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On vaarallista, kun van-
hat pelikaverit kohtaavat.
Siitä voi seurata mitä ta-
hansa.

Perinteikäs stadin jal-
kapalloseura POHU täytti
viime vuonna 50 vuotta.
Syntymäpäiväjuhlissa jo
1960-luvulla peliuransa
silloisessa PHU:ssa aloit-
taneille ja 1970-luvun
edustusjoukkueessa pelan-
neille konkareille syntyi
ajatus palata vielä kerran
pelikentille – juhlavuoden
kunniaksi!

Juhlissa tehty nopea ky-
sely oli rohkaiseva ja sitä
seurannut sähköpostikier-
ros johti kaikkien yllätyk-
seksi siihen, että vuoden-
vaihteessa koossa oli yli
20 pelaajan ryhmä. POHU
Golden 50's oli syntynyt.

Joukkue harjoitteli tal-
ven ja kevään kerran vii-
kossa ja osallistuu kesällä
oman ikäluokkansa (50
vuotta täyttäneet) sarjaan.
Fiilis harjoituksissa on kai-
ken aikaa ollut mahtava.
Alun kompastelujen jäl-
keen pallo alkoi totella jal-
kaa yhä paremmin ja yhtä
akillesjänteen katkeamista
lukuun ottamatta joukkue
on säilynyt terveenä, kun
yleistä lihasten kipeyty-

mistä ei lasketa. 

”Milloin on 
saunailta?”

Joukkueen hengestä ker-
too hyvin se, että kun se ta-
pasi tammikuun alussa en-
simmäisissä harjoituksissa,
joku kysyi ensimmäisen 5
minuutin aikana: "Milloin
on saunailta?" Se sovittiin
helmikuulle.

Tässä ikäluokassa ottelut
pelataan puolikkaalla ken-
tällä, siis poikittain normaa-
likentän toisella puoliskolla.
Maalivahdin lisäksi kentällä

on kuusi pelaajaa ja vaihto-
ja saa tehdä armollisesti ai-
na, kun siltä tuntuu. Ja välil-
lä tuntuu!

Joukkueen valmentajana
toimii Martti "Idu" Virta-
nen, POHU-ikoni 1970-lu-
vulta. Idun mukaan joukku-
een asenne on ollut juuri oi-
keanlainen: "Kaikki ym-
märtävät, että aikaa edustus-
joukkueen ajoista on kulu-
nut ja peli pitää suhteuttaa
siihen. Meidän ensimmäi-
nen harjoitusottelumme oli
vanhaa, tuttua Maunulan
Palloa vastaan. Hävittiin se

1–9, mutta samalla se avasi
silmät ja kaverit ymmärsi-
vät, miten tätä peliä pela-
taan. Siitä on menty paljon
eteenpäin."

”Pallo maahan, nimi
selkään”

Valtaosa Golden 50's -
joukkueen pelaajista on ak-
tiiviaikanaan pelannut 3. di-
visioonassa, jossa POHUn
edustusjoukkue pelaa alka-
vallakin kaudella. Muutama
pelaaja on pelannut myös
ylemmillä tasoilla, joten pe-
rusasiat ovat kyllä kunnossa.

Tai ainakin tiedossa.
"Joukkueen hyvästä hen-

gestä ja fiiliksestä kertoo
paljon sekin, kun lähdettiin
suunnittelemaan joukkueelle
omia pelipaitoja. Aika mo-
nelle tärkeää oli se, että sel-
kään tulee oma nimi. Se oli
vähän sellainen 'kerran elä-
mässä' -juttu", Idu kertaa ta-
pahtumia.

POHU Golden 50's pelaa
isolla sydämellä. Joukkue
päätti mm. yksimielisesti ot-
taa mukaan pari alaikäistä
"junioria." Se tarkoittaa käy-
tännössä, että joukkue ei saa
kesän sarjassa pelata mita-
leista, jos sinne saakka sel-
viäisi. 

Pelinumeroiden jako –
kaikissa joukkueissa iso jut-
tu – sujui sopuisasti. Moni

tietysti toivoi omaa vanhaa
numeroaan ja varsin hyvin
siinä onnistuttiin. Muutama
halusi paidanselkämykseen
syntymävuotensa ja nyt ken-
tällä viilettävät myös mm.
numerot 45 ja 55.

Kevään mittaan pelatuis-
sa harjoitusotteluissa tuli se-
kä voittoja, tasapelejä että
tappioita. Pelikirja on kui-
tenkin päivitetty ja joukku-
een usko itseensä ei horju
tiukoissakaan paikoissa.
Golden 50's on aloittanut ot-
telunsa vaihtelevasti ja kuu-
luu tällä hetkellä sarjan kes-
kikastiin.

Jari Mether

Kerran vielä, kundit!

POHU Golden 50’s -joukkue

POHUn historiikki on ilmestynyt ja kertoo 64 sivul-
laan sanoin ja kuvin tämän tunnetun seuran vaiheita 50
vuoden ajalta. Seura täytti 50 vuotta 15.11.2007 ja juh-
listi sitä mm. Pohjois-Haagan yhteiskoululla pidetys-
sä juhlassa.

Historiikki on Jouko Huttusen käsialaa ja siitä on
olemassa painettu versio sekä CD.

POHUn 50-vuotishistoriikin voi tilata:
pohu@pp.inet.fi
0400-612 8267/Jouko Huttunen

POHUn historiikki ilmestynyt

Koripalloseura Sykki
vietti kauden päätteeksi
vauhdikkaita katukorisjuh-
lia SYK:n pihalla ja park-
kipaikoilla Etelä-Haagassa
kauniissa kevätsäässä lau-
antaina 10. toukokuuta.
Toistasataa innokasta kori-
palloilijaa Sykistä ja lähi-
seuroista otti mittaa toisis-
taan kolmihenkisin jouk-
kuein ja vietti yhteistä ai-
kaa aitoon katukorishen-
keen pelien välitauoilla.

Katukorista pelattiin lä-
hes vauvasta vaariin, pelei-
hin osallistuivat yhtä in-
nokkaasti niin pienet koris-
koululaiset kuin Sykkiläis-
ten vanhempien oma koris-
joukkue. Mini- ja mikrope-
laajat pelasivat "kaikki pe-
laa" -hengessä kutsutur-
nauksen, jonka päätteeksi
kaikki pelaajat palkittiin.
Pikkupelaajien riemuksi
palkintoja oli jakamassa
Sykin oma kasvatti ja pik-
kujunnujen idoli Antti
"Jumppa" Niskanen, jo-
ka viime kauden pelasi Ko-
risliigaa Torpan Pojissa. 

Koriksen lisäksi paikal-
la myös paljon muuta oh-
jelmaa, perheen pienim-
mille pomppumatto ja
isommille mm. laseram-
muntaa ja futistutka. Kaik-
ki saivat vatsansa täyteen
buffetista ja grillin anti-
mista. Kaunis ilma houkut-

teli paikalle myös ohikulki-
joita, kenttä oli vapaa,
kaikki halukkaat pääsivät
kokeilemaan koripallotai-
tojaan! Juhlat päättyivät
kaikkien osallistujien jätti-
TIPUTUKSEEN, koriin
heittokisaan kahdella pal-
lolla.

Sykki on Etelä-Haagas-
sa toimiva koripalloseura,
jossa pelaa 15 joukkuetta ja

kolme koripallokerhoa.
Koripallokerhoja järjeste-
tään eka- ja tokaluokkalai-
sille ja joukkuetoiminta al-
kaa 9-vuotiaista ylöspäin.
Seurassa pelaa kilpa- ja
harrastejoukkueita sekä ju-
nioreissa että aikuisissa. 

Syksyn koripallokausi
alkaa sunnuntaina 24. elo-
kuuta, jolloin Sykki järjes-
tää koripalloon tutustumis-

päivän SYK:n urheilutalol-
la, Isonnevantie 8. Sykki
perustaa myös uudet jouk-
kueet 1999 ja 2000 synty-
neille tytöille ja pojille.
Mikro- ja minijoukkueis-
samme (1997 – 1998 syn-
tyneet) on myös tilaa uusil-
le koriksesta innostuneille
pelaajille. Lisätietoja Sykki
ry:n nettisivuilta

www.sykki.fi

Katukorishuumaa 
Etelä-Haagassa

Kansanjuhlilla
Myös monet haagalaiset osal-

listuivat kesäkuun ensimmäise-
nä päivänä Mätäjoki-festareille.
Festarit pidetään sinä sunnuntai-
na, kun koulu on juuri loppunut
ja kesälomalaiset ovat vielä kau-
pungissa. Haagassa ei ole vas-
taavanlaajuista tapahtumaa, jo-
ten täältäkin suunnataan Kannel-
mäkeen katsomaan, kuka on mi-
täkin ja keitä on paikalla. Mätä-
joki-viikonloppu on yksi niitä viikonloppuja, jolloin sää
on aina hyvä.

Tänä vuonna festareilla oli tavalliseen tapaan leppoisa
ilmapiiri. Tulin itse paikalle jo aikaisin varmistamaan telt-
tapaikkaa ja järjestelemään asioita. Festareiden alussa hei-
tettiin ilmaan kysymys, että miksi tuon joen nimi nyt sit-
ten on Mätäjoki. Vastauksia ja arvauksia tuli monenlaisia
ja niistä suurin osa liittyi joesta mahdollisesti lähtevään ha-
juun. Itse en hajua huomannut vielä näin alkukesästä ei-
vätkä ilmeisesti ne innokkaat onkijatkaan, jotka yrittivät
narrata irti päästettyjä sateenkaarirautuja. Mutta olen kyl-
lä huomannut hajun loppukesäisin, kun olen lenkkeillyt
joen vartta pitkin.

Mätäjoki-festareilla oli paljon lapsia. Kaiken ikäiset
lapset näyttivät tykkäävän ilmapalloista ja taivaalle kar-
kaavat ilmapallot saivat erilaisia reaktioita aikaan. Joku tu-
li hakemaan uutta palloa karanneen tilalle, toinen katseli
ihmeissään silmät pyöreinä yhä kauemmas pakenevia pu-
naisia palloja ja kolmas alkoi miettimään, että mihinkähän
nuo taivaalle häviävät pallot sitten lopulta päätyvät.

Omasta mielestäni Mätäjoki-festarit saavat täydet pis-
teet siitä, että alkoholinkäyttö ei näyttele niissä merkittä-
vää sijaa. Vaikka juhla-alueen kulmassa olikin aidattu kar-
sina janoisimmille, en ainakaan itse nähnyt paikalla min-
käänlaisia järjestyshäiriöitä. Myös ratsupoliisi toi paikal-
le turvallisuuden tuntua. Voidaan silti vielä miettiä, onko
joka kesätapahtumassa yleensä oltava alkoholin myyntiä.

Hyvää kesää
Kirsi Asikainen

teologi, äänikirjalukija
sosiaalilautakunnan lapsiperhejaoston

varajäsen (vas.) Sykki ry:n minitytöt vihreissä asuissa ja Leppävaaran Pyrinnön minitytöt oransseina ot-
tavat mittaa toisistaan. Kuva ja teksti Tessaliina Palkama.
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