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Sykki ry on pelkästään koripalloon 
keskittyvä urheiluseura. Seuran ko-
tisali on Suomalaisen yhteiskoulun 
urheilutalossa Etelä-Haagassa  
osoitteessa:  
Isonnevantie 8, 00320 Helsinki 
www.sykki.fi
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Tämä Sykki-julkaisu ilmestyy 17.5. 2009, 
jolloin pelaamme Sykin uusinta perinnet-
tä, Katukoristurnausta, toista kertaa. Ka-
tukoris on vain yksi uusista tuulista, joi-
ta Sykkiin on puhallettu viime vuosina. 
Seura on mukavassa tilanteessa, pelaaja-
määrät ovat kasvussa, valmentajatilanne 
on suurimmassa osassa joukkueita varsin 
hyvällä mallilla, uusia joukkueenjohtajia 
on löytynyt myös nuorimpiin joukkuei-
siin, aikuisten harrastekoristoiminta on 
lisääntynyt selvästi, olemme menestyk-
sekkäästi käynnistäneet uuden koripallo-
koulun Kannelmäkeen ja kesäkuun alus-
sa järjestämme ensimmäistä kertaa Sykki 
Day Campin, Sykin ikioman päiväleirin. 
Kisakallion legendaarinen Sykki-leiri on 
sekin jatkunut hyvässä hapessa.

Lisääntynyt toiminta asettaa Sykille 
uusia haasteita. Sykki-henki on seuram-
me ainutlaatuinen ominaisuus, mutta 

se ei saa estää meitä kokeilemasta uusia 
toimintamalleja aikojen muuttuessa. Sy-
kin on kyettävä uudistumaan! 

Lisääntyneet pelaajamäärät edellyttä-
vät laadukasta valmennustyötä. Sykki on 
perinteisesti kasvattanut omat valmenta-
jansa, mutta lähivuosina on selvää että 
tarvitsemme myös seuran ulkopuolelta 
tulevaa valmennusosaamista. Sykki palk-
kaakin ensi kaudelle ensimmäisen täysi-
päiväisen työntekijänsä, nuorisopäälli-
kön, erityisesti valmennustoiminnan ke-
hittämiseen. Tähän kykenemme jo vuosia 
jatkuneen laadukkaan taloudenhoidon 
ansiosta. Olemme varsinainen harvinai-
suus, vakavarainen helsinkiläinen kori-
palloseura! Lämpimät kiitokset pitkä-
aikaisille kukkaronvahdeillemme, Raija 
Koskiselle ja  Terhi Punto-Niskaselle. 

Myös rekrytointia pyrimme kehittä-
mään edelleen. Ensi syksynä kierrämme 

Puheenjohtajan 
terveiset
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Koripalloseuramme valmennustoimin-
taa pyöritettiin kaudella 2008-2009 36 
valmentajan voimin. Joukkueita oli seu-
rassa 18, joista 12 juniorijoukkueita. Sar-
joissa pelaavien joukkueiden lisäksi seu-
rassa toimi 4 koriskoulua sekä vanhem-
pien harrastekoris. 

Sykki oli tykki läpi kauden. Jo kolman-
nelta luokalta Tuomaksen ja Jannen vetä-
mät 90-pojat pelasivat itsensä A-poikien 
valtakunnalliseen 1-divisioonaan, jossa 
joukkue sijoittui lopulta yhdeksänneksi. 
Alueellisisessa 1-divisioonassa pelasivat 
96-pojat ja syyskaudella 97-pojat, sekä 
A- ja 97-tytöt. Molemmat tyttöjoukkueet 
raivasivat tiensä kevään päätteeksi Final 
Fouriin, jossa A-tytöt saavuttivat hopeaa 
ja 97-tytöt neljännen sijan. 97-pojat toi-
vat 2-divisioonan Final Fourista pronssiset 
mitalit palkintokaappia rikastuttamaan. 

Turnauksissakin saatiin maistaa menes-
tystä, kun kauden alussa 96-pojat saavut-

Koripalloliiton kanssa yhteistyössä 11 
Länsi-Helsingin alueen koulua näytös-
tunteja pitäen ja Sykki-palloja jakaen, 
sekä järjestämme kuukauden mittai-
sen Sykki-startin aloittaville koriskou-
lu- sekä mikro- ja minijoukkueille. Ta-
voitteena on vähintään 15 pelaajaa/
ikäluokka. Tarvittaessa jatkamme lä-
hi-ikäluokkien yhteisharjoittelua, ta-
voitteena on turvata riittävän kokoiset 
harjoitusryhmät. Uskon, että tämä ja 
laadukas valmennus takaavat pelaaji-
en sitoutumisen harjoitteluun ja Sykin 
toimintaan.

Kauden 2008-2009 päättyessä ha-
luan erityisesti kiittää eläkkeelle siirty-
vää SYK:n rehtori Anja-Liisa Alankoa 
hänen rakentavasta suhtautumises-

taan Sykki ry:n toimintaan. Sykin ja 
SYK:n yhteistyö on suomalaisessa kou-
lu- ja urheiluseuramaailmassa ainut-
laatuista, uskomme että se jatkuu he-
delmällisenä myös tulevaisuudessa.

Hyvää kesää kaikille Sykki ry:n pe-
laajille, valmentajille, jojoille ja van-
hemmille!

Tessa Palkama
Sykki ry:n puheenjohtaja
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Valmennuspäällikön 
terveiset
tivat hopeaa Delfin Basketissa. Vantaan 
Ricoh-turnauksessa pärjäsivät hopeami-
talien arvoisesti samaiset 96-pojat sekä 
kilpa- että fun-sarjassa, jälkimmäisessä 
sarjassa kultamitalit keräsivät 98-pojat 
sekä vasta syksyllä aloittaneet 99-tytöt. 
Yksilötasolta mainitsemisen arvoinen on 
96-poikien Eero Mellanen, joka pääsi 
edustamaan Suomea ja Sykkiä Biddy Bas-
ket-turnaukseen Yhdysvaltoihin.   

Sykin valmennuskaarti perustuu hy-
vin pitkälle seuran omiin kasvatteihin, 
joka takaa Sykki-hengen – sen kuuluisan 
Green Priden – ylläpitämisen vuodesta 
toiseen. Heikkona puolena voi pitää val-
mentajien vähäistä kokemusta ja kapeaa 
koripallotuntemusta. Monet aloittavat 
valmentajauransa jo B-juniori-iässä ja 
saavat vastuuvalmentajan tehtävät nuo-
rina. Toisaalta vastuu kasvattaa, ja vain 
itse tekemällä oppii. Kokemattomuus 
korvataan nuoruuden innolla ja ener-

gialla, joiden tuloksia voidaan ihailla mo-
nipuolisissa harjoituksissa ja värikkäissä 
peliesityksissä. Kannustan kaikkia val-
mentajanalkuja salille seuraamaan koke-
neempien valmentajien treenejä, takatas-
kuun jää varmasti vinkkejä omiin harjoi-
tuksiin! 

Seura tarjoaa valmentajille koulutus-
mahdollisuuksia ja pyrkii näin kasvat-
tamaan tämän päivän aloittelevista val-
mentajista tulevaisuuden tuomaspelko-
sia ja timohyvösiä, joiden avulla Sykki voi 
jatkaa juniorikoripalloilun menestyksek-
käällä tiellä.  

Oma vuoteni valmennuspäällikkö-
nä alkaa olla takana, ja uudet seikkailut 
odottavat. Kiitokset valmentajille, jojoil-
le ja hallitukselle mielenkiintoisesta kau-
desta!

Kaisa Väkiparta
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Yhdysvalloissa vuosittain järjes-
tettävään Biddy Basketball -lop-
puturnaukseen lähtee Suomesta 
vuosittain kaksi joukkueellista 
c-ikäisiä poikia (ja yksi jouk-
kueellinen tyttöjä) pelaamaan 
paikallisia All Star -joukkueita 
vastaan. Suomesta pojat vali-
taan joukkueeseen karsintalei-
rien kautta, joihin jokaisella on 
mahdollisuus osallistua. Vuo-
sien varrella Biddyssä on pelan-
nut kymmeniä nykyisiä ja entisiä 
huippupelaajia aina Petteri Ko-
posesta lähtien. Tänä vuonna 
mukaan valittiin kuuden vuoden 
tauon jälkeen sykkiläispelaaja. 

C96-pojissa pelaava 13-vuo-
tias Eero Mellanen raivasi tien-
sä Kennerissä, New Orleansissa 
pelattuun lopputurnaukseen.

Jututin Eeroa ysikutosten tree-
nien yhteydessä. Harkkapaidak-
si oli valikoitunut NBA-pelaaja 
Chris Paulin pelipaita. Eikä var-
masti sattumalta, sillä biddyläi-
set pääsivät näkemään reissun-
sa aikana Hornetsin ja Sunsin 
välisen ottelun paikan päällä. 
Paulin lisäksi Eerolle jäi yksi kir-
kas muisto matsista: ”Shaq ja 
ohi menneet vaparit”, Eero sa-
noo pilke silmäkulmassa. 

Shaqia 
etsimässä

E e r o  B i d d y  B a s k e t i s s a  A m e r i k a s s a
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Palatkaamme kuitenkin ajassa taakse-
päin. ”Aloitin koriksen kolmannella luokal-
la, kun monta mun luokkalaista pelasi täs-
sä joukkueessa”, Eero kertoo. Valmentaja-
na muistin Eeron ottaneen ensimmäisessä 
matsissaan viisi virhettä. ”Ja lisäksi yritin 
heittää takaperin kolmosen”, siinä kuiten-
kaan onnistumatta. Joukkue on pysynyt 
ensimmäisestä mikrokaudesta läh tien hy-
vin kasassa, ja tutut pelikaverit ovatkin tär-
keimpiä syitä Eerolle pelata korista.

Mutta miten Eero päätyi Biddy-leiril-
le? ”Valmentaja ehdotti, että osallistuisin 
Helsingin karsintoihin. Ne menivät hyvin, 
ja siitä pääsin jatkoon Kisakeskuksen lei-
rille”, Eero selvittää. Sieltä sitten valittiin 
Amerikkaan lähtevät pelaajat, joiden jou-
kossa oli Mellasen Eero Sykistä. 

Millainen reissu oli kokemuksena? 
”Mukavaa ja lämmintä! Ohjelma koostui 
matseista, hotellissa hengailusta, jenkki-
ruoan syömisestä ja shoppailusta”, Eero 
tarinoi. Myös amerikkalaisista kulttuuris-

ta nuorella miehellä on selkeä näkemys: 
”Rennompi meininki ja mukavammat ih-
miset”. Siinä kuulitte.

Pelit olivat luonnollisesti reissun point-
ti, ja niitä olikin kymmenen päivän mat-
kalla yhdeksän kappaletta. Eeron oli tyy-
tyminen pienempään rooliin kuin Sykin 
paidassa. ”Sain peliaikaa noin puolitoista 
erää per matsi, ja pelasin laitana melkein 
aina.” Eeron joukkueen pelit menivät koh-
tuullisesti, sillä saldona oli neljä voittoa ja 
viisi tappiota. Amerikkalaisesta pelitavas-
takin löytyi eroa suomalaiseen. ”Peli oli 
paljon nopeampaa ja yksilöt oli taitavam-
pia”. Peleissä ei ollut hyökkäysaikasään-
töä lainkaan, mikä on vaikuttanut pelin 
luonteeseen. Pelin taso oli kuulemma ko-
vempi, kuin c-poikien 1.divarissa.

Nopeus. Kovuus. Aina täysillä. Näin 
Eero luonnehtii omia vahvuuksiaan kori-
palloilijana. Heikkoudet (anteeksi, kehit-
tämiskohteet) tulivat mieleen paljon hel-
pommin. ”Vasuria pitäisi harjoitella pa-
remmaksi ja etenkin heittoa”. Eeron, joka 
käy koulua SYK:ssa ja harrastaa koriksen 
lisäksi jalkapalloa, tavoitteet koriksen 
suhteet olivat hyvin selvillä, ja melko ter-
vehenkisiä: ”Tärkeintä on pitää hauskaa 
koriksen parissa ja pyrkiä eteenpäin, jos 
mahdollista”. Eeron todellinen vahvuus 
piileekin henkisellä puolella, sillä asenne 
on pojalla aina kohdallaan ja mitään ei 
oteta itsestäänselvyytenä.

Lopuksi vielä kesäterveiset sykkiläisille: 
”Syökää jäätelöä ja pelatkaa korista!” Itse 
olisin ehkä sanonut nuo toisin päin, mut-
ta käy tuokin ohjenuorana.

Teksti: Tomas Luomanmäki
Kuvat: Petri Mellanen
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Koriskoulujen kausi käynnisytyi aiem-
mista vuosista poiketen jopa neljän eri 
harjoitusryhmän voimin. Uusin koriskou-
lumme Kannelmäen ala-asteella veti lap-
sia mukaansa suurimmalla menestyksel-
lä, joten jatkoa on vanhempien koriskou-
lujen ohella tälläkin ala-asteella luvassa. 
Niin pelaajien kuin valmentajien jouk-
koon tuli tänä kautena mukaan runsaas-

ti uutta verta ja kehityksen toivotaan jat-
kuvan samaan suuntaan myös ensi kau-
della.

Pienistä uudistuksista huolimatta toi-
minta kerhoissa jatkui aiempien vuo sien 
konseptilla: alkukaudesta rekrytoitiin pe-
laajia ja harjoiteltiin koripallon perustai-
toja, mikä mahdollisti loppukaudesta 
järjestetyt yhteiset turnauksemme. En-

Koriskoulu Pikku Huopalahti 
AAPELI SEPPÄNEN

Koriskoulu Haaga 
STEFAN ”NINO” TRAPANI

Koriskoulu Kannelmäki 
NICANOR KRASI

Koriskoulu Pohjois-Haaga 
FELIX LINDHOLM

P A L K I T T A V A T

Koriskoulut
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simmäiseen turnajaispäiväämme 
lisähaastetta saapui tuomaan vie-
railulle kutsuttu Leppävaaran Py-
rinnön tyttöjoukkue. Pelit olivat 
tasaisia: leppävaaralaiset rokot-
tivat erinomaisilla pallonriistotai-
doillaan, sykkiläiset puolestaan 
hyvällä sisäänheittoprosentillaan.

Toisessa turnauksessa vierai-
den vastustajien tuoman lisä-
haasteen korvasi päätykoreihin 
pelatut, koko kentän 3 vs 3 pe-
lit; kestävyyskunto oli kovalla 
koe tuksella, mutta ”kuka pelkää 
puolustajaa” -leikki oli selkeästi 
luonut pelaajillemme ehtymättö-
män juoksukunnon.

Kauden aikana oivallettin 
myös harhauttamisen tärkeys pe-
lin sujuvoittamiseksi: 

Valmentaja pelaajalle: ”Ennen 
kuin heität, kannattaa tehdä har-
hautus, niin kaikki ei heti aavista 
mitä olet seuraavaksi tekemäs-
sä.”

Pelaaja nyökyttää ja huutaa: 
”Katsokaa, tuolla lentää lintu!”, 
osoittaa katon yläkulmaan ja saa 
kaikki muut pelaajat katsomaan 
kohti kattoa.

Kuluneen kauden aikana eka- 
ja tokaluokkalaisista on jälleen 
kerran hioutunut oiva joukko ko-
ripallotaitajia.
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Uusien mikrotyttöjen kausi alkoi ko-
vasti rekrytoiden. Valmentajat lähtivät 
innokkaana uuteen kauteen tavoittee-
naan perustaitojen opettaminen, ko-
risinnostuksen kasvattaminen ja Sykki-, 
sekä joukkuehengen luominen.

Treeneissä harjoiteltiin yhdessä 98-tyt-
töjen kanssa. Yhteistyö toimi hyvin ja 
treenit kehittivät pelaajia ja antoivat mo-
tivaatiota yhä parempiin suorituksiin.

Syyskausi 2. divarissa kasvatti jouk-
kuetta sekä henkisesti, että fyysisestikin 
voittojen ja tappioiden myötä. Vaikka 

pelaajia oli välillä vähäisesti, pärjäsim-
me hienosti ja kunto kasvoi! Joukkue-
henkeä kasvatimme yhteisten illanviet-
tojen ja pikkujoulun myötä.

Tammikuun lopussa menimme ko-
keilemaan taitojamme Ricoh-turnauk-
sen Fun-sarjaan. Hienolla yhteispelillä 
otimme turnausvoiton puhtaalla pelillä. 
Jee! Keväällä annoimme kunnon vastuk-
sen muille joukkueille. Kauden loppu-
huipennus on JBT-turnaus Turussa, jon-
ne olemme rohkeina ottaneet haasteek-
si kilpasarjan.

Valmentajat ovat koriskauteen mah-
tavan tyytyväisiä ja pelaajien kehitystä ei 
ole ollut vaikea huomata. Kauden aika-
na tutuksi tullut sanonta : ”Kaverit muk-
kaan!” on jo tuottanut tulosta ja olem-
me saaneet lisää tärkeitä pelaajia jouk-
kueeseemme. KUITENKIN sama vanha 
sanonta pätee vieläkin ja joukkueeseem-
me mahtuu vielä monia uusia tyttöjä.

Ensi kaudella odottavat uudet haas-
teet samojen tuttujen valmentajien 
kanssa.

Venla ja Salla

Tytöt -99

Takarivi: 
valmentaja Salla 
autio, Berin Sola, 
Deeqa aBDulle omar, 
julia Pyyluoma, 
Gloria akPaSo, 
eSSi miettinen, 
valmentaja venla 
väyrynen
ETurivi: meri 
kankkunen, Hanna 
kouHi, maSkotti 
kaiSa, lia leHto, 
nella valkonen
PuuTTuu: Sini 
virtanen, nella 
korPio

NELLA VALKONEN 
innokas tsemppari

BERIN SOLA 
tunnollinen ja luotettava puurtaja

P A L K I T T A V A T
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Tytöt 98 -joukkueessa on kauden ai-
kana ollut 9 innokasta ja vauhdikkaasti 
kehittynyttä pelaajaa. Lisäksi kevään ka-
verikorikseen on tullut 3 pelaajaa lisää. 
Joukkueesta löytyy nopeutta, pituutta, 
periksiantamattomuutta, puolustustah-
toa ja tunnollisuutta sekä hyvin kehitty-
vää taitoa ja pelisilmää. Olemme har-
joitelleet kauden aikana 99-tyttöjen 
kanssa sekä yhdellä omalla vuorollam-
me, jossa sparraajina ovat olleet myös 
muutamat 97-tytöt. Tämän kauden pe-
lasimme alueen 3. divisioonassa, koska 

syksyllä käyntiinlähtö oli vielä nihkeän 
oloista, mutta ensi syksynä siirrymme 
jo uusien kovempien haasteiden pariin. 
Harjoittelun pääosassa on ollut urhei-
lullisten tapojen ja koripallon pelaami-
sen opettelu, minkä teemme hahmot-
tamalla kokonaisuutta ja täydentämäl-
lä sitä taitoharjoittelulla. Nopean pelin 
ajatus onkin iskostunut varsin mukavas-
ti pelaajien mieliin ja keväällä olemme 
hieman opetelleet myös puolustamista. 
Peliasenteen, taitojen ja tilanteisiin rea-
goinnin kehittäminen on seuraava suuri 

haaste ja se vaatiikin aikamoisen mää-
rän ”raakaa” työtä. Emme tee sitä kui-
tenkaan ryppyotsaisesti vaan pidämme 
myös hauskaa, korishan on oikeasti ki-
vaa. 

Otamme mielihyvin vastaan uusia 
koripallosta innostuneita 1998 synty-
neitä tyttöjä! Et tarvitse aiempaa peli-
kokemusta vaikka emme sitäkään pidä 
rasitteena. Sen sijaan innokkuus, en-
nakkoluulottomuus ja halu oppia uusia 
asioi ta auttavat mukaan tulemisessa.

Tytöt -98

Takarivi: iiriS 
nyStröm, iDa Hyrylä, 
kiia tuomola, 
maria laakkonen, 
valmentaja jukka 
laakkonen
ETurivi: emma 
keinälä, julia 
tiivola, eSSi 
vuorinen, oona 
kutvonen, rita 
rauli, Sanni-mari 
koSkinen
EdESSä: valmentaja 
taru Pöllänen
PuuTTuu: linDa 
Hemmann

IIRIS NYSTRÖM 
opinhaluinen harjoittelija

KIIA TUOMOLA 
positiivinen yllättäjä peleissä

P A L K I T T A V A T
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Tyttöjen vuosi alkoi vauhdikkaasti yh-
dessä C-tyttöjen kanssa. Vielä miniko-
riin pelaavat juniorit joutuivat treeneis-
sä totuttelemaan isoon koriin. Helat tu-
livat alussa hyvinkin tutuiksi, mutta pian 
lihakset kasvoivat ja he pistivät palloja 
ahkerasti pussiin.

Koska tytöt olivat viime vuonna pär-
jänneet niin loisteliaasti alueensa 2. di-
varissa voittamalla finaaleissa kultaa, 
oli korkea aika nousta 1. divariin. Kor-
keammassa divarissa taso oli selkeästi 

kovempi, minkä takia tappioita tulikin 
syksyllä enemmän kuin voittoja. Onnis-
tumisia ja kehitystä kuitenkin oli hyvin 
paljon nähtävissä.

Kevätkaudella tyttöjen motivaatio 
ja itseluottamus oli selvästi kasvanut. 
Matseissa tsempattiin loppuun asti ja 
kausi huipentuikin final foureihin. Mi-
talia ei finaaleista tällä kertaa napattu, 
mutta tytöille sijoitus neljän parhaan 
joukkoon oli mahtava suoritus.

Toukokuulle sijoittuva Bravo Cup 

Ruotsissa on tyttöjen ensimmäinen tur-
naus ulkomailla. Kauteen sisältyi paljon 
tunteita, välillä itkettiin, mutta kuitenkin 
suurimmaksi osaksi naurettiin. Tytöillä 
on mahtava asenne koriksen suhteen ja 
toivottavasti se jatkuu! Myös vanhem-
mille kiitos, että jaksoitte kannustaa 
vaihtopenkillä (jopa ehkä vähän liiankin 
innokkaasti välillä). Erityiskiitokset Jen-
nille ja hänen isälleen, joka jaksoi aina 
kyysätä valkut matseihin!

-97

Takarivi: HeiDi 
HolmStröm, iiDa 
korHonen, eeva 
tolonen, valmentaja 
varPu SiPilä, 
valmentaja anna 
virkkala, valmentaja 
markuS HoPiavaara
ETurivi: jenni 
nummela, Sara 
mellanen, katariina 
järvikare, Sonja 
Hänninen
PuuTTuu: oona BerG

P A L K I T T A V A T
IIDA KORHONEN 

kauden kehittynein pelaaja

KATARIINA JÄRVIKARE 
aktiivinen treenaaja ja kiistapallomestari

Tytöt
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Tytöt aloittivat treenauksen kesän jäl-
keen innokkaasti porukkaan liittyneitten 
95-tyttöjen kanssa. Sarjana oli 95:sten 
kolmosdivari, jossa saatiin pelattua an-
toisia matseja. Kaiken kaik kiaan matsit 
olivat melko tasaisia ja tiukkoja, mutta 
mahtui mukaan myös yksi melkein 100 
pisteen voittokin! Kaikki tytöt pääsivät 
tekemään upeita yksilösuorituksia, ja 
myös joukkuepeli parani huimasti. Pe-
likentällä nähtiin kovia skriinejä ja kun 
palloa osattiin pyörittää joukkueena, 

olivat katsomo sekä valmentajat hä-
keltyneitä upeista leikkauspeleistä. Toi-
sinaan myös prässikin oli tappavaa ja 
riistoja saatiin. 

Treeniahkeruus oli melko hyvää, ja 
kova harjoittelu palkittiinkin; valmen-
tajat voivat ylpeinä myöntää isojen tyt-
töjen pelaavan taidokkaasti isompaan 
koriin. Pidempiä turnausmatkoja em-
me kauden aikana valitettavasti ole teh-
neet, mutta loppukevään Tukholman 
turnauksessa pääsemme näyttämään 

kyntemme ruotsalaistytöille. Takana on 
siis hyvä kausi, ja tästä on hyvä jatkaa 
treenaamista ja hauskanpitoa koriksen 
parissa! 

Kiitos tytöille ja vanhemmille kan-
nustuksesta ja mukanaolemisesta! 

95-96

Takarivi: lotta 
Wallinmaa, Suvi 
jutila, maria 
toikkanen, julia 
lanG, valmentaja 
markuS HoPiavaara, 
valmentaja varPu 
SiPilä, valmentaja 
anna virkkala
kESkirivi: aini 
Putkonen, Selina 
Salmenlinna, Pilvi 
SilfveniuS, roSa 
HorSma
EdESSä: kati ojala, 
olivia konttinen

P A L K I T T A V A T
AINI PUTKONEN 

luottopelaaja ja kova tsemppari

SUVI JUTILA 
ahkera treenaaja

Tytöt
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Syksyllä suunnattiin uuteen kauteen tu-
tulla porukalla. Yllätyksenä ei tullut, että 
joukko oli suppea: yhdeksän B-ikäistä ja 
mausteena muutama 95-syntynyt vakio-
vieras. Valmentajiin saatiin sentään uutta 
ja kokenutta verta, kun Jukka tuli mukaan 
avuksemme.

Pelejä tahkottiin alueen 2. divisioo-
nassa syksy ja kevät. Sarjataulukkoon ka-
sautui selkeitä tappioita, mutta on siellä 
selkeitä voittojakin. Harmi vaan, että tiu-
koissa peleissä voitto tuntui aina liukuvan 
vääjäämättä vastustajalle, kun viimeinen 

rutistus jäi puuttumaan. 
Turnauskokemuksia kerättiin Kouvo-

lan Nordea-turnauksen pronssiottelusta 
ja vapun siivittämästä JBT:sta Turussa.

Ensi kausi tuo mukanaan uutta, kun 
osa pelaajista päättää peruskoulun ja 
siirtyy samalla A-junioreihin. Osa jatkaa 
tuttuun tapaan B-junioreissa, johon toi-
vottavasti saadaan tiivis ja toimiva ryhmä 
ensi kaudellekin. 

Tiltu kiittää kuluneista kahdesta vuo-
desta ja siirtyy sivuun – uudet haasteet 
odottavat... 

B-tytöt

Takarivi: tiiu nikkilä, 
anna Hänninen, 
valmentaja jukka 
laakkonen, roSa 
forSBom, venla 
Salomaa, veera ilkka, 
Sara mäkitie
ETurivi: SaBrina 
Benemla, katariina 
nurmela, viola ilkka, 
kati ojala, olivia 
kontiainen
PuuTTuu: valmentajat 
anna SaHlan, Simon 
DannaPfel

P A L K I T T A V A T
ROSA FORSBOM 

positiivinen tapaus

VEERA ILKKA 
tyyni taistelija
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Pitkä A-tyttötaipaleemme on ollut iki-
muistettava ja vaiheikas. Vuosi lähti syk-
syllä käyntiin sankoin pelurilukemin. Tä-
hän syynä saattoi korisinnostuksen lisäksi 
olla myös valmentajan ulkonäön taso.

Kauden alettua Simon lähti kuitenkin 
visiitille Uuteen-Seelantiin, jonka jälkeen 
vankka kahden sarjan kattava A-tyttö-
joukkue hupeni huomattavasti. Jäämme 
vain pohtimaan miksi... Onneksi Väkä 
suostui hyljityn joukkueemme väliaikai-
seksi valmentajaksi. Kahta sarjaa, eteläi-
sen alueen ykkös- ja kolmosdivaria, pyö-

ritettiin niukoin pelaajaluvuin.
Kevätkauden alkaessa jätimme nöyrästi 

3. divarin taaksemme. Uusia haasteita oli 
kuitenkin riittävästi. Annika hoiti kunniak-
kaasti jojon töitä ja Simonin palatessa ta-
kaisin vaihtui treenikieli taas englanniksi.

Pelit rullasivat ykkösdivarissa yllättä-
vän hyvin, vaikkakin joskus vain neljän 
pelaajan voimin. Selvitimme näin tiem-
me ansiokkaasti Final Foureihin, joissa 
pääsimme finaaliin hienon joukkuepelin 
asiosta. Aluefinaaleissa vastaan asettui 
vanha ja helläkätinen ystävämme Ko-

ri-80. Hienosta taistelusta ja tsempistä 
huolimatta kulta lipesi keravalaisille.

Suunnitelmissa keväällä on vielä läh-
teä valloittamaan Ruotsiin Bravon peli-
kentät, Sykki old school hengessä.

A-tytöt kiittävät kaikkia joukkueen 
aktiivisimpia pelaajia, joiden ansiosta 
pysyimme kasassa vaikeinakin hetkinä. 
Erityisen tyytyväisiä olimme Simpan rau-
halliseen ja kannustavaan valmennustyy-
liin. Ikimuistoiset junnuvuodet ovat nyt 
ohi ja tuntuu vihdoinkin ihanalta olla 
nainen!

a-tytöt

Takarivi: liiSa 
Harju, annika 
ritvala, varPu 
SiPilä, Salla autioi
ETurivi: Sini 
Saloniemi, venla 
väyrynen, vilja 
acHté, valmentaja 
Simon DannaPfel
PuuTTuu: veera 
laHtinen, julia 
tuomi, vilma 
nurmela, iSa Wikman, 
taru Pöllänen, laura 
Haakana, annika 
lojanDer,  mia uitti

P A L K I T T A V A T
VARPU SIPILÄ   

joukkueen valinta

VILJA ACHTÉ  
arvokkain pelaaja
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Naiset i

P A L K I T T A V A T
EMMA LAINE 

vuoden pelaaja

 TERHI VIHERVAARA 
vuoden come-back

Kausi aloitettiin jo totutusti koripallon 
osalta elokuussa Delfin-turnauksen mer-
keissä. Sen jälkeen oli vuorossa lopullisen 
kokoonpanon kartoitus ja muutaman 
paluumuuttajan sekä 5 A-tytön avulla 
kasaan saatiin mukava 15 pelaajan rinki. 

Eteläisen alueen 2-divarin otteluoh-
jelmassa oli vastassa alkukaudesta sar-
jan kärkipään joukkueet. Yhteistä sävel-
tä ei peleihin syksyn alussa vielä löytynyt 
ja tappioita kertyi jo syksyllä niin paljon 
että sarjan terävin kärki oli kaukana. Ke-
väällä joukkueen otteet kuitenkin terä-

vöityvät ja lopputuloksena sarjassa oli 
kunniakas neljäs sija.

Kauden aikana juniorit saivat jo tun-
tumaa aikuisten peleistä ja heidän pa-
noksensa varmasti kasvaa ensi kaudella 
junioripelien loppuessa. On myös ilah-
duttavaa havaita joukkueen kokeneim-
pien pelaajien jaksavan nauttia koripal-
lon pelaamisesta vuodesta toiseen. Ensi 
kaudeksi on jälleen kasassa ryhmä, jonka 
kanssa voidaan lähteä joka pelissä taiste-
lemaan voitosta.

Takarivi: liiSa Harju, 
venla väyrynen, 
maiju niSkanen, Salla 
autio, valmentaja 
timo Hyvönen
ETurivi: Sini 
Saloniemi, terHi 
viHervaara, emma 
laine, vilja acHté
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Senoritas jatkoi pelejään Eteläisen alu-
een 3-divarissa. Kausi vietiin läpi aika 
pitkälle senioreiden voimin junioreiden 
pelatessa enimmäkseen ykkösjoukkueen 
peleissä. Etenkin syyskaudella joukkue 
kärsi hieman pelaajapulasta minkä joh-
dosta ajauduttiin alempaan jatkosar-
jaan. Kevätkaudeksi riveihin saatiin uu-
sia pelaajia, jotka toivat lisää virtaa myös 
otteluihin. Peliesitykset paranivatkin kau-
den loppua kohti selvästi ja voitot alkoi-

vat seurata toisiaan.
Ensi kaudeksi tavoitteena on saada 

muutama lisäpelaaja joukkueeseen, jotta 
harjoitusten ja otteluiden läpivienti olisi 
vähemmän työlästä. Eiköhän tässä on-
nistuta sillä onhan koris kivaa mukavassa 
seurassa.

Senoritas

KAISA VÄKIPARTA 
vuoden senorita

EMMI TURANLAHTI 
vuoden asenne

P A L K I T T A V A T

Suvi raitala, miia 
länSimäki, kaiSa 
väkiParta, annemari 
nyman, marjut 
mäkinen, Suvi 
kärkkäinen, emmi 
turanlaHti, timo 
Hyvönen (valm.)
PoiSSa: eliSSa 
niSkanen, anna 
PeltoSaari, Salla 
tieva
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-99

P A L K I T T A V A T
SAMULI ROMPPANEN 
tunnollinen ja sähäkkä

JESPER GRANLUND 
vikkelä taituri

99-Pojat aloittivat koripallotaipaleensa 
viime syksynä jännittävissä tunnelmissa. 
Kundeja oli reippaasti toistakymmentä 
eri kouluista ja eri ikäluokista, osa kos-
ki koripalloon ensimmäistä kertaa, osa 
taas parin vuoden harrastamisen seu-
rauksena. 

Ensimmäiset treenit ja pelit tietysti 
keskityttiin sääntöjen ja perusasioiden 
opetteluun, kun vastaan asettui paljon 
kokeneempia joukkueita. Näissä pe-
leissä menestys oli vaihtelevaa, mutta 
pojat jaksoivat kunnialla pitää päänsä 

pystyssä. Uusille joukkueille tyypilliseen 
tapaan muutama poika lopetti, mutta 
vastapainoksi saimme kauden mittaan 
myös uusia vahvistuksia, sekä pelaa-
ja-, että valmentajapuolelle. Pikkuhil-
jaa poikien taidot kehittyivät, joukkue 
hitsautui yhteen, ja ensimmäisen voiton 
rapsahtaessa marraskuussa, huomat-
tiin, että koris on oikeastikin kivaa.

Kevätkauteen lähdettiin sitten uudel-
la voittajan asenteella, ja varsinkin lop-
pukaudesta voittoja alkoi ropista niin 
vieraissa kuin kotonakin. Ahkera harjoit-

telu ja onnistumiset treeneissä ja peleis-
sä selvästi loivat joka jätkään itseluot-
tamusta, mitä kautta tulostakin alkoi 
syntyä. Poikien kehitystä on ollut hieno 
seurata, ja etenkin kauden viimeisen pe-
lin upeasta voitosta jäi sellainen maku 
suuhun, että syksyllä tullaan ja kovaa!

Kiitokset kaudesta kuuluu tietysti po-
jille, mutta etenkin Petrille ja koko ahke-
rasti toimintaan osallistuneelle vanhem-
pien tiimille!

Kevättunnelmiin siis!

Takarivi: Samuli 
romPPanen, jeSPer 
GranlunD, niclaS 
linDStröm, valmentaja 
tuomo laine, raSmuS 
Sirkiä, jameS Pye
kESkEllä: eemeli 
miettinen, arttu 
Peltonen, väinö koiviSto, 
jere tarkiainen, linuS 
SavilaHti, max Hiltunen 
ETurivi: viljami 
kjellBerG, joel rouSte, 
orPHee kaDima, rooPe 
eiSkonen, aron DaHlBerG
PuuTTuu: leevi Saarela, 
valmentajat eero 
SaHlBerG, lauri niSkanen, 
jukka okSaHarju Pojat
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-98

P A L K I T T A V A T
TOPIAS NIEMI 

Paras puolustaja

OTSO VILLA 
Todellinen joukkuepelaaja

Kesällä hieman uudistuneen jouk kueen 
ensiesiintyminen nähtiin elokuussa 
EHBT-turnauksessa Espoossa. Tur nauk-
sessa pelit sujuivat ihan hyvin ja kotiin 
tuomisina oli hieno 5. sija.

Kolmesti viikossa olemme opetelleet 
koripallon perusasioita ja joukkuepelaa-
mista. Kaikki 14 pelaajaa ovat käyneet 
ahkerasti harjoituksissa koko kauden 
ajan ja jokainen pelaaja onkin kehittynyt 
kauden aikana huimasti.

Sarjaotteluita pelasimme 2. divarissa. 

Syksyllä voitimme suurimman osan otte-
luista, kun taas keväällä taisi tulla enem-
män tappioita kuin voittoja. Kaikilla pe-
laajilla oli kuitenkin kaikissa otteluissa 
hauskaa ja sehän on kaikkein tärkeintä.

Keväällä joukkueella oli todella pal-
jon sarjaotteluita, mutta niiden lomaan 
saatiin mahdutettua muutama turnaus-
kin: Salon Adidas-turnauksesta saalina 
oli 4. sija.

Ricoh-turnauksessa joukkue esitti eh-
dottomasti kauden parasta peliään voit-

taen jokaisen ottelunsa, joten kultami-
tallit kaulassa palattiin kotiin. Vielä on 
tarkoitus mennä valoittamaan Turku 
JBT-turnauksessa.

Toivottavasti jokainen pelaajaa käyt-
tää kesällä edes hieman aikaa koripallon 
harjoittelemiseen!

Lopuksi vielä kiitos koko joukkueelle 
tästä hienosta kaudesta ja suuri kiitos 
myös joukkueen kannatusjoukoille!

Takarivi: veikka 
vaalamo, arttu-
kalle örmälä, vilHo 
toivanen, toPiaS 
niemi, elja SakSman, 
valmentaja Pauli 
Putkonen, valmentaja 
tiina Pekki
ETurivi: otSo villa, 
toivo alanko, Daniel 
motterSHeaD, max 
enGelvuori, trey 
niemi, mikael Suikki, 
ilmari kärki
PuuTTuu: naSim 
ZouneiBiri ja 
valmentaja liiSa 
tarkkila Pojat
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P A L K I T T A V A T
JOONATAN MOTTERSHEAD  

puolustuksen ydin

PATRIK TUOKKO 
hymyilevä mies

Ysiseiskat joutuivat jälleen starttaa-
maan kauden uusilla valmentajilla edel-
lisen päävalmentajan lähdettyä Lappiin 
evakkoon. Sopeutuminen kävi kuitenkin 
kaikin puolin kivuttomasti ja jo alle kuu-
kauden harjoittelun jälkeen joukkue kävi 
voittamassa ylivoimaiseen tyyliin EHBT:n 
Fun-sarjan. Edellisen kevään II-divisioo-
nan voitto sekä tuore turnausvoitto osit-
tain pakottivat Sykin ilmoittautumaan 
kivenkovaksi tiedettyyn I-divisioonaan. 
Syksyllä meno olikin jääkylmää, ottelut 
hävittiin järjestäen monella kymmenellä 
pisteellä ja vuotta nuoremmatkin jouk-

kueet ottivat Sykistä niskalenkin. Onneksi 
syksyllä pinnistettiin se yksi voitto, jonka 
jälkeen oli paljon helpompi laittaa syys-
kausi pakettiin.

Uusi vuosi käynnistyi Adidas-turnauk-
sella Salossa, joka oli pojille ensimmäinen 
turnaus, jossa yövytään ilman vanhempia. 
Kokemuksena siis ainutkertainen, vaikka 
vielä ei riittänyt uskallusta lähteä kisadis-
koon. Kevätkaudeksi joukkue siis tippui II-
divisioonaan, jonka tasoero on huimaava 
ykköseen verrattuna. Kevät olikin iloisen 
koripallon aikaa Sykin kerätessä enemmän 
voittoja kuin tappioita. Seuran ehkä aktii-

visimpien vanhempien kanssa kyyditykset 
tai buffetit eivät koskaan tuottaneet on-
gelmia. Pelillisesti poikien uurastus lopul-
ta palkittiin kakkosen aluefinaaleissa, jos-
ta pojat pokkasivat pronssiset mitalit.

Loppujen lopuksi ysiseiskojen runko 
on pysynyt hyvin kasassa kauden aikana, 
vaikka melko usein 98-pojat ovat saa-
neetkin antaa pelaaja-apua treeneihin. 
Jos sama runko jatkaa ensi kaudella, voi-
vat pojat ottaa isonkin harppauksen kun 
siirrytään isojen poikien leikkeihin uusine 
palloineen ja koreineen.

Takarivi:  
niko Setälä,  
joona SorSa,  
joonatHan motterSHeaD, 
leo taanila,  
Patrik tuokko,  
tuomaS Hynninen, 
valmentaja kaSPeri 
kunnaS
ETurivi:  
emil iHamuotila,  
kaSPeri niemi,  
mikko viSakko,  
Prince akPaSo,  
Giacomo Zanella

Pojat -97
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P A L K I T T A V A T
White 
TIMO 

väsymätön möyhentäjä

Green 
LEEVI  

esimerkillinen luottopelaaja

Nuorempien C-poikien kausi toi mu-
kanaan valmentajamuutoksia: Ensiksi 
Tomppa vastasi Lappalaisen noitarum-
mun kutsuun siirtyessään Rovaniemel-
le opettamaan poroille bääsket-bollia. 
Kun myös joukkueen fyysinen valmenta-
ja Tuomo oli ottanut uuden joukkueen 
piiskansa alle ja Teemu oli jossain pur-
jehtimassa, tarvittiin joukkueelle uutta 
valmennusverta. Hätiin saatiin Valtterin 
serkku Aleksi, joka otti heti kauden aluksi 
tavoitteekseen liukkaiden post-moovien 

perinpohjaisen opettamisen pojille.
Lähtökohdat kauteen olivat hyvät, sillä 

ennen syksyä oltiin Delfin Basketista käy-
ty komeasti koppaamassa hopeamitalit 
kaulaan. Muutaman vahvistuksen liityt-
tyä joukkueeseen pelaajien yhteisvahvuus 
20 jaettiin kahteen harjoitusryhmään ja 
joukkueeseen. Harjoituksissa pyrittiin 
keskittymään henkilökohtaisten taito-
jen ohella entistä enemmän joukkueena 
puolustamiseen ja hyökkäämiseen.

Ottelumenestys oli kaudella hyvin 

Takarivi: roy 
Hinkkanen, otSo 
Hao, joniS ojanPerä, 
timo koiStinen, Pyry 
Hinkkanen, valmentaja 
alekSi freDrikSSon
ETurivi: alfreD 
anDerSSon, kare viSuri, 
mikko liukSiala, eero 
mellanen, valmentaja 
valtteri vartiainen 
Puuttuu: cHrySoStom 
cHukWuma, ilmari 
toikkanen

C-pojat -96
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Takarivi: juliuS 
karlSSon, leevi 
HoloPainen, juuSo 
mainelakeuS, amir 
allarD, roni riSulainen, 
valmentaja valtteri 
vartiainen
ETurivi: miko lunDqviSt, 
joHanneS rantanen, 
taPani leHtonen, 
valmentaja alekSi 
freDrikSSon

vaihtelevaa. 1. divarissa jatkanut White 
onnistui puristamaan näyttävillä suori-
tuksilla syyskaudella muutamia komei-
ta voittoja divarin kärkijoukkueista. Oli 
ilahduttavaa huomata, kuinka uudet 
pelaajat uskalsivat ottaa vastuuta ken-
tällä ja tehdä kylmänviileitä ratkaisuja 
otteluiden loppuhetkillä. Kevätkaudel-
la vauhti hiipui, sillä tuloksena oli vain 
yksi voitto ja muutama rökäletappio. 
Erityisesti tasaisen suoritustason pitä-

minen koko ottelun ajan tuntui olevan 
vaikeaa.

Green pelasi 3. divisioonassa saavut-
taen tasaisessa suhteessa voittoja ja hä-
viöitä. Joukkoon mahtui muutama jät-
tivoitto ja mm. yksi yhden pisteen kir-
paiseva häviö. Hyökkäyspäässä nähtiin 
aika ajoin hyvinkin toimivaa peliä pe-
laajien ymmärtäessä hyödyntää entistä 
paremmin skriini- ja give-and-go-peliä. 
Hävityissä otteluissa ongelma tuntui 

kuitenkin usein olevan puolustuspääs-
sä. Jotta joukkue pystyy kehittymään 
tästä eteenpäin, täytyy jokaisen olla 
entistä uhrautuvampi ja valmis toisten 
auttamiseen kentällä.

Syksyllä vierailtiin perinteisessä Nor-
dea-turnauksessa, jossa modifioinnit 
joukkuejaoissa eivät ottaneet tuulta al-
leen. Päinvastainen turnaussijoittumi-
nen nähtiin myöhemmin vuodenvaih-
teen tienoilla Ricoh-turnauksessa, jossa 
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White ja Green sijoittautuivat molemmat 
toisiksi omassa sarjassaan. Turnauksis-
sa nousi esiin erityisesti otteluihin asen-
noitumisen tärkeys. Välillä osa pelaajista 
tuntui olevan pihalla kuin lumiukko, ei-
kä joukkuepelaamisesta ollut tietoakaan. 
Kun taas ajatukset osattiin pitää koossa 
ja otteluun keskityttiin heti lämmittelystä 
alkaen, oli tuloksena usein voitto.

Vuosi on ollut jälleen hyvin antoisa ja 
opettavainen – toivottavasti niin pelaa-
jille kuin valmentajillekin. Porukassa on 
potentiaalia vaikka mihin, kunhan tree-
neissä jaksetaan vääntää iloisesti muka-
na. Muistakaa kesällä jäätelön mussut-
tamisen lisäksi omatoiminen harjoittelu! 
Suuri kiitos kuluneesta kaudesta kuuluu 
joukkueiden toimitsijavastaaville, jouk-
kueenjohtajalle ja vanhemmille, jotka 
ovat jaksaneet peleihin toimitsijoiksi.

TILAUS-
AJOT

edullisesti 
ja mukavasti

10 - 57 -paikkaisilla 
busseilla

A-bus Oy
0400 619 689

faksi (09) 2566 502
kristo.savola@abus.inet.fi
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P A L K I T T A V A T
NICHOLAS MINOGUE

TIMI KOHONEN

Sykki A-Boys lähti kauteen kovin ta-
voittein. Takana oli tuhansia heittoja 
sadoissa treeneissä, viivoja, HPA:ta ja 
pönttöä. Edessä viimeinen kausi junio-
reina ja mahdollisuus olla ensimmäinen 
vakavasti otettava Sykin A-poikajoukkue 
miesmuistiin. Ensimmäisiin karsintoihin 
lähdettiin hyvällä hengellä, joka vain het-
kellisesti sirpaloitui pienen pieniksi pala-
siksi Joensuun urheiluhallin lattialle vas-
tustajan säkitettyä omalta vapariltaan 
voittokorin summerin soidessa.

Toisella kierroksella Sykki Coliseu-
milla pelatut ottelut näyttivät kuitenkin 
joukkueen paikan, joka oli valitettavas-
ti valtakunnallinen I divisioona, eikä se 
paljon puhuttu SM-sarja. Ne kuuluisat 
loukkaantumiset, lukion viime metrit, 
sekä risteilyt verottivat pelaajia treeneis-
tä, ja heikensivät taistelumoraalia nii-
den osalta, jotka vaivautuivat paikalle. 
Valmennusjohto ei onnistunut kaiva-
maan pojista sitä ”tiikerin silmää” ke-
pillä, eikä porkkanallakaan, ja tuloksek-

si jäi melko vaisu 5-13 rekordi.
Kauden aikana nähtiin kuitenkin jo-

tain hyvääkin, kuten joukkueen kenties 
ensimmäinen comeback, jolla FoKoPo 
kaatui vieraissa, sekä maittava jatkoai-
kavoitto maakuntatrillerissä BC Nokiaa 
vastaan. Enää on jäljellä jäähyväismat-
ka Ruotsin maalle, jonka aikana ehtii 
vielä muistella lukemattomia hauskoja 
sattumuksia vuosien varrelta, kohottaa 
lasin Sykki A-Boysin muistolle ja nau-
rahtaa: ”Aika velikultia.”

Takarivi: timi 
koHonen, eero 
SaHlBerG, kaSPer 
eerola, tuomo laine, 
valmentaja janne 
illman, valmentaja 
tuomaS Pelkonen, 
valmentaja alekSi 
keijonen
ETurivi: juHana 
konttinen, atro 
anDerSSon, mikko 
Hänninen, juHo 
Salmio, nicHolaS 
minoGue
PuuTTuvaT: lauri 
niSkanen, joonaS 
liukkonen a-pojat
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P A L K I T T A V A T
SAM RISTA 

Rookie of the Year

PAULI PUTKONEN  
Esa Tikkanen-palkinto 

Kausi ei taaskaan olisi ollut mahdol-
linen ilman osaavaa joukkueenjohta-
jaa ja tänä vuonna pestiin astui pitkä-
aikainen taustatukija Pekka Eerola, jo-
ka hoiti samaan aikaan päätoimisesti 
A1-poikien maailmanvalloitusta. Suuri 
kiitos Pekalle kaikesta avusta. Kiitokset 
myös Topi Putkoselle, joka oli kuljetta-
massa poikia niin arki-iltoina kuin myös 
sunnuntain aamutunneilla, unohta-
matta kannustavia vanhempia. Ikäluo-
kat ylsivät komeasti -94-vuotiaista aina 

-90-vuonna syntyneisiin, mikä aiheut-
ti ensimmäisinä viikkoina tarvetta tii-
viiseen yhteispelaamisen harjoitteluun. 
Voittojen merkeissä viime kausi ei jää 
historiaan, mutta kauden pelit pelattiin 
kunnialla alusta loppuun asti rehdisti ja 
omaan peliin keskittyen. Keväällä mais-
tettiin kerran voitonkin makua ja mah-
dollisuudet voittoon annettiin useassa 
tiukkaan hävityssä ottelussa. Valmenta-
jina voidaankin olla tyytyväisiä nimen-
omaan joukkueen sisällä muodostunee-

seen tiiviiseen joukkue-/sykkihenkeen, 
jonka takia otteluista ja treeneistä läh-
dettiin yleisimmin leveä hymy huulilla, 
ilman suurempia murheita mahdolli-
sista tappioista. Viisaampia lainaten, 
”Opittiinko jotain uutta? Hikoiltiinko? 
Oliko Hauskaa?” -Me voitettiin :)

Jude & Jumppa

Takarivi: Patrick 
ilomäki, juliuS 
eerola, nino 
törnqviSt, mert Sola, 
vertti niemi, emre 
Sola, Sam riSta
ETurivi: Pyry talvitie, 
kriStian vainio, Pauli 
Putkonen, rooPe 
linDrooS, juSSi ekola
EdESSä: valmentaja 
juSSi laine
PuuTTuu: juuSo 
StrömBerG, otto 
WillBerG ja 
valmentaja antti 
niSkanen

a-pojat ii
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P A L K I T T A V A T
TUOMAS PYRHÖNEN 

Donkkaa alkulämmittelyssä

JAAKKO NISKANEN 
The Joukkueenjohtaja

Jotain kertoo nykyisestä Hunks-huu-
masta se, että kun joukkue viime kau-
della raivasi tiensä IV-divariin, Stock-
mannin miestenosaston rusetit myytiin 
loppuun. Tietoisena huumasta sekä 
ihailijoiden täksi kaudeksi asettamista 
tavoitteista joukkueenjohtaja Jay ”Fi-
nanssiguru” Niskanen keppuroi aktiivi-
sena siirtomarkkinoilla. Jay hommasi-
kin kovan luokan vahvistukset, Kele Kei-
josen (liian hidas II-divariin) sekä Aleksi 
Fredrikssonin (ruma kuin mikä, mutta 
pallo pomppii nätisti). Kompensaatio-

na Jay antoi kenkää kouralliselle pelaa-
jia. Uusien pelaajien vielä totuttautues-
sa joukkueen pelikirjaan syyskausi sujui 
enemmän tai vähemmän sekavissa mer-
keissä. Ensimmäinen tappioputki syk-
syn 2005 jälkeen oli kova paikka eten-
kin vanhan kaartin hunkeille.

Keväällä Hunks oli oikeutetusti sar-
jan parhaita joukkueita, vaikka tap-
pioiltakaan ei vältytty. Kohokohtana oli 
ehdottomasti PakVi-ottelu. Lohkon ta-
saisuudesta kertookin moni asia. Vain 
kahdelle joukkueelle hävittiin kahdesti 

ja vain yksi joukkue voitettiin kahdesti. 
Lopullinen record 8-10 oikeutti viiden-
teen sijaan, kun lohkon kahdeksannella 
joukkueella oli sama voittosuhde. Sarja-
nousu ei jäänyt paljosta kiinni. 

Ensi kaudella Hunks hakee jälleen 
vahvempana ja komeampana paikkaa 
auringossa eli III-divisioonassa. Eipä 
tainnut Celticskään tänä vuonna mes-
taruutta voittaa. Ensi vuonna onnistaa.

Takarivi: janne 
SiveniuS, alekSi 
keijonen, antti 
kerPPola, iiro 
Hämäläinen, akSeli 
Hämäläinen, 
valtteri vartiainen
ETurivi: tuomaS 
PyrHönen, juSSi 
laine, kaSPeri 
kunnaS, alekSi 
freDrikSSon, erik 
linDrooS
PuuTTuu: jaakko 
niSkanen, kim 
Salmirinne 

Hunks



27

P A L K I T T A V A T
ANTTI NÄRHINEN 

Rakkauden Apostoli

PETTERI PELKONEN 
Vuoden Comer Backer

Seuran miesten edustusjoukkueen eli 
Seniorssin kausi oli kuin tulivuorenpur-
kaus. Alussa kova räjähdys, joka kau-
histutti vastustajat polvilleen. Syksyllä 
joukkueemme kylvi kuuman laavan lail-
la tuhoa ja voitot seurasivat toisiaan. 
Koripallopiireissä supistiin jo Seniorssin 
noususta takaisin Suomen kolmanneksi 
kovimpaan sarjaan eli miesten eteläisen 
alueen II-divisioonaan. Joulutauolle läh-
dettiin karsintaviivan yläpuolella ja pe-
rinteisessä pikkujoulusaunassa oli väkeä 

kuin meren mutaa. Vuodenvaihteen jäl-
keen joukkueen peli alkoi laavan lailla hi-
dastua, kylmetä ja jähmettyä staattiseksi 
möykyksi. Tappioita tuli muutama liikaa 
ja tuloksena III-divisioonan A-lohkon nel-
jäs sija. Kesällä panostamme lajiharjoit-
telun lisäksi runouteen ja rakkauteen.

Ylärivi: janne 
illman, antti 
närHinen, Petteri 
Pelkonen, mikko 
Penttinen,
alarivi: juHana 
tuunanen, lauri arte, 
eero SaHlBerG
PuuTTuvaT: tuomaS 
Pelkonen, mikko 
laitinen, veSa 
Parviainen, Panu 
HaaPaniemi ja maunu 
anHava

Seniors
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vanhempien 
harrastekoris

vanHemPain koriS 
PuoluSti mainettaan 

kunniakkaaSti 
katukorikSeSSa.

Sykin omat lepakot eli vanhukset jatkoi-
vat tänäkin talvena taidokasta rymistelyään 
seuran jäännösvuorolla perjantai-iltaisin 
jossain Haagan suunnalla.

Tällä kaudella ryhmä muodosti todelli-
sen Sykin Akilleen kantapään. Jänne nimit-
täin napsahti kahdelta. Ensin Ilkka, erään 
erittäin akrobaattisen, korkealla ilmassa ta-
pahtuneen pallontavoittelun jälkeen laskeu-
tui hieman raskaammin, akillesjänne nap-
sahtaen. Sitten Heidi liu’utti jalkaansa maan 
pinnalla siten, että lopputulos oli sama.

Eikä siinä vielä kaikki. Lassen jalasta löy-
tyi luu, jonka taitaa tuntea vain British En-
cyclopedian painettu versio vuodelta 1937. 

Hajottaahan sekin piti, ja jälleen tuli töitä 
puukkomiehille.

Onneksi saimme hieman uutta verta (ja 
tätä nyt en tarkoita aivan kirjaimellisesti), 
Pekka uusine hienoine palloineen ja Petri liit-
tyivät joukkoon vetreään. Tuuteli teki hienon 
come backin ja myös seuramme puheenjoh-
taja Tessa kävi näyttämässä taitojaan use-
aan otteeseen kauden aikana.

Pelissä sinänsä ei ole mitään uutta. Ku-
ten ennenkin, kohteliaisuus ja toisten huo-
mioonottaminen ovat niin valttimme kuin 
mottommekin. Vastustajan psyykettä kun-
nioitetaan, eikä aivan alkuun oteta kaikkein 
parhaimpia Eurosport-kikkoja käyttöön. Ne 
säästetään yleensä ratkaisupalloihin, joihin 
lisäksi lisätään tempoa ja vauhtia.

Nestehukkaa vältetään, ja erien välissä 
muistetaan juoda riittävästi. Tauko loppuu 
yleensä Lassen ”pelataas nyt likat” huik-
kauk seen, ja sitten meno taas alkaa.

Juniorit olivat ihmeissään seuran katuko-
risturneessa. Vanhusten joukkue taisi päästä 
vähän yllättämään. Normaalin ”puhumal-
la vastustaja puuduksiin” -taktiikan sijasta 
keskityttiinkin hetki pelihommiin ja rykäis-

tiin muutama tyylikori.
Tietysti riittävän ajoissa palattiin vas-

tuullisen vanhemmuuden teemaan, ja pääs-
tettiin junnut sopivalta takamatkalta ensin 
tasoihin ja sitten niukkaan voittoon. Onnis-
tumisen elämykset takasivat taas junioreille 
yhteen lisävuoden pelikentillä ja poissa vai-
keuksista (taisi olla loppujen lopuksi win-
win).

Sen verran aika tekee tepposiaan, että 
mukaan otettaisiin mielellään vähän uusia-
kin try out -tyyppejä. Ihan koko kautta ei täl-
lä iällä enää viitsisi pelata 35.55 peliaikoja 
per peli. Tulkaapas kokeilemaan.

Joukkoon solahtaa helposti, vaikka ei oli-
sikaan aivan uusimmat releet päällä tai vaik-
ka heitto olisi aina ollut vähän hukassa.

TAPSA 
kuinka nopea on nopea, tässä teoria 

kohtaa käytännön.

LASSE 
miehestä löytyy selkärankaa, tai harvi-

nainen luu rikottavaksi.

P A L K I T T A V A T
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Hanna Toikkanen
Olen Hanna Toikkanen, olen kolmatta 
kautta hallituksessa, ja vastaan Sykkin 
asusteista. Sykkiasut voit nyt tilata kä-
tevästi verkkokaupan kautta, joka avat-
tiin ensimmäistä kertaa keväällä 2009. 
Verkkokaupan on tarkoitus olla auki 2 
kertaa kaudessa, syksyllä ja keväällä. 
Lapseni Maria (CT95) ja Ilmari (CP96) 
toivat aikoinaan minut mukaan kori-
pallotoimintaan. Toimin myös tyttäreni 
Marian joukkueen CT 95/96 Jojona.

Kari Sorsa
Hallituksen uutena ja jäsenenä sain heti 
alkuun hienon tilaisuuden tutustua seu-
ran toimintaan ja erityisesti sykkiläisiin.
Parin tunnin aikana tapasin lähes kaikki 
Sykin pelaajat ja valmentajat. Poiketen 
aikaisemmista neljästä vuodesta, jolloin 
kuvasin joukkuekuvat, sain tänä kevää-
nä tehtäväkseni koota myös Sykki-jul-
kaisun muun aineiston, Tiinan ja Terhin 
ystävällisellä avustuksella. Käsitykse-
ni siitä hienosta Sykki-hengestä vahvis-

tui merkittävästi! Meidän kaksi poikaa 
ovat Sykin kasvatteja. Onni joutui vali-
tettavasti siirtymään ToPoon 95 poiki-
en jouk kueen ”kuihduttua”. Uskon, että 
tällaista ei enää tapahdu. Joona jatkaa 
innokkaasti 97 pojissa. 

Tessa Palkama
Olen Sykin hallituksen puheenjohtaja 
ja pojat 98 jojo, joten olen oman osani 
pöytäkirjoja viime kaudella pitänyt. 98 
on kivan kokoinen jengi, pojat käyvät 

Hallitus 
ja jojot  
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joukolla treeneissä ja innostus on kova. 
Vähän nämä Sykki-hommat tuntuvat ka-
sautuvan samoille vanhemmille. Hienoa 
on tällä kaudella ollut ihan uusien aktii-
visten vanhempien mukaantulo mikro-ja 
minijoukkueiden toimintaan. Koris on 
meillä koko perheen harrastus, lapsensa 
maailmaan pääsee vähän kurkkaamaan, 
kun kentän reunalla jännittää. Suosit-
telen! Ja vanhempien korikseen voi aina 
tulla itsekin lajia kokeilemaan!

Mari Visakko, jojo p97
Välivuoden jälkeen huomasin taas ajau-
tuneeni jojoksi, tällä kertaa poikamme 

joukkueeseen. Oli kuitenkin helppoa 
aloittaa ”valmiin” joukkueen kanssa, jos-
sa me vanhemmat jo tunnemme toisem-
me ja pojat ovat päässeet hyvään alkuun 
pelaamisessa. Kausi on sujunut muka-
vissa merkeissä. Saatiin uusia poikia 
jouk kueeseen, on hävitty, voitettu, käy-
ty turnauksissa ja opittu uutta. Viimei-
nen minikausi on takana, uudet haasteet 
edessä. Toivottavasti pojat jaksavat har-
joitella vieläkin ahkerammin, ja me van-
hemmat kannustaa ja mahdollistaa las-
temme harrastaminen! Vanhempien ko-
risvuorollakin voisi käydä ahkerammin...

Raija Koskinen
Hoidan Sykin talousasioita. Makselen 
laskuja ja seuraan tilityksiä. Nyt menee jo 
hyvin rutiinilla, kun toimintatavat ja pe-
lisäännöt ovat kunnossa. Ilahduttavaa 
on, että epäselviä tapauksia ei ole jäänyt 
roikkumaan.

Olen jonkin verran viime vuosina ke-
hittänyt raportointia ja tyrkytän hallituk-
selle säännöllisesti erilaisia yhteenveto-
taulukoita. 

Lempiharrastukseni on edelleen koris. 
Perjantaisin kokoonnumme kaikki isät 
ja äidit, lihavat ja laihat, vanhat ja nuo-
ret, taitavat ja taidottomat pelaamaan 
yhdessä kunnon vuoksi. Vielä pyristelen 
joukossa ja suotuisissa olosuhteissa olen 
saanut korejakin. 

Suuri menetys
Muistan lämmöllä pelikaveriamme Hei-
di Nurmelaa joka menehtyi vaikeaan 
sairauteen 10.1. 2009. Aloitimme Van-
hempien koriksen noin vuonna 2002 
Haagan ammattikoululla. Joka perjan-
tai oli varmaa, että Heidikin oli paikal-
la. Heidi toimi myös monta vuotta an-
siokkaasti tyttöjoukkueen jojona.

Muistoksi jäi kuva iloisesta, naura-
vasta, valoisasta ja hyväntuulisesta ih-
misestä.

Raija ja sykki ry:n hallitus ja vanhem-
pien koriksen väki
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Sarana narisee

Kävinpä taannoin vieraspelissä ihan Loh-
jalla saakka. Elettiin sunnuntaiaamua ja 
kaupunki heräili verkkaisesti uuteen päi-
vään.

Perttilän koululla oli kuitenkin vipinää. 
Pelaajat ottivat alkulämmintä valmenta-
jien haukankatseiden valvoessa touhua.

Tämän lisäksi yhdet vanhemmat virit-
telivät tulostaulua. Toiset keittivät kah-
via, ja asettelivat meheviä pullia siisteihin 
riveihin makeannälästä kärsivien helpo-
tukseksi. Ja kolmannet nostelivat penk-
kejä katsomoksi, jotta pääkaupungista 
matkustaneet arvovieraat eli me katsojat 
emme puuduttaisi jalkojamme.

Meitä Sykin kannattajia oli muuten pai-
kalla viisi kappaletta. Luku on noin kol-
mesta neljään enemmän kuin keskimää-
räinen kyseisen joukkueen kotiotteluiden 

kannustajajoukko.
Tuli väkisin mieleen aikaisemmat na-

rinani sykkiläisestä hengestä, perheyhtei-
söstä ja osallistumisesta. 

Siihen eivät pelkät pelaajat riitä. Tar-
vitaan myös vanhempaa väkeä. Perheen 
hyvinvoinnin takia pitää tehdä vähän 
työtä ja uhrauksiakin.

Nykyisin urheiluseurojen toiminnan 
tasoa halutaan nostaa. Laatujärjestel-
miä, kaikensorttisia suunnitelmia, visioi-
ta, missoita ja ynnä muita rustataan kil-
van ympäri Suomea varmasti yön tunteja 
myöten. Sitten hommiin palkataan ra-
haa vastaan valmennusväkeä ja muuta-
kin joukkoa toteuttamaan niitä.

Semmoinen tulevaisuus saattaa olla 
meillä Sykissäkin edessä.

Eihän kuitenkaan mennä siihen, että 
hoidetaan kaikki rahalla. Silloin urheilu-
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seuratoiminnasta katoaa se kaikkein pa-
ras ja mukavin eli yhdessäolo ja yhteen-
kuuluvuuden tunne.

Tulkaa vanhukset mukaan, vaikka et-
te olisikaan varsinaisia lajiniiloja! Kaikil-
le riittää touhua, ja hyvää seuraakin on 
tarjolla.

On tässä aihetta kiitelläkin. Käykääpäs 
vaikka kurkkaamassa seuran kotisivuja 
www.sykki.fi. Ryhtiä ja asennetta löytää 
niistä kiitettävästi.

Tämmöisen hallituseläkeläisen eli 
emeritussykkiläisen arvovallalla olen ais-
tinut nykyisessä meiningissä muuten-
kin aika hyvää poweria. Vaikka varsinai-
nen kausi alkaa jo olla ohi, katukorikset, 
Sykki Campit ja Kisakallion leirit takaa-

vat toimintaa koko kesän läpi. Nuorta ja 
innokasta porukkaa on saatu lisää mu-
kaan. Siitä on hyvä jatkaa.

Ja vielä ihan lopuksi erityiset kiitokset 
Tuomakselle, Jannelle, Eerolan Pekalle, 
pojille itselleen ja kaikille muillekin (joi-
den nimi jää nyt ikävä kyllä mainitsemat-
ta), jotka ovat osallistuneet A-poikien 
touhuihin.

Katsomossa pääsi nauttimaan monta 
kertaa hienosta meiningistä. Penkkiur-
heiluelämykset olivat aitoja. Monesti tu-
li päiväohjelma suunniteltua varta vasten 
siten, että pääsi katsomaan poikien pe-
liä.

Yksi aikakausi on nyt ohi, mutta tari-
na elää.
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AURAMO OY
PL 78 (Valimotie 22-24), 01511 Vantaa

puh: 09-82931, fax: 09-8701037
e-mail: sales.fi@bolzoni-auramo.com

www.bolzoni-auramo.com

Turvalliseen ja tehokkaaseen 
materiaalinkäsittelyyn

• Paperirullapihdit
• Paalipihdit
• Haarukkapihdit

• Sivusiirtolaitteet
• Laatikkopihdit
• Erikoislaitteet

Trukkilisälaitteita vuodesta 1947



34

16 537  S
TA

D
IU

M
 M

A
R

K
E

T
IN

G
. 

Näin monta lisenssipelaajaa antaa
kaikkensa jokaisessa harjoituksessa
a ottelussa. Kun lisäämme vielä
kaikki vastuuhenkilöt ja toimintaa
tukevat vanhemmat ymmärrämme
kuinka tärkeää koripallo on. Ja kuinka 
paljon iloa harrastukseen liittyy. Juuri 
tätä iloa haluamme tukea ja kasvat-
taa, tarjoamalla parhaimpia hintoja, 
parasta palvelua ja eniten bonusta 
– tänä vuonna jaamme bonuksina 
yli 1,4 miljoona euroa jäsenseuroil-
lemme. Tämän olette ansainneet.

Lisää tietoa eduistamme 
ja valikoimastamme
www.stadium.fi /teamsales

FI_Basket_A5_liggande   1 08-09-26   12.58.36





Medicity Pikkujätit ovat lasten ja nuorten 
erikoislääkäriasemia, joista lapsesi saa kattavat 
terveyspalvelut vauvasta teini-ikään asti.

www.medicity.fi
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