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Koripalloharrastus yh-
distää naapurikoulujen
oppilasta ja opettajaa.

Selina innostui 
kerrasta

Selina Salmenlinna, 12,
harrastaa koripalloa haaga-
laisessa Sykki-jengissä. Hän
on pelannut kolmisen vuot-
ta. 

Selinan mielestä kivointa
ovat pelit. "Näin syksyllä
meillä ei ole pelejä juuri ol-
lenkaan, mutta talvesta alka-
en meillä on pelejä keski-
määrin kerran viikossa", hän
kertoo.

Selina asuu Vantaalla,
mutta koulun ja koripallon

vuoksi hän viettää ison osan
päivästä Haagassa. Hän
kiinnostui koripallosta kol-
mannella luokalla kuulles-
saan koulunsa harrastus-
mahdollisuuksista. Selina
meni kokeilemaan treenejä
ja innostui lajista.

Treenejä on neljä kertaa
viikossa. Niitä pidetään Hel-
singin Suomalaisessa Yh-
teiskoulussa, Haagan perus-
koulussa, Haagan ammatti-
koulussa ja Pikku-Huopa-
lahdessa. Koripallotreenei-
hin kuuluu myös oheishar-

joituksia, kuten kuntopiiriä
ja lenkkeilyä. Ne ovat har-
joitusten yhteydessä. 

Harjoituspäivänä Selina
pakkaa laukkuunsa treeni-
varusteet: sisäpelikengät,
pallon ja juomapullon.

Lajin vaatimia välineitä
saa urheilukaupoista. 

Selinalle koripallo on en-
nen kaikkea harrastus, mut-
ta on hänellä tavoitteitakin:
"Haluaisin olla koripallossa
aina vain parempi!" Helsin-
gin Suomalaisen Yhteiskou-
lun kuudesluokkalainen
suosittelee koripalloa kaikil-
le, jotka pitävät pallon pom-
puttelusta, heittelemisestä ja
joukkuepeleistä.

Kari pelaa huvikseen

Haagan peruskoulun
opettaja Kari Ant-Wuori-
nen, 44, treenaa koripalloa
kerran tai kahdesti viikossa.
Harrastus sai alkunsa, kun
oma opettaja ja äiti ohjasivat
pojan aikoinaan lajin pariin,
sillä hän oli niin pitkä. Hän
oli tuolloin 8- tai 9-vuotias.

"Hyvät valmentajat ja
joukkueenjohtajat pitivät
huolen, että innostuin itse-
kin nopeasti. Pikkupoikana
minua kyllä kiinnosti enem-

män jääkiekko", hän muis-
telee.

Koripallon lisäksi Kari
harrastaa myös salibandya
pari kertaa viikossa ja vielä
lenkkeilyä päälle. Koripal-
lossa parasta on, kun saa pe-
lata itseään parempia pelaa-
jia vastaan. "Ja niitähän riit-
tää", liikuntaluokan opettaja
naurahtaa. "Lisäksi lajissa
kivointa ovat myös pelika-
verit ja itse peli!"

Karin joukkue on Topola
BpB-84. Sillä on noin yksi
peli viikossa. "Itse en kui-
tenkaan ole pelannut mat-
seissa enää pariin vuoteen.
Olen käynyt vain harkois-
sa", hän toteaa. Kari pelaa-
kin vain omaksi ilokseen. 

"Paitsi heittoa tulee har-
joiteltua aina silloin tällöin",
hän sanoo.

Varusteiksi kelpaavat la-

jiin sopivat tossut ja riittä-
vän pitkät pelishortsit.
Yleensä peliasut tilataan
joukkueen kautta, mutta tos-
sut pitää ostaa itse. Hyvät
saa tavallisesta urheilukau-
pasta noin 70 eurolla.

Jokaisella on varmaan
harrastuksiin liittyviä toi-
veita. Karin toive on oppia
ymmärtämään vastustajia ja
erotuomareita. Hän suositte-
lee lajiaan kaikille. "Mutta
mitä nuorempana aloittaa,
sitä helpompi on oppia kori-
pallon perusteet kunnolla ja
nauttia lajista koko elämän.
Koripallossa on paljon sem-
moisia elementtejä, joita on
vaikea oppia vanhemmalla
iällä", hän muistuttaa.

Teksti ja kuvat:
Kerttu Kivioja ja 

Petra Keinänen

Koulua ja korista
Haagalainen harrastaa

Selina Salmenlinna pitää joukkuepelistä.

Peli viikossa pitää Kari Ant-Wuorisen kunnossa.

Aloita koripallo

Etelähaagalainen Sykki ry on koripalloon keskitty-
vä urheiluseura, jolla on toimintaa erityisesti lapsille ja
nuorille. Seuralla oli viime kaudella 16 joukkuetta, kol-
me koripallokoulua ja parikymmentä valmentajaa. Li-
sätietoja seuran verkkosivuilta: www.sykki.fi

Olen asunut Haagassa,
Vallilassa, Ruoholahdessa,
Munkkiniemessä ja Töö-
lössä. Eri elämäntilanteessa
asumisen tarpeet vaihtele-
vat. Opiskeluaikoina edulli-
nen vuokra ja hyvät kulku-
yhteydet olivat asumisen
ensikriteerit, nyttemmin
palvelut ja ympäristö kallis-
tavat vaakaa.

Moni-ilmeiseen metro-
poliin tarvitaan monenlais-
ta asuntotuotantoa. Pää-
kaupunkiseudun asuntopo-
litiikkaa ei voi kärjistää
kahden äärivaihtoehdon
välille, kuten viime viik-
koina on osin tarkoitusha-
kuisesti tehty. 

Kokoomuksen ja kes-
kustan asuntopoliittiset lin-
jaukset on tulkittu toistensa
vastakohdiksi, vaikka Hel-

singin kokoisessa kylässä
tarvitaan molempia – tiivis-
tä kerrostalorakentamista ja
väljempää pientalokantaa. 

Asuntopolitiikkaa tulee
reivata ihmisen suuntaan ja
kaupunginosia kehittää nii-
den omista vahvuuksista
käsin. Haagan tapauksessa
näitä ovat vehreys, rauhal-
lisuus ja hyvät liikenneyh-
teydet. Tasa-arvoisen ja
turvallisen pääkaupungin
tuntomerkkeihin kuuluu
myös, että jokainen kau-
punginosa luo oman yhtei-
söllisen kokonaisuuden.
Ydinkeskustan imussa
Haagastakin on vähentynyt
omaehtoinen kaupungin-
osakulttuuri, jonka olen-
nainen osa viehättävät kivi-
jalkakaupat ja kuppilat
ovat.

Paikalliset yrittäjät ovat
omiaan luomaan ja vahvis-
tamaan kaupunginosan
identiteettiä ja alueen yh-
teisöllisyyttä. Onneksi pai-
kallisen kulttuurin renes-
sanssista näkyi merkkejä
Haagan syysmarkkinoilla
muutama viikko sitten.

Ideologisia tavoitteita-
kin enemmän asuntopoliit-
tisiin päätöksiin vaikuttaa
jo olemassa oleva yhdys-
kuntarakenne. Meillä ei ole
varaa hylätä ja rakentaa
uudelleen kaupunkiraken-
netta, vaikka haluja siihen
saattaisi löytyäkin. Senkin
takia kaupunkia ja kaupun-
ginosia on rakennettava
olemassa olevista lähtö-
kohdista.

Himmeli- ja betonikes-
kustelun tuoksinassa mei-

naa pääasia unohtua. Asun-
topolitiikan päämääränä
pitää olla asuinympäristöt,
joissa ihmiset haluavat
asua ja viihtyvät, ovat ko-
tonaan.

Anna-Mari Vimpari
VTM

Kuntaministerin 
erityisavustaja (kesk.)

www.vimpari.fi

Kotoisaa asumista
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