistofutisfinaa-
lin 2007 palkitut pelaajat: 
Taitavin pelimanni: Järä
Järvinen, Sorsat, Canon Oy
Taistelijamalja: Make Aha-
va, Sorsat, Viking Line 
Matsin ilopilleri: Tenu
Tähtinen, Sorsat, Hartwall
Oyj 

Ottelu-DVD tilattavissa:
0400-729666, hinta 10 €
(Heikki Hertell Productions)

Etelä-Haagan Sorsat – Huopalahden Hurjat 3–2
Sorsat lensivät mestareina viimeisen kerran yli Haagan puiston

Etelä-Haagan Sorsat jättävät onnelliset jäähyväiset Haagan puistolle.

Haagan Markkinoiden 
2007 tikka(sorsa)kisan voittajat:

tulos palkinto
1. Eki Hiltunen 152 Viking Line risteily
2. Terho Nikulainen 117 Pepsi kassi + Pep-

si/Jaffa-paita 
3. Mika Torppala 105 "
4. Paula Jalonen 61 "

Seppo Laurila 61 "
6. Teijo Kela 54 Pepsi/Jaffa-paita 
7. Jukka Isokangas 51 "
8. Janne Soininen 48 "
9. Kari Nurmien 47 "
10. Jyrki Taria 43 "
Junioriluokan kunniapalkinto:
Alberto Politi 40 Frisbee

Palkinnot luovutetaan voittajille, puh. 0400-729666.

Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitoksen teki taas loka-
kuun alkupuolella Mätäpurol-
la sähkökoekalastuksesta, jon-
ka perusteella puron kalakan-
taa on mahdollista arvioida.

Koekalastus aloitettiin
Haagan Kauppalanpuiston ha-
joamaisillaan olevan settipa-
don alta, josta saaliiksi tuli
kymmenpiikkien lisäksi yllät-
täen n. 700-grammainen kirjo-
lohi. Kyseessä lienee puron
alajuoksulla Pikku-Huopalah-
dessa toukokuussa järjestetty-
jen onkikilpailujen sitkeä pe-
lastunut. Kauppalanpuiston
kävelysillan poolin alapuoli-
selta, vuonna 2006 rakennetul-
ta soraikolta Kivihaan bussi-
pysäkin kohdalla ei tullut tai-
menhavaintoja. 

Kauppalanpuiston koski-
alueen yläosista, juuri ennen
Hämeenlinnanväylän alittavaa
putkea löytyi sentään kolme
komeankokoista taimenen
nollikasta, kymmenpiikkejä ja
uusi laji ainakin settipadon
yläpuoliselle Mätäpurolle, ni-
mittäin kolmipiikki. Putken
yläpuoliselta, vuonna 2006
kunnostetulta rännimäiseltä

koskialueelta ja Hämeenlin-
nanväylän ylittävän kävelysil-
lan alla sijaitsevasta virtapai-
kasta ei löytynyt kuin muuta-
mia kymmenpiikkejä. 

Maunulan uurnalehdon
vieressä sijaitsevasta ns. Pirk-
kolan poolista sen sijaan löytyi
kolme kutukypsää emotai-
menta, kaksi naarasta ja koi-
ras.

Tulos ei ole ihanteellinen,
eikä asiaa seuraavien harrasta-
jien odotusten mukainen, mut-
ta kuitenkin toiveita herättävä.
Luonnonkutu on joka tapauk-
sessa vuoden tauon jälkeen
onnistunut Kauppalanpuiston
koskessa, joskin nollikaita löy-
tyi todella niukasti ajatellen
alueella viime vuonna havait-
tujen kutukalojen määrää. Ku-
tukypsien kalojen löytyminen
Pirkkolan vastakunnostettujen
ja uusien soraikkojen välises-
tä altaasta lupaa hyvää tämän-
vuotista kutua ajatellen. Posi-
tiivista on myös se, että viime
vuonna Kauppalanpuistosta
tavattu hyväkasvuinen 1+-ikä-
luokka näyttää nyt lähteneen
joukolla merivaellukselle ja
toivottavasti palaa tulevaisuu-

dessa kutemassa kotikoskes-
saan keskellä Haagaa.

Vakava ongelma koko pu-
ron alueella ja erityisesti
Kauppalanpuistossa on lietty-
minen. Esimerkiksi viime
vuonna tehty uusi soraikko
Kauppalanpuistossa on käy-
tännössä tukkiutunut, ja lietty-
mistä on jo havaittavissa jopa
viime kuussa Pirkkolaan ra-
kennetuilla soraikoilla.

Lähitulevaisuudessa olisi-
kin erittäin tärkeää monitoroi-
da säännöllisemmin veden
laatua purossa ja rakentaa ns.
hiekkataskuja sopiviin paik-
koihin liettymisongelman vä-
hentämiseksi. Näiden rakenta-
minen vaatisi kaupungin ko-
nevoimaa, mutta vuotuinen
tyhjennys onnistuisi varmasti
talkootyönäkin. Ilkivallan
kohteeksi joutuneen Kauppa-
lanpuiston vanhan settipadon
yläpuolella on vesi nyt laske-
nut ennätyksellisen alhaalle ja
vanhan padon korvaaminen
luonnonmukaisemmalla teko-
koskella on kiireellinen kysy-
mys. Tekokoski mahdollistasi
kalojen esteettömän liikkumi-
sen purossa ja olisi myös es-

teettisesti onnistuneempi rat-
kaisu. 

Viime keväänä tehtiin kau-
punginvaltuustossa esitys Mä-
täpuron Vihdintien yläpuoli-
sen osan rauhoittamisesta ka-
lastukselta. Ehdotus ei aina-
kaan vielä ole johtanut positii-
viseen tulokseen, mutta yksi-
selitteiselle kalastuskiellolle
on selvästi tarvetta. Kauppa-
lanpuistossa on nimittäin ta-
vattu nuoria kalastajanalkuja
ja pysyvämpiäkin pyydyksiä.
Mätäpuron taimenkanta ei
kestä kalastusta ja siitä olisi
syytä pidättäytyä.

Helsingin kaupungin tuo-
reessa pienvesiohjelmassa
Mätäpuro on todettu kalastol-
lisesti arvokkaaksi, ts. kunnos-
tustoimiin ja suojeluun tulta-
nee jatkossa panostamaan.
Suuri merkitys on puron osal-
ta ollut vapaaehtoistyöllä, jol-
la puroa on kunnostettu Haa-
gassa ja Maunulassa taime-
nien kudun kannalta otolli-
semmaksi.

Haagalainen-lehti seuraa
jatkossakin haagalaisten ur-
baanien taimenien menesty-
mistä.

Mätäpurossa edelleen taimenia
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