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Sykki ry on pelkästään koripalloon  
keskittyvä urheiluseura. Seuran kotisali 
on Suomalaisen yhteiskoulun urheiluta-
lossa Etelä-Haagassa osoitteessa:  

Isonnevantie 8, 00320 Helsinki 
www.sykki.fi

Koripalloseura SYKKI perus-
tettiin 35 vuotta sitten ke-

väällä 1976 hyvin erilaisessa Suo-
messa kuin missä tänään eläm-
me.  

Ei ollut nettiä, ei kännyjä, ei 
facebookia, ei twitteriä, ei säbää 
– mutta koris, joukkekaverit, tur-
naukset ja pelit olivat silloinkin 
hauskinta.

SYKKI perustettiin SYK:n ko-
ripalloilevien oppilaiden van-
hempien aloitteesta. Ei seuran 
perustaminen 70-luvullakaan oli-
si onnistunut ilman vanhempien 
huikeaa innostusta ja yhteishen-
keä. Ja innostunein kaikista oli 
seuran ensimmäinen puheenjoh-
taja Ossi Renkonen. Ilman Os-
sia SYKKI olisi jäänyt syntymät-
tä. SYKKI 35-v muistaa kiitollise-
na perustajaansa.

Koris oli 70-luvulla SYK:ssa 
hyvin suosittu laji, kiitos koulun 

liikunnanopettajan Antti Hau-
tamäen, eli Hautiksen ja SYK:n 
tuolloin upouuden hienon ur-
heilutalon, jossa edelleen on yk-
si Helsingin parhaista kouluko-
rissaleista. 

Pelaajat pelasivat monissa 
seuroissa. Vanhemmat halusivat 
kuitenkin ohjata kausimaksut 
lastensa peleaamiseen, ja perusti-
vat SYKKI ry:n juniorikoripallo-
seuraksi. Tätä perinnettä SYKKI 
kunnioittaa edelleenkin. SYKKI 
keskittyy junioritoimintaan.

35 vuoden aikana SYKKI on 
kasvanut 350 pelaajan kokoisek-
si, Suomen oloissa keskisuurek-
si korisseuraksi. SYKKI on myös 
laajentunut ulospäin alueellises-
ti toimivaksi, monikulttuuriseksi 
seuraksi. Pelaajamme tulevat laa-
jalta alueelta Helsingistä. 

35 vuoden aikana SYKKI on 
kasvattanut monta hienoa pe-
laajaa sekä miesten että naisten 
SM-sarjatasolle. Hienointa SY-
KISSÄ kuitenkin on vuosikym-

meniä kestäneen liikuntaharras-
tuksen luominen  sadoille enti-
sille pelaajille sekä ystävyyssuh-
teiden kantaminen jopa noilta 
esihistoriallisilta 70-luvun ajoil-
ta tähän päivään. Toivomme et-
tä tämän päivän pelaajille muo-
dostuvat samanlaiset lämpimät 
sosiaaliset verkostot ja toivotta-
vasti myös liikunallinen elämän-
tapa. Voiko urheiluseura parem-
paan pyrkiä?

Sykki 35-vuotta – Innostus jatkuu!
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hempiensa innostus ja rakkaus 
tähän hienoon lajiin. Me Sykissä 
pyrimme jatkuvasti kehittämään 
toimintaamme. Siihen tarvitsem-
me teidän kaikkien apua. SYKKI 
olemme ME!

Tessa Palkama
Sykin puheenjohtaja

35 vuotta on varsin kun nioi-
tettava ikä koripalloseu-

ralle. SYKKI on kulkenut pitkän 
taipaleen nopeasti muuttuvassa 
Suomessa.  

Olemme varsin suuri koripal-
loseura. Toimintamme on laajen-
tunut yhdestä koulusta laajalle 
alueelle Helsingissä. Pelaajamää-
rä on kasvussa. Seuratoiminta on 
muuttunut asiantuntevammaksi.

Moni asia on Sykissä siis 
muuttunut 35 vuodessa, mutta 
perusasiat pysyvät: Koris on ki-
vaa! Vanhempia tarvitaan! Saleis-
ta on pula! Hyviä valmentajia et-
sitään! Sponsoreita etsitään! 

Sykin 35. toimintavuosi on ol-
lut tapahtumarikas. Salivuoroti-
lanne kriisiytyi vuodenvaihteessa 
2010-11 Haagan vesivahinkoka-
tastrofin sulkiessa koko koulun. 
Samaan aikaan muutama muu-

kin alueen oppilaitos oli suljet-
tuna remonttien vuoksi. Tilan-
teessa kuitenkin venyttin hienos-
ti, vuoroja uudelleenjärjesteltiin, 
muut koulut joustivat ja vuorot 
saatiin jatkumaan varsin häiriöt-
tä. Haagan katastrofi kuitenkin 
osoitti Helsingin sisävuorojen 
erittäin huonon tilanteen. Hel-
singissä kaivattaisiin kipeästi Es-
poon Honka-hallin tyyppistä ko-
ripallohallia. 

Sykki on viime vuosina mo-
nipuolistanut, laajentanut ja ke-
hittänyt toimintaansa nopeasti. 
Leirien määrä on lisääntynyt, il-
tapäivä- ja aamutoiminta on laa-
jentunut, supermikrotoiminta 
on käynnistetty. Hyviä uusia val-
mentajia on saatu seuraamme. 
Sinettiseurahaku on käynnistet-
ty. Yhä useamman joukkueen 
kilpailullinen taso on noussut, 
mutta samaan aikaan olemme 
pystyneet ylläpitämään kaikissa 
ikäluokissa myös harrastukselli-
sempaa toimintaa.

Sykin tulevaisuudelle on tär-
keintä pelaajien ja heidän van-

Puheenjohtajan tervehdys

Varhaisin muistikuvani Sy-
kistä juontaa 1970-luvun 

puolenvälin tienoille, jolloin 
matkasimme HNMKY:n junnu-
jen kanssa Etelä-Haagaan pe-
laamaan vasta perustetun Sykin 
joukkuetta vastaan. Nimet Kau-
konen, Toppinen, Nikkarinen ja 

Nordenswan ehti-
vät tulla tutuiksi 
seuraavien vuosien 
hegemoniamat-
sien aikana sekä 
kentän ulkopuo-
lella. Muutamaa 
vuotta myöhem-
min sain ko-
kea Etelä-Haa-
gan kotitaikaa 

uudelleen, kun valmensin NKL-
Panttereita nousukarsinnoissa 
naisten I divisioonaan, ja suurek-
si harmikseni hävisimme Timo-
Pekka Hämäläisen koutsaamal-
le Sykille.

35-vuotisen taipaleensa ajan 
Sykki on tehnyt ensiluokkais-
ta duunia terveisiin arvoihin no-
jaavana urheiluseurana. Vuosien 

Stadi sykkimään

Arvoisa Sykin koripalloperhe!

saatossa Sykki on saattanut jää-
dä Stadin koriskartalla toisinaan 
esimerkiksi HNMKY:n, ToPon 
tai Panttereiden varjoon, mutta 
jokainen asioista perillä oleva la-
ji-ihminen osaa arvostaa Sykin 
tekemää työtä. Eikä sovi unoh-
taa niitä kymmeniä ikimuistoisia 
persoonia ja lahjakkuuksia, jot-
ka Sykin koripallokoulu on kou-
linut niin lajipiireihin kuin muu-
allekin: Juha Leino, Eero Nikka-
rinen, Harri-Pekka Kaukonen, 
Inka Niskanen, Antti ”Jumppa” 
Niskanen.

Nykyaikana yhteisöllisyydes-
tä ja sen puutteesta puhutaan 
paljon. Sykki on kuitenkin ollut 
koko olemassaolonsa ajan seu-
ra, joka voi ylpeillä yhteisölli-
syydellään ja toimintansa jatku-

vuudella. Siinä, missä moni seu-
ra joutuu palopuheilla, kepeil-
lä ja porkkanoilla herättelemään 
talkoohenkeä, Sykillä yhteinen 
tekeminen on koko toiminnan 
kulmakivi. Tekemästänne työstä 
voisi moni seura niin täällä ruuh-
ka-Suomessa kuin muuallakin 
ottaa oppia.

Onnea 35-vuotiaalle Sykille ja 
työniloa toiseen mokomaan!

Vesa ”Puke” Walldén
Koripalloliiton toiminnanjohtaja 
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Myöhäisherännäiset

”Halusin kokeilla uutta lajia”, 
Roope ja Julius toteavat kuin 

yhdestä suusta. Kumpikin har-
rasti aiemmin jalkapalloa. Mi-
ten pojat ovat omasta mielestään 
pärjänneet muiden mukana? 
”Ihan ok, se on helpottanut et-

tä on jo nuorena ollut hyvä koor-
dinaatio. Pallonkäsittely on vai-
keinta”, Roope vastaa. Juliuksen 
mukaan hän on pärjännyt hyvin. 
(toim. huom. valmentajana on 
helppo yhtyä tähän!) ”Kovaa yrit-
tämistä tarvitaan”, Julius lisää. 

Miten kaverit näkevät oman 
jatkonsa koripalloilijoina? ”Tä-
mä tuntuu pitkäkestoiselta har-
rastukselta”, Julius miettii. Roo-
pe vastaa kunnianhimoisemmin: 
”Mahdollisimman pitkälle men-
nään!”. Pääsarjalegenda, b-poiki-
en valmentaja Jonathan Moore ei 
näe tähän esteitä: ”Kaverilla on 
edessään lupaava korisura. Kaik-
ki riippuu motivaatiosta. Roope 
on ollut joukkueellemme erittäin 
tärkeä pelaaja. Hänellä on kaikki 
tarvittavat ainekset kiivetä vaik-

ka kuinka korkealle.”
Juliuksen ja Roopen kohdalla 

voidaan todella sanoa, että har-
joittelu kannattaa. Kummankin 
pelaajan vahvuudeksi voidaan 

B-pojissa pelaava Roope 
Ristsoo (191 cm) ja 97-po-
jissa pelaava Julius Kos-
ki (185 cm) ovat hyviä esi-
merkkejä siitä, miten kori-
pallon saloihin voi aloittaa 
tutustumisen vielä hie-
man myöhemmälläkin iäl-
lä. Kummatkin pojat aloit-
tivat koriksen harrastami-
sen viime syksynä.

Millainen kokemus oli kokonai-
suutena?
Loistava! Odotin hyvää säätä, ki-
vaa isäntäperhettä ja shoppai-
lua. Ja tietysti niitä pelejä. Kaikki 
odotukset täyttyivät.
Miten pääsit mukaan Biddy-jouk-
kueeseen?
Kuulin kaverilta karsintaleireis-
tä ja Matias (Lehtinen) kehotti 
minua menemään. Leirien kaut-
ta pääsin jatkoon ja lopulta jen-
giin asti.
Mikä oli paras juttu matkalla?
(ei keksi mitään yksittäistä) Peli-
kokemukset ja erittäin rennot ih-
miset. Myös NBA-pelin Utah – 
New Orleans näkeminen oli siis-
tiä.

Patrik Tuokko Biddy-turnauksessa USA:ssa

Suositteletko Biddyä muille, Pate?

Tapahtuiko jotain erityistä, mikä 
painui mieleen?
Meillä oli yksi aikamoinen säh-
läri mukana, jota jokainen meis-
tä sai vahtia vuorollaan. Kadot-
ti passinsa noin 12 kertaa ja pyysi 
kaverilta hammasharjaa lainaan!

Miten peli erosi suomipe-
leistä?
Jenkkien peli oli paljon 
nopeampaa ja aggressiivi-
sempaa. 
Suositteletko nuorempia 
yrittämään?
EHDOTTOMASTI!
Mitä odotat tulevaisuudelta ko-
riksen suhteen?
Tavoitteena päästä mahdollisim-
man korkealle ja pitää kivaa la-
jin parissa.
Olet myös ollut apuvalmentaja-
na tällä kaudella supermikroissa 
ja minipojissa. Miltä se on mais-
tunut?
Kivaa puuhaa. Kiva katsoa kehit-
tyviä nuorempia pelaajia. On ki-

va verrata, kun muis-
taa itsensä samanikäisenä.
Lopuksi vielä terveiset Sykki-
läisille.
Pelatkaa paljon korista – älkää 
ajatelko koulua!

TL

Joka vuosi kaksi joukku-
eellista 13-vuotiaita poikia 
ja tyttöjä lähtee Suomes-
ta pelaamaan Yhdysvaltoi-
hin Biddy Basket -turnauk-
seen. Tänä vuonna mukana 
oli 97-pojissamme pelaava 
Patrik Tuokko. Jututimme 
Patea C-poikien SM-loppu-
turnaukseen valmistavien 
treenien yhteydessä.

laskea pituuden lisäksi innostu-
nut asenne. Nämä kantavat var-
masti hedelmää jatkossa. 

TL
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Poikien päävalmentajina 
ovat toimineet SykkiToPo-

Lan a-pojissa kokenut Jari Pakka-
nen, b-pojissa pelaajalegenda Jo-
nathan Moore sekä mm. b-poi-
kien SM-sarjassa aiemmin val-
mentanut nuorisopäällikkömme 
Matias Lehtinen. C-pojissa vas-
tuuta kantoivat 97-ikäisissä Kas-
par Anderson, jolla on pelaaja-
na vyöllään esim. 22-vuotiaiden 
mestaruus Namika Lahden ri-
veistä, ja 98-ikäisissä Turo Leh-
tonen, jolla on takanaan mitta-
va peliura nuorten maajoukku-
eissa ja Korisliigassa. Nuorem-

pien poikien valmennuksesta on 
pääasiassa vastannut junioripääl-
likkö Tomas Luomanmäki, jol-
la on valmennuskokemusta seit-
semän vuoden ajalta, Sykin lisäk-
si Rovaniemen NMKY:sta. Tyt-
töjen puolella päävalmentajina 
ovat toimineet a-tytöissä uusisee-
lantilainen Simon Dannapfel, c-

tytöissä vuosikymmenten koke-
muksen omaava Jukka Laakko-
nen ja mini- ja mikrotytöissä hie-
non pelaajauran tehnyt Marika 
Kuivalainen. Unohtamatta ruti-
noitunutta taitovalmentajaam-
me Aleksi Keijosta, joka on tullut 
varmasti jo kaikille poika- ja tyt-
töjunioreille tutuksi!

Turo Lehtonen palkittiin vuo-
den valmentajana

Turo ”Stuge” Lehtonen liittyi 
Sykin valmentajakaartiin täksi 
kaudeksi ja otti 98-poikien jouk-
kueen hoiviinsa. Stuge on eden-
nyt joukkueensa kanssa erittäin 
määrätietoisesti, oikopolkuja ot-
tamatta. Stugelle yksilön kehitys 
tulee ennen joukkueen kilpailul-
lista menestystä. Vahva pelaaja-
tausta on myös muovannut Stu-
gesta lyhyessä ajassa jo vahvan 
valmentajapersoonan ja 98-po-
jat ovat saaneet nauttia osaavasta 
sekä sitoutuneesta valmennuk-
sesta. Onnea Stuge ja pidä sama 
myös jatkossa!

Sykin valmentajistossa monenlaista 
osaamista

Sykki lähti menneeseen kau-
teen historiansa kenties ko-
vimmalla valmentajakat tauk-
sella.



Erica Pitkänen

Vilja Laitakari

Inka Puoliväli

Verna Linnanvuori
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Palkittavat
VILJA LAITAKARI

- Kehittynein 

InKA PUOLIVäLI
- Tsemppari

super 
 mikrot Sykki uudisti tälle kaudelle 

pienten pelaajien sisäänoton, 
ja ensimmäisenä luovuttiin le-
gendaarisista Koriskouluista. 
Niiden tilalle otettiin pilottimal-
lina Supermikrot, jotka käsittivät 
neljä eri harjoitusmahdollisuutta 
ja lisäksi mahdollisuuden osallis-
tua Koripalloliiton sarjapeleihin.

Syksyksi saatiin elokuun Day 
Campin ja koulukäyntien seu-
rauksena iso määrä pieniä kori-
palloilijoita, joista valtaosa jatkoi 

myös keväälle. Haagan koulun 
vesivahinko toi haasteita, mutta 
hienosti pääsimme niistä yli. 

Harjoituksissa on harjoiteltu 
koripallon perustaitoja, leikitty, 
juostu ja pelattu. Hauskaa on ol-
lut pelaajilla ja valmentajilla – se-
kä nuorilla apuvalmentajilla että 
meillä kokeneemmillakin! 

Osa lapsista on osallistu-
nut myös peleihin 02-poikien tai 
supermikrojen sarjassa, joissa 
olemme pärjänneet hyvin. Kausi 

huipennettiin vielä aluefinaalei-
hin Honkahallissa!

Ensi kaudella siirrymme as-
keleen eteenpäin: 02- ja 03-po-
jat pääsevät omiin mikropoika-
joukkueisiin, saman ikäiset tytöt 
muodostavat joukkueen ja su-
permikroihin tulevat sitten nuo-
remmat pelurit. Hyvää kesää kai-
kille! 

Palkittavat
ROOSA AUVInEn

– valopilkku

TOMMI BäCKMAn
- vauhtihirmu

saada henkilökohtaista ohjaus-
ta kolmelta valmentajalta. Pikku 
hiljaa tyttöjä alkoi ilmestyä tree-
neihin ja parhaimmillaan pelaa-
jaluku lähenteli jo kymmentä! 

Monille tytöistä koripallo oli 
aivan uusi tuttavuus, joten liik-
keelle lähdettiin ihan aakkosista. 
Kehitys on ollut kuitenkin hui-
maa, ja valmentajana jaksan edel-
leen ihmetellä, kuinka pelaajat 

Tyttöjen -01 joukkueen tai-
val alkoi viime syksynä, 

kun lähdimme kokoamaan uut-
ta joukkuetta mikroikäisille ty-
töille. Treenit alkoivat syyskuus-
sa kolmen tytön voimin. Sarjaan 
emme valmentajien ja pelaajien 
harmiksi voineet ilmoittautua, 
mutta se ei menoa haitannut! 
Pienen joukkueenalun tytöillä 
olikin ainutkertainen tilaisuus 

imevät tietoa itseensä kuin pesu-
sienet! Kehityksen näkeminen on 
ollut todella palkitsevaa.

Tuntumaa oikeisiin pelei-
hin on haettu harjoitusotteluilla 
mm. Puhua ja LePyä vastaan. Pe-
li peliltä jokainen on alkanut us-
kaltaa ottaa enemmän vastuu-
ta ja tehdä itsenäisiä ratkaisu-
ja. Rohkeutta on siis tullut lisää 
roppakaupalla.

Kesätreenien lähestyessä aja-
tukset liikkuvat jo ensi kaudessa; 
toivottavasti syksyllä pelit pela-
taan sarjaotteluina!

01
Mikrotytöt

1 Aapeli Kananen

1 Nelli Nordström

2 Matias Helinä

8 Joonas Hyökyranta

3 Manuel Tast

5 Om Sharman

7 Tomi Visakko

9 Lotta Liesmala

12 Kaapo Räisänen

12 Jetro Koukkari

13 Santtu Vaalamo

14 Leevi Sirén

16 Malik Abhayantha

17 Johannes Immonen

18 Roosa Auvinen

19 Ella Söderholm

21 Julius Lehtikanto

22 Otso Saikku

23 Ville Uuksu

25 Kasper Palva

27 Valtteri Tuomisto

29 Ida Korhonen

30 Akseli Kiviruusu

31 Rasmus Söderholm

31 Ksenia Khryashcheva

32 Vijay Abhayantha

33 Panu Tikka

36 Tuuli Haak

37 Riku Pakarinen

38 Ilmari Heinonen

39 Arttu Hänninen

40 Elber Tanhan

43 Kaisla Vesanen

45 Julius Sutinen

46 Paavo Niinikoski

47 Douty Diabaté

48 Ville Tolonen

49 Felix Lindholm

53 Nea Naukkarinen

55 Rasmus Haapalainen

56 Nuutti Lokki

57 Aaron Lintunen

58 Kasper Paredes Aalto

59 Aleksi Lokki

62 Rasmus Aaen

63 Jesse Lönnberg

71 Tommi Bäckman
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Mikropojat Minipojat

01 00

Pääsimme heti pelaamaan alu-
een 2. divaria ja vastukset olivat 
kovia. Kevääksi siirryimme myös 
harjoittelemaan 00-poikien kans-
sa Haagan vesivahingosta johtuen 
ja vanhempien poikien esimerkki 
nopeutti kehitystä huimaa vauh-
tia. Syksyn tappiollisista matseis-
ta ei lannistuttu ja keväällä puhal-
sivatkin uudet tuulet. Tiukat tap-
piot käännettiin niukoiksi voi-
toiksi ja ratkaisuja uskalsi ottaa 
yhä useampi pelaaja.

Vaikka poikia välillä joudut-

Palkittavat
JAn nOVITSKY

– lahjakas & innokas

PATRIK HAVERInEn
– ahkerin treenaaja

Päättyneellä kaudella 00-poi-
kien tavoitteena oli vahvis-

taa joukkuehenkeä ja löytää pe-
li-ilo sekä voittaa enemmän pele-
jä kuin hävitä. Joukkue saavutti 
kaikki tavoitteensa, ja jopa ylitti 
ne reippaasti. 

Hermonsa hallitsevaksi ja sau-
mattomasti yhteen pelaavaksi 
joukkueeksi P00 hitsautui erityi-
sesti tammikuun Ricoh-turnauk-
sessa, josta se taisteli loukkaan-
tumisista hätkähtämättä hopea-
mitalit sekä II divarin ylemmän 
jatkosarjan äärimmäisen tasai-
sissa mittelöissä Rekolan Ur-
heilijoita ja Honka Lakersia 
vastaan (tappiot pisteen erol-
la).

Kauden huipensivat upo-
uudessa Honkahallissa pe-
latut aluefinaalit, joissa P00 
oppi voittamaan isoja mat-
seja sekä erinomaisella jouk-
kuepelillä että rohkeilla yk-
silösuorituksilla ja saavut-
ti II divarin kiistattoman 
mestaruuden.

Harjoitteluaktiivisuuttaan ja 
-asennettaan nousujohteisesti 
parantaneet pojat lähtevät SYK-
KI-Katukorikseen useamman 
trion voimin ja osallistuvat myös 
Kisakallion SYKKI-leirille hyväl-
lä vahvuudella.  Aluefinaalien al-
la poikia nähtiin myös aamu-
heittelyssä, mikä todistaa oikeak-
si päävalmentajan lentävän lau-
seen: ”Treenaaminen kannattaa!” 
Tämä on hyvä muistaa myös ke-
sällä.

Palkittavat
ELIAS ERKE

– vuoden tulokas

nOOA LAUKKAnEn 
– kehittynein

Kiitos huikeasta kaudesta kai-
kille joukkueen pelaajille sekä 
koko valmennustiimille, ja erityi-
sesti vahvalla tunteella joukku-
etta coachanneelle päävalmen-
taja Tompalle! Samoin kiitok-
set aktiiviselle taustajoukkueel-
le,  paitasponsoreille ja kaikille 
muillekin joukkuetta tukeneille 
– P00-Sammakkoa unohtamat-
ta. Pojille hyviä kesäheittelyitä ja 
mahtavaa kesälomaa – tästä on 
todellakin hyvä jatkaa!

01-poikien debyyttikausi 
oli värikäs. Syksyllä aloit-

taneet pojat harjoittelivat ko-
ko kauden ahkerasti ja alkupe-
räiseen noin kahdeksan pelaajan 
runkoon tuli kauden mittaa vielä 
muutama pelaaja lisää. 

tiinkin lainaamaan muista jouk-
kueista ja matseja siirtämään, saa-
tiin kaikki pelit pelattua ja voitok-
kaiden matsien jälkeen pojat sel-
vittivät tiensä 2.divarin aluefinaa-
leihin! Tie vei finaaliin asti ja kul-
tamitalista kamppailtiin jatko-
ajan viimeiseen sekuntiin. Hopea 
ei kuitenkaan ollut häpeä ja mi-
talit plakkarissa keskitymme ke-
säharjoittelussa ja leireillä hio-
maan taitoja tulevaa kautta var-
ten. Koutseilta erityiskiitokset 
Riikka-jojolle!

7 Antti Kouhi

8 Sameli Kaitaranta

20 Joonatan Alanampa

25 Eemil Svenns

30 Andrei Makarov

34 Patrik Haverinen

35 Nikolas Bailey

41 Akseli Lehtojuuri

50 Jan Novitsky

52 Benjamin Airosmaa

    Juho Lindqvist

5 Niclas Lindström
6 Elmo Villa

7 Jesse Repo
8 Topias Salminen

9 Saku Pakarinen
10 Eetu Oksanen

11 Benjamin Sällström
13 Elias Erke

15 Lauri Kankkunen
16 Eemeli Miettinen

20 Nooa Laukkanen
21 Arttu Äijälä

23 Jere Tarkiainen
32 Erno Onkeli

45 Onni Tikka
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Minitytöt Minipojat

Hieno kausi takana! Jouk-
kueemme koostuu 15:sta 

upeasta tytöstä. Tytöt ovat in-
nostuneita ja treeneissä men-
nään kovaa. Lay back’kin on tul-
lut tutuksi. Syyskaudella käytiin 
hakemassa vähän kokemusta 1 
ja 2 divareista, mutta kevät kau-
si pelattiin 2 ja 3 divareissa. Pääl-
le puolenvuoden kova treeni ja 
kehitys alkoi näkyä peleissä ja ke-

Palkittavat
VEnLA ALAnKO

- Kova korinaluspelaaja, pys-
tyy pysäyttämään isomman-

kin pelaajan

 ESSI MIETTInEn
- Huima kehitys kauden 

aikana

99-pojat starttasivat harjoit-
telun uuden päävalmenta-

jan Tompan alaisuudessa kesän ko-
risleireillä. Kun vielä pojille vanha 
tuttu Eero, ja loput pelaajista saa-
tiin mukaan remmiin loppukesäs-
tä, oli aika lähteä hakemaan tuntu-
maa EHBT-turnauksesta. 

Turnauksen tärkein signaa-
li valmennusduolle oli se, että har-
joittelun tulee keskittyä perustaito-
jen hiomiseen. Siksi syksyn sarjoik-
si valittiin 2. ja 3.divarit, joissa me-
nestyttiinkin tuloksellisesti hyvin. 

Syyskauden pelillinen huip-
pu koettiin lokakuussa RUska-tur-
nauksessa Vantaalla, jossa jouk-
kue selviytyi finaalin saakka. Mar-
raskuussa pojat pääsivät peliuran-
sa ensimmäiseen yöturnaukseen, 
Kouvolan Nordea-turnaukseen, 
jossa peliesitykset olivat nousujoh-
teisia. Loppiaisena joukkue pok-
kasi pronssia Lähivakuutus-tur-
nauksesta Espoossa. Tammikuun 
Ricoh-turnauksen huippuhetki oli 
kilpasarjassa otettu trillerivoitto 
Namika Lahdesta.

Kevääksi lähdettiin kokeile-

Palkittavat

JOHAnnES SALOnEn
– Kobe Bryant -palkinto

VäInö KOIVISTO
- kehittynein

maan ensimmäistä kertaa 1.divi-
sioonan kovaa tasoa. Alku oli rank-
ka. Päätä ehdittiin takoa kirjai-
mellisesti seinään yhdeksän mat-
sin verran. Kaikkeen tuli kuitenkin 
muutos toiseksi viimeisellä sarja-
kierroksella SYK:lla JKS:ää vastaan. 
Asenteen muutoksesta syntyi myös 
pelillisiä onnistumisia. Joukku-
een henki oli huipussaan loppulu-
kemien näytettyä Sykin voittoa, ja 
1.divarikevät päätettiin vielä voit-
toputkeen Karkkilassa. Kevätkau-
si huipennettiin vielä Lahden Eas-
ter Tournamentin kultamitaleihin 
ja 3.divarin aluefinaaleihin.

Treeniaktiivisuus on ollut hyvä 
ja tekemisen taso on noussut pik-
ku hiljaa, kuten oli suunniteltu. 
Harjoittelun painotus on ollut voi-
makkaasti yksilöjen perustaitojen 
kehittämisessä, ja tämän uskotaan 
kantavan hedelmää myös jatkossa. 
Pelaajista huokuu todellinen rak-
kaus lajiin!

Sykin 99-poikien kurssi on voi-
makkaasti nousussa, ja kesäksi 
vaihtuvat isommat pallot ja korit 
eivät tuottane ongelmia, kunhan 

muistetaan treenata hyvin jatkos-
sakin. Valmennusjohto haluaa kiit-
tää tapahtumarikkaasta kaudesta 
lastensa harrastuksesta innostunei-
ta vanhempia sekä erityisesti Pet-
ri-jojoa ja toivottaa kaikille aurin-
koista (koris)kesää!

vätkaudella hävisimmekin vain 
yhden ainoan ottelun. Kautem-
me päättyi upeaan ja jännään fi-
naalin, ja kotiin lähti mukaan se 
kaikista kirkkain mitali. Innolla 
odotamme mitä kesä ja ensi kau-
si tuo tullessaan.

9999/00

4 Jesper Granlund
5 Niclas Lindström

6 Eemeli Miettinen
7 Orphee Kadima

9 Roope Eiskonen
10 Samuli Romppanen

11 Arttu Peltonen
12 Ahmet Yanar

13 Ilmari Kärki
14 Linus Savilahti

15 Joel Rouste
20 Aron Dahlberg

21 Väinö Koivisto
23 Jere Tarkiainen

24 Johannes Salonen
30 James Pye

32 Timo Varshukov
33 Miika Pekkanen

41 Ihsan Yilmazkurtdag
44 Joav David

5 Enni Leponiemi
6 Meri Kankkunen

7 Deeqa Abdulla Omar
8 Berin Sola

12 Julia Pyyluoma
13 Gloria Akpaso

14 Jenna Snellman
15 Essi Miettinen

20 Venla Alanko
22 Sini Virtanen

24 Laila Flinkman
25 Amanda Raussi

33 Nella Valkonen
 9 Thea Turner

    Anni Paakkinen
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C-tytöt C-pojat

98 98
Joukkue on kolmannella it-

senäisellä kaudellaan pääs-
syt hyvään ja iloiseen vireeseen. 
Harjoitusinto on hyvällä tasolla 
ja taidot kasvavat koko ajan. Pe-
laajamäärä on noussut kolmeen-
toista Nanan liityttyä joukkuee-
seen loppusyksystä. Marika ja 
Kele ovat tuoneet hieman vaihte-
lua ja erilaista näkemystä harjoi-
tuksiin ja joukkueena toimimi-
nen sujuu mallikkaasti.

Toisinaan ratkaisupelien jän-
nitys on vielä liikaa, mutta koke-
muksen myötä on neljänkymme-
nen minuutin periaate saamassa 
yhä paremman jalansijan pelaa-

jien mielissä. Syksyn ykkösdiva-
rikokeilun jälkeen kakkosdivarin 
hopeamitalit olivat hieno osoi-
tus siitä, että eteenpäin mennään 
koko ajan.

Syksyllä pääsimme mukaan 
myös vanhemman ikäluokan sar-
jaan, josta tarttui oma kokemuk-
sensa pelaajiin. Olipa osa tytöis-
tämme joukkueen runkona voit-
tamassa Helsingin koulujen ala-
asteiden koripallomestaruutta 
SYK:n riveissä.

Erityisen kiitoksen ansait-
see joukkue turnaustoiminnas-
taan, sekä pelaaminen että toi-
minta kentän ulkopuolella on ol-

lut erinomaista. Olemme kauden 
aikana käyneet turnauksissa kah-
desti Espoossa ja kertaalleen Jy-
väskylässä, Vantaalla sekä Lah-
dessa, kauden päättää touko-
kuussa JBT-turnaus Turussa.

Myös yhteistyö nuoremman 
99-ikäluokan kanssa on ollut on-
gelmatonta ja sujuvaa. Pienenä 
murheena ovat olleet kauden ku-
luessa muutamat loukkaantu-
miset, mutta niistäkin on toivut-
tu, tekevällehän toisinaan sattuu. 
Kaiken kaikkiaan hienoja tyttöjä 
ja hieno joukkue, josta voimme 
olla ylpeitä.

Palkittavat
nELLA ERKE

 - pelaaja, jolla jo ensimmäisellä pe-
likaudellaan on oikeanlainen kiilto 

silmissään

IfTIn MAO
- nopeasti joukkueen avainpelaajiin 

noussut tyttö, josta muut voivat ottaa 
monessa asiassa esimerkkiä

Erään koripallolegendan mu-
kaan toimittajat kysyivät 

Michael Jordanilta, miten on 
mahdollista hänen saavuttaa ot-
telukohtaiseksi keskiarvokseen 
yli 32 tehtyä pistettä. MJ vastasi: 
”Se on vain kahdeksan, kahdek-
san, kahdeksan ja kahdeksan”.

Sykin nuoremmat C-pojat 
lähtivät kauteen yli kahdenkym-
menen pelaajan voimin. Harjoi-
tusryhmä ja -aktiivisuus pysyi-
vät suurena kauden loppuun as-
ti, josta on syytä olla tyytyväinen. 
Joukkue osallistui kahteen eri 
sarjaan, jotta kaikki innokkaat 
pelimiehet saivat harjoituksissa 
ansaitsemansa peliminuutit. 

Tulosten perusteella kausi 
meni kohtalaisesti. Ykkösdivaris-
sa voittosarakkeeseen tuli kaksi 
merkintää ja kakkosdivarissa tu-
loksena oli niukka putoaminen 
lopputurnauksen ulkopuolelle. 
Syksyllä joukkue kävi hakemas-
sa kovuutta Nordea-turnaukses-
ta. Tammikuisessa Ricoh-tur-
nauksessa pojat pelasivat kauden 
parasta koristaan; tuloksena kol-

mas sija kovassa seurassa.
Jokainen harjoituksissa aktii-

visesti käynyt pelaaja kehittyi ko-
ripallon perustaidoissa, mikä oli-
kin kauden päätavoite. Isoon ko-
riin ja isompaan palloon on nyt 
totuttu, ja harjoituksissa pal-
lo on ilahduttavan usein totel-
lut käskijäänsä. Ykkösdivarin pe-
leihin ja ensi vuoden SM-karsin-
taan tämän treeneissä pilkahte-
levan osaamisen saaminen on 
seuraava haaste.

Suuret kiitokset poikia ahke-
rasti kannustaneille vanhemmil-
le ja osaaville joukkueenjohtajil-
le sekä erityisesti pelaajille, jotka 
jaksoivat käydä ahkerasti harjoi-
tuksissa ja taistella hienosti pe-
leissä!

Koripalloilijan tärkein henki-
lökohtainen ominaisuus on ko-

rintekotaito. Poikia on ohjeistet-
tu tulevana kesänä harjoittele-
maan omalla ajalla nimenomaan 
korintekoa eri tavoin ja mahdol-
lisimman usein. Tavoitteeksi on 
asetettu, että jokainen heittää 
pallon koriin yli viisituhatta ker-
taa yhteisten kesätreenien ulko-
puolella ennen seuraavan sarja-
kauden alkamista. Se on vain vii-
sikymmentä koria päivässä.

Palkittavat
MOHAMMEd AIYAd

- Vuoden pomo

MAx EngELVUORI
- Ben Wallace Award

4 Maria Laakkonen

5 Ida Hyrylä

6 Julia Tiivola

7 Oona Kutvonen

8 Linda Hemmann

9 Iiris Nyström

11 Kiia Tuomola

14 Essi Vuorinen

15 Nella Erke

20 Mercedes Helenius

21 Mimosa Savolainen

22 Iftin Mao

23 Nana Ylinen

4 Vilho Toivanen
5 Max Engelvuori

6 Aaron Vartiainen
7 Arttu-Kalle Örmälä

8 Ahmed Abdullahi Mohamud10 Trey Niemi
11 Daniel Mottershead

12 Topias Niemi
14 Markus Majewski

15 Elias Laakso
16 Henrik Ali-Hokka

17 Artin Jafari
20 Veikka Vaalamo

21 Elja Saksman
23 Kaarlo Laitakari

24 Toivo Alanko
25 Mikael Heikura

42 Mohammed Aiyad
     Rainer Ruuskanen

     Henri Malmio
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9/13 Arttu Iivanainen

14 Roy Hinkkanen

23 Hung Nguyen

24 Pyry Hinkkanen

30 Karim Aiyad

31 Nicholas Colb

32 Prince Akpaso

33 Tuomas Hynninen

34 Pekka Kemppainen

35 Joonatan Mottershead

40 Kasperi Niemi

41 Niko Setälä

42 Julius Koski

43 Eddy Mombilo

44 Patrik Tuokko

45 Mikko Visakko

50 Klaus Kulikoff

51 Sasu Äijälä

52 Giacomo Zanella

53 Matti Liuksiala

54 Johan Tuomola

55 Joni Vesanen

C-pojat

97

Palkittavat
KARIM AIYAd
- Harjoittelija

JULIUS KOSKI
- Kehittynein

Palkittavat
LEEVI

– Kehittynein, mahtava 
asenne

EddY
– Leader of the Year. Eddy 
osoitti olevansa kultaakin 

kalliimpi sekä b-poikien 
että c-poikien joukkueessa

Kausi alkoi ennen kaik-
kea muutoksen merkeissä: 

edessä ensimmäinen isojen sar-
ja ja sen myötä aika merkittäviä 
pelillisiä muutoksia, mutta myös 
kokoonpanoltaan aivan uusi 
joukkue ja uusi valmentaja. Lois-
tava tilaisuus, paljon potentiaalia 
mutta myös isoja haasteita!

Tuttu Matias onneksi luotsa-
si poikia vielä syyskauden ja uu-
si valmentaja – legendaarinen Jo-
nathan Moore (pitää yhä hal-
lussaan korisliigan levypalloku-
ninkuutta) – sai aikaa tutustua 
poikiin rauhassa. Jonathan val-
loitti välittömästi niin meidät 

vanhemmat kuin pojatkin, res-
pectiä löytyy. Samoin joukkue 
otti vastaan uudet pojat todel-
la hyvin. Syntyi Joukkue ja uu-
si kipinä!

B-poikien turnauksissa ja sar-
joissa pojat saivat välillä tuta mi-
tä on tulevaisuus – kovaa men-
nään ja korkealla. EHBT:n kil-
pasarjassa tuli turpiin tämän 
vuoden hopeajoukkueelta Ura 
Basketilta, mutta miehekkäästi. 
Toisaalta yhden SM-sarjajoukku-
een pojat voittivat, mikä vakuutti 
meidät kaikki. Potentiaalia on.

Vanhempien c-juniorien kau-
si alkoi erittäin hyvissä mer-

keissä sillä kokoonpano viime 
vuoteen ei muuttunut merkit-
tävästi, muutamaa uutta pelaa-
jaa lukuun ottamatta. Pojat pe-
lasivat eteläisen alueen 1- ja 2-di-
vareita syyskaudella ja kevätkau-
della C97-poikien SM-sarjaa ja 
eteläisen alueen 1- ja 2-divarei-
ta. Kauden aikana pojat kasvoi-
vat sekä henkisesti että fyysises-
ti. Itseluottamus ja joukkuepelin 
taito kasvoi, ja jokainen pelaa-
ja löysi selvästikin oman roolinsa 
joukkueessa.

Syksyllä pelattava eteläisen 
alueen 2-divari oli pojille vai-
keahko ja välillä näytti siltä, et-
tä pojat olisivat antaneet perik-
si, kun mikään ei tuntunut on-
nistuvan. Onneksi pojat jaksoi-
vat pelata syyskauden loppuun 
kunniallisesti läpi. Kevätkaudel-
la pelissä oli aivan eri ilme kun 
pojat rupesivat pelaamaan jouk-
kueena. Itseluottamuksen olles-
sa huipussa myös onnistumi-
sia tuli laajalta rintamalta, hie-
noa. Huhtikuussa pelattu Easter 
Tournament oli menestys! Pojat 
voittivat 97- ja 98-poikien seka-

joukkueella 97-poiki-
en Fun-sarjan ja kul-
ta maistui varmasti 
hyvältä. 

C-juniorien SM-
sarjaa pelattiin pit-
kän tauon jälkeen ja 
mikä on hienointa, 
tavoitteeksi asetettu 
SM-sarjapaikka to-
teutui meidän osal-
ta kovan työn ansios-
ta. Sykki C-pojat pe-

Syksyn alueellinen kakkos-
divisioona pelattiin näytöstyy-
liin, keväällä ykkösessä oli paljon 
hyviä pelejä, mutta valitettavia 
niukkoja tappioita. Pienellä on-
nella olisimme voineet olla nel-
jän parhaan joukossa.

Jonathan on iloinen monen 
pojan henkilökohtaisesta kehi-
tyksestä kauden aikana sekä sii-
tä, että pojista hioutui loistava 
tiimi, jossa kaikki arvostavat KO-
VAA harjoittelua.

”Haastava alku, loistava mate-

lasivat upean kauden SM-sarjas-
sa sillä alkusarjassa hävisimme 
vain yhden ottelun mestaruuden 
voittaneelle Topolle. Vierumäel-
lä järjestetty lopputurnaus oli pe-
lillisesti meidän osalta ajoittain 
kauden parasta ja ajoittain huo-
nointa peliä, mutta neljäs sija 
näin kovassa porukassa oli lois-
tava saavutus. Ei voi kun olla yl-
peä pojista. 

Iso kiitos kuuluu myös jouk-
kueenjohtajalle Mari Visakolle 
ja Leo Kulikoffille, jotka tekivät 
kaudesta mahdollisimman hel-
pon meille valmentajille. Kiitos 
vanhemmille tuesta ja kyydeis-
tä peleihin ja muutenkin kaikille, 
jotka ovat näin hienon kauden 
aikana olleet mukana 97-poikien 
toiminnassa. 

Pojat

Briaali, huono 
kesäharjoitte-
lu... Emme saa-
vuttaneet kaik-
kea mitä olisimme 
voineet saavuttaa, mut-
ta tästä on hyvä jatkaa. Olen val-
mis kehittämään joukkueen ja 
yksilöt niin hyviksi kuin he ovat 
halukkaita kehittymään. Nautin 
kun saan tehdä töitä näiden poi-
kien kanssa.”

4 Johannes Rantanen

5 Timo Koistinen

6 Gadi Mutshipule

7 Roope Ristsoo

8 Ilmari Toikkanen

9 Leevi Holopainen

10 Pyry Savilahti

11 Fifi Aidoo

12 Jonis Ojanperä

13 Chrysostom Chukwuma

14 Roy Hinkkanen

15 Paavo Maakannas

20 Miko Lundqvist

22 Amir Allard

23 Roni Risulainen

24 Pyry Hinkkanen

25 Tapani Lehtonen

33 Teo Boman

43 Eddy Mombilo

     Shafi Adam

     Hamsa Hassan

     Ville Sinisalmi
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Taavi Lapila

Miku Raitanen

Andre Kylli

Miio Korvenoja

Kaius Korvenoja

Jussi Ekola

Mikko Salo

Johan Sarasto

Sam Rista

Henrik Aro

Robert Siivola

Kimmo Kotamäki

Niko Rasi

Marlo Kemmo

Leo Norilo

Lauri Lapatto

Tytöt

A

Palkittavat
OLIVIA
– MVP

VEnLA
– Joukkueen valinta

Sykin ja ToPoLan A-poikien 
yhteistyö alkoi toukokuus-

sa 2010. Joukkue harjoitteli tou-
ko-kesäkuun ja pojat tutustui-
vat toisiinsa. Heinäkuussa pi-
dettiin taukoa ja jatkettiin har-
joittelua elokuussa. Harjoittelu 
tapahtui pääasiassa ulkona ja en-
simmäisen kerran päästiin sisään 
kun pelattiin ensimmäiset pelit 
EHBT-turnauksessa. Turnauk-
sessa saatiin muutama selkäsau-
na mutta sen edetessä joukkue 
alkoi hioutua yhteen ja yhteinen 
kieli löytyä.

Syyskuussa päästiin vasta 
kunnolla harjoittelemaan ja val-

A-tyttöjen kausi sujui har-
joittelun aktiivisuuteen ja 

alkukauden odotuksiin nähden 
suorastaan loistavasti. Kauden 
alkaessa oli huoli pelaajapulasta, 
mutta peliluvan saaminen kah-
delle ”yli-ikäiselle” pelaajalle, pa-
ri seurasiirtoa ja parin jo lopetta-
neen tytön paluu koripalloken-
tälle pelasti joukkueen.

Tytöt pelasivat II-divaria ja yl-
sivät hyvien pelisuoristusten-
sa ansiosta aluefinaaleihin saak-
ka. Aluefinaaleissa ei menestystä 

enää tullut, mutta pelillisesti hy-
viä pelejä pelattiin. Simonin kär-
sivällisyys ja myönteinen, kan-
nustava suhtautuminen sai tytöt 
kehittymään vielä tässäkin vai-
heessa.

Tällä kaudella eri puolilta 
mukaan tulleista koripalloilijois-
ta muodostui Sykin A-tyttöjouk-
kue, joka osasi pelata joukkuepe-
liä. Lukio-opintojen kiireet, työs-
säkäynti, juniorivalmentajana 
toimiminen ja muut aktiviteetit 
verottivat harjoituksiin osallis-

mistautumaan SM-karsintoi-
hin. Ensimmäisellä kierroksel-
la peli näytti jo paljon paremmal-
ta, mutta aivan ei lyhyt harjoitte-
lu riittänyt toiselle kierrokselle. 
Hieman jäi hampaankoloon kun 
FoKoPo pääsi valtakunnalliseen 
1. divisioonaan, kun kuitenkin 
haastettiin heidät todella hyvin 
ja hävittiin vain 9p.

Joukkue kasvoi kauden mit-
taan siten että parhaimmillaan 
treeneissä oli noin 20 pelaajaa. 
Pelasimme syksyllä ja keväällä 
alueen 1. ja 2. divisioona.

1. divarin sijoitus keväällä oli 
7. kahden voiton päähän 4. si-
jasta.

2. divarissa päästiin final four-

tumista ja ajoittain oli haasteel-
lista saada aloitusviisikon lisäk-
si myös pari vaihtopelaajaa pelei-
hin. Aina siinä kuitenkin joten-
kin onnistuttiin ja pelit saatiin 
kunnialla hoidettua.

Jojon erityismainintana kii-
tokset tytöille siitä, että kahden 
vuoden painostuksen jälkeen ni-
menhuudon käyttö parani täl-
lä kaudella merkittävästi, joskin 
vieläkin siinä on pientä paranta-
misen varaa.

Pojat

A

Juulia Koskinen

 Tytti Laakso

 Venla Salomaa

 Ella Nuutinen

 Tytti Saloniemi

 Rosa Forsbom

 Katariina Nurmela

 Anna Hänninen

 Emilia Sipilä

 Noora Zein

 Olivia Kontiainen

Sanni Visakko

turnaukseen ja sijoituttiin hie-
nosti toiseksi.

Tämä kausi on 
taputeltu ja ale-
taan valmis-
tautumaan 
1,5 kuukau-
den levol-
la tulevaan 
kauteen. Kesä-
kuussa jatketaan 
harjoittelua ja juhan-
nuksesta eteenpäin omatoimisel-
la harjoittelulla heinäkuun vikal-
le viikolle asti. Tulevaan kauteen 
valmistautuminen aloitetaan hie-
man aikaisemmin kuin 2010 et-
tä olisimme paremmassa iskussa 
SM-karsinnoissa.

Palkittavat
HEnRIK ARO

- Esimerkillinen joukkueen 
kapteeni, josta kuka tahansa 

joukkueen pelaaja voi ottaa esi-
merkkiä harjoittelussa, ottelussa 
ja kentän ulkopuolella. Tälläsellä 
asenteella ja iloisuudella pääsee 
vielä pitkälle myös kentän ulko-

puolella.

MIIO KORVEnOJA 
- Todella hieno ja tarkka 

hyppyheitto. nyt vaan pitää 
löytää se rajaton itseluottamus 
omaan heittoon mikä pitää olla 

heittäjällä.
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Naiset

Sneakers

Sneakers nousi täksi kaudek-
si nelosdivariin ja tavoittee-

na oli säilyä sarjassa. Taistelim-
me kuitenkin loppuun asti jopa 
kolmosdivarin karsintapaikasta, 
mutta jäimme sarjassa kolman-
neksi. Saimme karsintapaikan 
vastaan toisen joukkueen luopu-
essa siitä, mutta katsoimme että 
mieluummin pelaamme voitta-
vaa korista nelosessa kuin häviä-
vää kolmosessa. Pelasimme ke-

vätkauden 5-8 miehen rosterilla, 
joka on vähän mutta sopiva, kun 
kaikki haluavat pelata paljon. 
Ensi kaudeksi etsimme muuta-
man pelaajan lopettaessa jätti-
läistä ja pelinrakentajaa. Paras 
pelaajamme kaudella oli Jukka 
Puustinen, joka pelatessaan tuot-
ti joukkueelle 15 voittoa ja kolme 
tappiota. Hänen ollessaan pois 
otteluista, voitimme yhden ja hä-
visimme kolme.

Palkittavat
InA TAIMISTO

- vuoden pelaaja 

EIME nISKAnEn
- vuoden come-back kun kaikki 

4 sisarusta taas pelaamassa joko 
ykkösessä tai Senoritaksessa

Kesän herkistelyn jälkeen ko-
ripallokausi aloitettiin elo-

kuussa Delfin-turnauksen mer-
keissä Senoriittojen kanssa. 
Kauden alkaessa pelaajatilanne 
muodostui aika haastavaksi eri-
näisten syiden johdosta. Suu-
ri kiitos kauden menestyksek-
käästä läpiviennistä kuuluu niin 
pienellä ryhmällä harjoitelleelle 
ydinryhmälle kuin lähinnä otte-
luissa joukkuetta avustaneille ak-
selilta Kuopio/ Lahti /Jyväskylä 
löytyneille vahvistuksille.

Otteluissa pystyttiin kuiten-
kin kamppailemaan hyvällä in-
tensiteetillä vastustajia vastaan 
vaikkakin välillä hyvinkin tiiviil-

lä rotaatiolla. 
Voittoja ker-
tyi enemmän 
kuin tappi-
oita ja sijoi-
tus oli sar-

jan paremmalla puolis-
kolla. Merkillepantavaa oli, et-
tä yksikään sarjan joukkueista ei 
lähtenyt nousukarsintoihin. Ete-
läisen alueen 2 divarihan tarjoaa 
kohtuullisen hyvätasoisia pele-
jä ilman matkustamisen tai tilas-
toinnin aiheuttamia rasituksia.

Ensi kaudeksi olisi suotavaa 
taas saada hieman laajempi pe-
laajarinki, jotta pelinomainen 
harjoittelu olisi mahdollista.

Senoritas

Senoritas jatkoi pelejään Ete-
läisen alueen 3-divarissa. 

Kokoonpanossa ei koettu iso-
ja muutoksia, sillä eihän nyt mu-
kavaa harrastusta malta lopet-

5 Liisa Harju

6 Riikka Niskanen

7 Maiju Niskanen

8 Vija Achté

9 Terhi Vihervaara

11 Salla Autio

12 Venla Väyrynen

20 Laura Leppähaara

21 Ina Taimisto

22 Veera Saari

23 Sari Lösönen

24 Helka Sahi

25 Anna Sahlan

taakaan. Joukkueen harjoitusak-
tiivisuus oli kaudella hyvällä ta-
solla mahdollistaen jopa välillä 
ykkösjoukkuetta paremman har-
joittelun. 

Syksyn lohko tarjosi koko 
joukon kovia vastustajia, joista 
valtaosa voitettiin. Kevään kes-
kimmäinen jatkosarja osoitti al-
kulohkon tason, koska kaikki pe-
lit päättyivät yhtä tilastotappiota 
lukuun ottamatta voittoihin.

Muutama uusi ehdokaskin 
on jo ilmoittautunut tavoitte-
lemaan paikkaa kokoonpanos-
sa ensi kaudelle, joten jäämme 
odottamaan ensi kautta mielen-
kiinnolla.

Palkittavat 
SALLA TIEVA 

- vuoden senorita

MARJA KOKKO 
- vuoden tulokas

Tirmoolin ensimmäinen kau-
si päättyi itkuntukahduk-

siin, kun juokkue ei noussutkaan 
5. divisioonasta. Tänä vuonna 
odotuksiin kuitenkin vastattiin. 
Urheat tirmoolittajat lunastivat 
lupauksensa hienosti voittaen lä-
hes kaikki ottelunsa ja nousi-
vat todella vakuuttavilla esityk-
sillään ensi kaudeksi 4. divisioo-
naan.

Arvokkaimmaksi pelaajak-
si valittiin Martin Tasmuth, jo-
ka toi kaivattua fyysisyyttä Tir-
moolin puolustuspäähän. Pa-
ras yksilösuoritus oli Iikka Juuri-
sen mieliäräjäyttävä sirkusheitto. 

Suoritus oli niin hieno, että oli-
si hävytöntä edes yrittää ilmaista 
tekstissä miten pallo menikään 
koriin. Jos olet yksi niistä har-
voista, joka pääsi suoritusta ihai-
lemaan, on elämässäsi ikuisesti 
enemmän sisältöä.

Vaikka Tirmool hävisikin pe-
rinteikkäässä pikkujouluotte-
lussaan Hunkseille kutkuttavien 
vaiheiden jälkeen kahdella pis-
teellä, on joukkueen kehitys ollut 
niin vakuuttavaa, että olisi suora-
nainen ihme, jos Tirmool ei oli-
si Sykin ykkösjoukkue kolmen 
vuoden sisään.

Tirmool

5 Karri Tuominen

6 Julius Autio

7 Waltteri Apell

8 Tero Jyrhämä

10 Martin Tasmuth

11 Jukka Mäenpää

15 Joonas Huhtala

32 Iikka Juurinen

55 Kristian Palotie

99 Nikolai Kumpulainen

4 Antti Vesalainen
5 Erkki Mikkola

7 Olli Laitinen
8 Hannu Joutsiniemi -

11 Minna Puukka
12 Toni Vehviläinen

13 Jukka Puustinen
15 Casper Rosenberg

21 Ville Niemi
31 Taavetti Alin



Lauantaina 7.5. järjestettiin 
kauniin koripallon pyhätös-

sä, SYK Memorial Coliseumis-
sa päivän mittainen turnaus, jos-
sa mitattiin seuran miesten jouk-
kueiden voimasuhteita. Tapah-
tumalla juhlistettiin Sykki Ry:n 
35-vuotista taivalta myös aikuis-
koripallon saralla, toisena tarkoi-
tuksen oli joukkueiden välisen 
yhteistyön kasvattaminen.

Turnaukseen osallistui vii-
si joukkuetta; Sykki -71, Hunks, 
Tirmool, edustusjoukkue Seni-
ors, sekä kovuutta hakemaan tul-
leet A-pojat. Ottelut olivat pää-
asiassa todella tasaväkisiä. Vä-
lieräparit ratkesivat vasta aivan 
lohkovaiheen viime sekunneilla, 

sillä A-pojat, Hunks ja Tirmool 
olivat pelanneet ottelunsa ristiin. 
Mitalipeleistä putosi väkeväs-
ti rimpuillut Tirmool, yhden pis-
teen erolla.

Voittoon tiensä selvitti Seni-
ors puhtaalla pelillä, mutta vas-
ta vaiherikkaan ja kovia otteita 
täynnä olleen Hunksia vastaan 
pelatun finaalin jälkeen. Pronssi-
ottelussa Seventy-Oners päihitti 
uupuneen A-poikalauman.

Kaiken kaikkiaan turnaus on-
nistui mainiosti. Runsaslukuisel-
le yleisölle tarjottiin hyvää viih-
dettä; kauniita miehiä ja, etenkin  
finaalissa, hyvää ja tosissaan pe-
lattua koripalloa.

Seniors yhä seuran mahtavin

24 25

4 Juhana Tuunanen

5 Simon Dannaphel

6 Mikko Laitinen

7 Pärttyli Rinne

8 Timi Kohonen

9 Eero Sahlberg

12 Tuomas Pelkonen

13 Antti Närhinen

15 Nicholas Minogue

20 Lauri Arte

21 Mikko Penttinen

24 Petteri Pelkonen

42 Teemu Siitonen

6/13/4 Lauri Niskanen

Hunksien syyskausi alkoi sa-
malla kokoonpanolla ja sa-

massa sarjassa kuin edellinenkin. 
Nousua kolmoseen oli haettu 
muutama vuosi ja tavoite pidet-
tiin samana. Nopeasti kävi kui-
tenkin selväksi, ettei tavoitetta 
tulla saavuttamaan syksyn epä-
tasaisten esitysten jälkeen. Ke-
vätkausi jatkui samalla kaaval-
la, kun Hunks surffasi voittojen 
ja häviöiden välillä. Suurkiitok-
set kaikille faneille, koska ylei-
sökeskiarvo kotipeleissä ylitti jo 
kolmosen. Treenit sen sijaan ovat 
jatkuneet tiistaisin Maunulas-
sa ja perjantaisin SYK:llä. Tästä 
täytyykin antaa joukkueelle tun-

nustusta, että se jaksaa vuodesta 
toiseen käydä perjantain lepak-
kovuorolla pelaamassa kaikista 
kissanristiäisistä huolimatta. Lo-
puksi kiitokset kaikesta perusta-
jajäsen Kimille, joka päätti aina-
kin toistaiseksi vaihtaa parketin 
massakenttään.

Palkittavat 
AKSELI HäMäLäInEn 

- väsymätön kaveri

KIM SALMIRInnE 
– vuosien hyvä duuni

1 Jussi-Aleksi Keijonen

6 Jaakko Niskanen

7 Tuomas Pyrhönen

8 Akseli Hämäläinen

10 Valtteri Vartiainen

11 Erik Lindroos

13 Kasperi Kunnas

15 Kaspar Anderson

16 Henrik Haarnio

21 Antti Kerppola

23 Kim Salmirinne

24 Janne Sivenius

     Lauri Kutila

     Jussi Laine 

S-71 joukkue pelasi neljän-
nen kautensa 4. divarissa. 

Joukkueen kokoonpano on pysy-
nyt aikalailla samana viime vuo-
det, mutta tällä kaudella jouk-
koon on otettu uusia veijareita, 
erilaisten vaivojen ja työkiireiden 
ym. tekosyiden verotettua pelaa-
jamäärää. Kausi olikin tuloksel-
lisesti heikoin mies muistiin. Jo-
pa tippuminen synkkään 5. diva-
riin oli lähellä. Ensi kaudella on 
siis vain yksi suunta ja se on pari 
askelmaa ylöspäin, takaisin nelo-
sen keskikastiin. 

6 Mikke Öhman

7 Timo Hyvönen

8 Lasse Saarinen

9 Aleksi Seppä

15 Sampo Pajari

21 Tuomas Bergström

22 Kevin Boll

23 Tuomas Raitila

24 Ilkka Lariola

34 Matti Leppänen

43 Sulevi Seppänen10

91 Tuomo Höysniemi

Sykki -71

SeniorsHunks
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Harvoin on joululomaan 
ajoittuva uutinen riipais-

sut yhtä paljon. Haagan koulun 
vesivahinko ajoi vanhust… eikun 
anteeksi vanhempienkoriksen 
koko kevätkaudeksi evakkoon. 

Tutuksi ovat käyneet Länsi-
Helsingin lukio (ollaankos siel-
lä pelatessa muuten ”Lähellä” vai 
”Lähessä”), Pikku-Huopalahden, 
Pohjois-Haagan sekä Munksnä-

sinkin koulut.
Tuo viimeinen 
on tuossa muis-

tuttamassa sii-
tä, että pe-
lipaikka oli 
ruotsinkieli-
nen. Treenit 

vedettiinkin 
luonnollises-

ti – eihän joukku-
eemme lahjakkuus rajoi-

tu pelkkään koripalloon – toisel-
la kotimaisella.

Kielitaitoa löytyi enemmän 
kuin vanhat opettajat olisivat us-
kaltaneet toivoa, ja suomenruot-
salaista koripallosanastoa kehi-

tettiin urakalla virtaviivaisem-
paan suuntaan. Pitäisikö tuos-
ta tehdä sääntö ensi kaudeksi ja 
vähän ”viritellä” junioreiden sa-
livuoroja todistuksessa olevan 
ruotsinnumeron mukaan?

Noihin evakkopaikkoihin liit-
tyy semmoinen huono puoli, että 
useimmissa kenttä on kotiluolaa 
suurempi. Henki salpautuu hel-
pommin ja väsy iskee. Toisaalta 
kunto on tainnut vähän kohota.

Joihinkin asioihin reissupe-
laamisella ei ole ollut vaikutus-
ta. Porukan vahvuudet ja parhaat 
puolet (ja niitähän riittää) ovat 
samat kentän koosta tai alustas-
ta riippumatta.

Raija ja Leo ovat osa flooraa ja 
faunaa. Kun kello napsahtaa ke-
säaikaan, heissä tapahtuu häm-
mästyttävä muutos.

Kaikkihan jo tunnemme Rai-
jan pelissä yhdistyvän tappavan 
tehokkuuden ja hämmästyttä-
vän eleganssin. Kun auringon-
valo lisääntyy, normaali puolen 
tunnin virittely supistuu varttiin. 
Siinä ajassa vastustajan pitäisi re-

piä riittävästi kaulaa, jos aikoo 
selvitä kunnialla Raijaa ja hä-
nen joukkuettaan vastaan. Ei ole 
helppo homma.

Leon spesiaali eli käärmeheit-
to taas hakee uomiaan koko pit-
kän ja pimeän talven. Mutta juu-
ri samoihin aikoihin kun en-
simmäiset kyyt alkavat nauttia 
auringonkylpyjään Sipoon kalli-
oilla, Leksan spesiaaliin ilmestyy 
ylimääräistä elastisuutta ja sukka 
alkaa napsua.

Sakke taas on pelinsä perus-
teella enemmän kuuimmeisiä. 
Vaihteluväliä löytyy yhtä paljon 
kuin Englannin kanaalin nousu- 
ja laskuvedestä.

Vanhemmat

Aija on porukan ainoa, joka 
hyötyy vanhempien koriksen eri-
koissäännöstä: vaimolta ei pal-
loa saa ryöstää. Tässä ei enää vaa-
dita sen enempää papin aamenta 
kuin merkintää kirkonkirjoihin. 
Facebook-ilmoitus parisuhtees-
ta käy riittävän virallisesta doku-
mentista.

Marissa ruumiillistui tällä 
kaudella taistelumieli. Syyspuo-
li meni yhdellä ehjällä eturisti-
siteellä. Keväällä nähtiin paluu 
kentille ennätysajassa (toivotta-
vasti Marin lääkäri ei lue tätä). 
Marilla on muuten vastustajan 
kannalta kiusallinen tapa upot-
taa 

pallo koriin läheltä ja kaukaa 
riippumatta siitä, onko käytössä 
ehjiä vai katkenneita jänteitä.

Harrin kimmoisuus on vähin-
tään ruotsalaisten kolmiloikkaa-
jien tasoa. Todistettavasti hänen 
molemmat jalkansa ovat olleet 
kauden aikana usein samanaikai-
sesti ilmassa (ja nyt ei tarkoite-
ta meistä useata vaivaavaa leiju-
mista, kun arvioidaan omien ky-
kyjen kantavuutta). Harri on po-
rukan uusin, muttei vähäisin. 
Ammattimainen asenne tarttuu 
myös muihin, mikä ei ole ollen-
kaan hullumpi juttu.

Ilpon voi lukea tyylipelaajien 
joukkoon. Hänen erikoisuuten-
sa on kädestä ketterästi vapautu-
va ruoska eli hyvällä kaarella ja 
kierteellä irtoava heitto. Ainoas-
taan sivusuuntauksessa on vielä 
hieman varaa kehittymiselle. Si-

tä varten Ilpo muuten jäi töistä 
vuorotteluvapaalle.

Herrasmiehenä Ilpo tietty il-
moittaa, ennen kuin lähettää 
ruoskan maaliinsa. Myös Pekka 
kysyy luvan ennen kuin heittää. 
Hänen käskynsä on armoton: va-
semmalta puolelta lay up on hoi-
dettava vasemmalla kädellä. Vain 
itselleen hän sallii poikkeuksen 
tähän sääntöön. Me muut olem-
me salaa pikkuisen kateellisia Pe-
kan Ameriikan raitilta hommaa-
mille uusille pelishortseille. Ko-
meat ne kyllä ovat.

Lassellakin on uudet housut. 
Vanhat ratkesivat, kun hän yrit-
ti luikerrella liian läheltä patte-

ria vastustajan korille. Onnek-
si palkeenkieli ei osunut strategi-
seen paikkaan. Näin vastustajalle 
ei tullut syytä vaihtaa paikka-
puolustusta lennosta miesvarti-
ointiin. Kun Lassella peli kulkee, 
shortsit nousevat yhä lähemmäk-
si kainaloita. Tyyliseikat ovat si-
ten olennainen osa hänenkin pe-
liään.

Ei porukka tuohon lopu. Ou-
ti, Tessa ja Tiina ovat keskenään 
tuttuja jo vuosien takaa. Niin-
pä he voisivat halutessaan pelata 
vaikka silmät kiinni ja parempi 
käsi selän taakse sidottuna. Var-
muuden vuoksi heitä jokaista ei 
yleensä päästetä samaan joukku-
eeseen. Siten muillakin on mah-
dollisuuksia voittoon.

Tessa on muuten meidän 
kaikkien, myös teidän arvoisten 
lukijoiden keinoemo. Hän heilut-

taa seuran puheenjohtajan nui-
jaa aikamoisella menestyksellä. 
Porukan arvovaltaa lisää Maaret, 
joka oli meistä vastuussa muuta-
ma vuosi sitten. Silloin Sykki-jul-
kaisussa vihjattiin hänen olevan 
pelaajana viileää ratkaisijatyyp-
piä. Kuluneet vuodet eivät ole 
tuoneet perusteita muuttaa tätä 
käsitystä.

Ilkka ja Tapsa ovat pisteet sen 
kuuluisan iin päälle. Ilkka teki 
comebackin pahan akillesjänne-
vamman jälkeen. Kovalla sitkey-
dellä ja yrityksellä mies sai kuin 
saikin entisen vauhtinsa pääl-
le. Tapsa taas uhmaa luonnonla-
keja. Miten mies voi tulla entis-
tä nopeammaksi vanhetessaan? 
Pakko se on uskoa, kun on jou-
tunut sen omin silmin totea-
maan, turhan usein vähän taka-
viistosta katsoen.

Kunniamaininnat
ILKKA 

- intohimoinen suhtautuminen 
peliin.

LASSE 
- merkkipäivänsä jälkeen 

pääsisi fyysisen ikänsä puo-
lesta veteraanikarkeloihin
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 Pikkujätti yhteistyössä Orto-Lääkärit lääkäriaseman kanssa   www.orto-laakarit.fi

HLL Nora Sandberg
esteettinen hammashoito kokokeraamisin  

kruunuin ja laminaatein

HLL Harri Sandberg
keino- eli implanttihoidot  
25 vuoden kokemuksella

Hammaslääkäripalvelu Hymysuu
Kauppakatu 3 B
33200 Tampere
puh. 03-2147455
www.hymysuu.fi

Hammaslääkäripalvelu Hymysuu
Kauppakatu 6 B
15140 Lahti
puh. 03-7525065
www.hymysuut.fi

Helsingin Hammassairaala Oy
Kalevankatu 4 A 29
00100 Helsinki
puh. 09-607566
www.hammassairaala.fi

Change your smile - uusi hymy
maksuton konsultaatio
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Petteri Auvinen, mikrotytöt
Olen mikrotytöissä pelaavan 
Roosan isä ja toiminut jojona 
vuoden alusta. Korista olen it-
sekin pelannut junnuissa mo-
net vuodet aikanaan ja nyt sitten 
koristouhuissa mukana Roosan 
syksyllä aloittaman harrastuksen 
kautta. Mikrotyttöjen pelaajarin-
ki ei ole vielä suuren suuri, mut-
ta toivotaan että saamme kesän 
aikana mukaan uusia pelureita ja 
pääsisimme sitä kautta mukaan 
syksyllä alkaviin virallisiin sarja-
peleihin. Tällä kaudella olemme 
pelanneet vain muutamia harjoi-
tusmatseja mm. Puhua ja Lepyä 
vastaan. Aurinkoista kesää kai-
kille ja mukavia harjoitushetkiä 
ulkokentille!

Johanna Kankkunen, P00
Ryhdyin jojon tehtävään, koska 
halusin omalta osaltani mahdol-
listaa pojalleni ja hänen joukkue-
kavereilleen hauskoja koriselä-
myksiä. Sitä ennen olin saanut 
muiden jojojen ansiosta naut-
tia korispelien katsomisesta ken-
tän laidalla tai pienistä kirjuroin-
tihommista P-00 ja T-99 joukku-
eiden parissa - muuta kokemusta 
lajista minulla ei ollut.

Mutta jojokautena korisko-
kemus totisesti syvenee! Tehtä-
vä on upea ja antoisa, ja suositte-
len sitä lämpimästi kaikille van-
hemmille. Joukkueen pojat oppii 
tuntemaan, samoin heidän van-
hempansa, ja muitakin tausta-
joukkojaan. Valmentajien ja seu-
ran toimintaa pyörittävien hie-
non työn arvostaa entistäkin 
korkeammalle, samoin sarjavas-
taavien, tuomareiden, koko suu-
ren korisperheen. Joukkueurhei-
lun taikaa tulee pohdittua mo-
nella tasolla. 

Haluan kiittää unohtumatto-
masta kaudesta Tomppaa, Annaa 

ja Valtteria sekä kaikkia P00-poi-
kia ja heidän perheitään. Jouk-
kue kasvoi kauden aikana huike-
aksi jengiksi, joka kaikkien rie-
muksi nappasi divarinsa mes-
taruuden, mutta ei todellakaan 
helposti, vaan tiukkojen ja opet-
tavaisten käänteiden kautta. Pa-
ras palkkio jojolle oli nähdä po-
jat kauden päätteeksi tiiviinä 
joukkueena, kädet toistensa ol-
kapäillä, juhlimassa yhteistä hie-
noa saavutustaan.

P-00-jojokapula on hienoa an-
taa kiertoon Petterille ja Pialle.

Anna Cantell-forsbom A-tytöt
Kun jojon tehtäviin ei kovas-
ti tunkua ole ollut, niin puoliva-
paaehtoisesti olen yrittänyt niitä 
hoidella. Rakkaus lajiin ja aikai-
sempi kokemus toisista seuroista 
ja joukkueista laski kynnystä jo-
jona toimimiseen.

Marika Hyrylä T-98
Jojon tehtäviin taisin tarttua kun 
muitakaan vapaaehtoisia ei ol-
lut (heh!), mutta sen takia olen 

tutustunut tyttöihin ja muihin 
vanhempiin paremmin kuin ta-
vallisena ”cheer leaderinä”. On 
kiva seurata tyttöjen kehittymis-
tä ja hyvää yhteishenkeä! Ko-
risinnostus on siirtymässä myös 
4-vuotiaalle kuopukselle, joka on 
ilmoittanut ”harrastavansa Syk-
kiä isona!” 

Riikka Kouhi P-01
Taidan jojopestin hoitajana ol-
la jo lähes konkari, kun vuoros-
sa on kolmas lapsi ja kolmas 
joukkue. Jojon homman palkit-
sevin osa lienee se, että oikeasti 
saa seurata joukkuetta ja sen ke-
hitystä vielä hitusen lähempää 
kuin normivanhempana. Pelaajat 
ja heidän vanhempansa tulevat 
nopeasti tutuksi ja koris seuraa 
arjessa mukana, vaikkei itselläni 
omaa peliuraa olekaan taustal-
la. Poikien kehitystä on ollut hui-
maa seurata kuluneen kauden ai-
kana, ja kauden päättänyt hopea-
mitali oli oikeasti juhlan arvoi-
nen juttu!

Jojot

Leo Kulikoff P-97
Koriksen pariin olen tul-
lut, kun poika aloitti pelaami-
sen SYKKIssä ja jojonnut olen 
nyt puolitoista kautta. Lajia ja 
seuraa tuntemattomalle tämä on 
ollut hyvä tapa tutustua asioihin. 
Mukava on ollut myös tutustua 
ysiseiskojen kivoihin ja aktiivi-
siin pelureihin. Jottei harrastami-
nen olisi pelkästään teoreettista, 
olen muutaman vuoden käynyt 
vanhempien harrastekorikses-
sa kokeilemassa, kuinka help-
poa eli vaikeaa sitä palloa koriin 
on saada.

Tuomas Raitila Sykki-71
Olen 33-vuotias harrastelijako-
ripalloilija ja viihtynyt perinteik-
käässä Sykki-71 joukkueessa vii-
den kauden ajan. Sykkiin tulin 
kavereiden innoittamana vuoden 
palloiltuani yliopistovuorolta ka-

satussa porukassa. Koripallo-op-
pini olen saanut Vantaan Pussi-
hukkien kasvattina, miltä ajal-
ta SYK:n salista ei ole kovinkaan 
lämpimiä muistoja. Olihan vas-
tassa kiven kova 1978 syntynei-
den ikäluokka. Joukkueenjohta-
jana olen toiminut kolme kautta. 
Miksi? Kiinnostuksesta hoitaa 
ja vaikuttaa joukkueen asioihin. 
Pari kautta olen tosin yrittänyt 
luopua kruunusta, mutta valtais-
tuimeni eteen ei jostain syystä il-
maantunut jonoa.

Petri Savilahti P-99
Toimin joukkueen jojona kol-
matta vuotta. Aikaisempaa kori-
pallotaustaa pelaajana minulla 
ei ole. Sykin toiminnassa olen ol-
lut mukana muutaman vuoden 
kauemmin vanhimman poikani 
aloittaessa Sykissä aikanaan ko-
ripalloilun (jonne on palannut). 
Jojona toimiminen antaa paljon, 
varsinkin poikien iloisia naamo-
ja katsellessa. On mukava olla-
luomassa pojille olosuhteita hy-
välle harrastukselle. Hienoimmat 

muistot liittyvät poikien mahta-
vaan joukkuehenkeen otteluiden 
tuloksista riippumatta.

Kauden hauskin tapahtuma 
oli ensimmäinen turnaus, jossa 
yövyimme (Nordea-turnaus Kou-
volassa). Koti-ikävä ei vaivannut 
poikia ja turnauksesta selvittiin 
hienosti.

Mari Visakko P-97, supermikrot
P97-jojona olen ollut jo mon-
ta kautta. Tälle kaudelle haus-
kaa vaihtelua toi koripallotaival-
taan aloittavien supermikrojen 
jojoilu. 

Paljon poikia, monta valmen-
tajaa, lukematon määrä harjoi-
tuksia, peli- ja harjoitusaikojen 
muutoksia, sähköposteja, pelejä 
SM-sarjassa, I, II ja III-divareissa, 
turnauksia, puffetteja...

Kausi huipentuu supermik-
rojen aluefinaaleihin ja c-poikien 
SM-turnaukseen. Sitten edessä 
kesätauko, joka tuo taukoa ko-
ripallon parista jojoille mutta ei 
pojille. Kiirettä on pitänyt, mutta 
onnistunut kausi, taas kerran!

Kiitos kaikille yhteistyöstä!

Hallitus

Puheenjohtaja Tessa Palkama

Varapuheenjohtaja  
 Timo Hyvönen

Rahastonhoitaja Raija Koskinen

Puffettivastaava Tiina Valkonen

Valmennusvastaava  
 Tiina Sandberg

Varustevastaava, jäsenrekisteri  
 Hanna Toikkanen

Aikuisjoukkueet  
 Mikko Penttinen

Jojovastaava Marika Hyrylä

UUSI JäSEn 
Rahoitus, valmennus  
 Antti dahlberg
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Sykki ry on tarjonnut kol-
melle pojallemme - Petteril-

le, Tuomakselle ja Sakarille- pit-
käaikaisen kodin harrastaa kori-
palloa, pelaajana ja valmentaja-
na. Vanhin heistä eli Petteri pelaa 
vielä nykyisin Sykki Senioreissa. 
Minut kaapattiin seuran touhui-
hin mukaan jo Petterin 1. pikku-
jouluissa Sami Sarvilinnan ja Ti-
mo Hyvösen toimesta. Siitä alkoi 
urani rahastonhoitajana, lopul-
ta päädyin seuran 1. naispuheen-
johtajaksi Harri Koulumiehen, 
Erkki Kosken, Pekka Parviaisen 
jälkeen. Olin puheenjohtajana 
useita vuosia ja samalla hoidin 
seuran kirjanpidon ja valmentaji-
en palkanmaksun. 

Alku ei ollut herkkua: seuran 
talous oli saatu pahasti miinuk-
selle kuuluisan urheilijapuheen-

johtajan satsatessa varoja nais-
joukkueeseen. Eli velat niskas-
sa ja porukoiden peliasut lähinnä 
merirosvotyylisiä, ja vielä valmen-
tajat tulivat johtokunnan ko-
koukseen pyytämään korotusta 
palkkioihinsa. Pikkuhiljaa saim-
me velat voitettua ja peliasut yh-
tenäisiksi ja valmennuspalkkiot 
sellaiselle tasolle, että valmenta-
jat pysyivät harrastuksen parissa.

Kuluneisiin reiluun 15 vuo-
teen aktiivijäsenenä mahtuu pal-
jon hyviä muistoja ja muutamia 
ikäviä menetyksiä. Seuran val-
mentajat Timo ja Sami ja Riitta 
Ahlström, joka myöhemmin avi-
oitui Samin kanssa, muodostivat 
vahvan tuen hallituksellemme. 
Antti Hautamäki koulun liikun-
nan opettajana ja Sykin valmen-
tajana antoi oman hyvän panok-

sensa poikien 1978 joukkueel-
le. Timo hoitaa vieläkin työn-
sä ohella  naisten valmentamista 
ja on seuran varapuheenjohtaja. 
Oli ilo työskennellä heidän kans-
saan ja nostaa Sykki ry nousuun 
niin pelaajamäärien kuin peliasu-
jen tasonkin suhteen. Minun ai-
kanani seuran pelaajamäärä nou-
si 120:stä 200:n.

Muistan lämmöllä hyviä ja vä-
rikkäitä hetkiä nuorten parissa: 
yhtenäisen peliasun suunnitte-
lua, johtokunnan ja valmentaji-
en saunailtoja kesämökillämme 
Vihdissä, turnausmatkoja Ruot-
siin ja tietysti itse pelejä, joita 

jännitin kovasti ja välillä innos-
tuin liikaakin. 

Ikävimmät menetykset hen-
kilöiden suhteen olivat nuor-
ten, valmentaja Mikko Rytkösen 
ja pelaaja Tapani Mannisen pe-
räkkäiset kuolemat nuorina lii-
kenneonnettomuuksissa Lahden 
moottoritiellä. Hekin antoivat 
ison panoksensa Sykille.

Tavoitteenani oli luopua seu-
ran johdosta ja toiminnasta en-
nen kuin kaikki poikamme lo-
pettaisivat seuran toiminnassa 
tai Suomi siirtyy euroon, ja on-
nistuinkin vuonna 2001. Ilokse-
ni minut kutsuttiin vuonna 2003 
mukaan seuran pikkujouluihin 
ja yllätyksekseni minulle jaettiin 
Koripalloliiton ansiomitali 15 
vuoden palveluksesta koripalloi-
lun & seuran hyväksi.

Ex-pj muistelee:  
Sykki ry 1984-2001

Koripalloilu oli koko perheel-
lemme hyvä harrastus monien 
vuosien ajan. Sen mukaan tehtiin 
perheen aikataulut, ja viikonlo-
put - joskus lomatkin - vietet-
tiin poikien harrastuksen ehdoil-
la. Onnistuin jopa yhdistämään 
työni koripallon ja kansainväli-
sen konsulttitoimiston puitteis-
sa, kummankaan kärsimättä. Mi-
tään kokemastani en antaisi pois. 

Toivotan puolestani Sykille 
onnea ja menestystä jatkossa, jot-
ta innokkaat koripallon harras-
tajat saisivat riittävästi haasteita 
tulevaisuudessa.

Liisa Pelkonen, seuran entinen 
puheenjohtaja
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A ivan aluksi pitää onnitel-
la meitä itseämme. Oma 

lempiseuramme Sykki täyttää 35 
vuotta. HYVÄ SYKKI!

Monissa lajeissa 35-vuotiaat 
muodostavat ensimmäiset vete-
raanijoukkueet. Voidaan sanoa, 
että Sykki on tullut siinäkin mie-
lessä täysikasvuiseksi.

Oman todisteensa tarjoavat 
seuran lukuisat aikuisjoukku-
eet. Junnut ovat halunneet jatkaa 
koripalloa tultuaan ”liian” van-
hoiksi. Hienoa, että seura on var-
sinaisen leipälajinsa eli juniori-
toiminnan ja -kasvatuksen lisäk-
si voinut tarjota myös senioreille 
tilaisuuden kantaa Sykin peli-
paitaa.

Menkää junnut katsomaan 
näiden vanhojen tekijöiden ottei-

ta. Näette siellä, kuinka peliä pe-
lataan ja kikat tehdään. Ottakaa 
oppia ja treenatkaa ahkerasti. Me 
kaikki toivomme, että jonain päi-
vänä te olisitte uuden sykkiläisen 
sukupolven idoleita ja esikuvia.

 • • •
Siirtyminen veteraanisarjoi-

hin tarkoittaa usein, että pe-
li vähän rauhoittuu, keskitytään 
enemmän olennaiseen, yhdessä-
olo ja yhdessä tekeminen muut-
tuu pikkuisen tärkeämmäksi se-
kä höntyillään vähemmän.

Tavallaan tuo pätee seuratoi-
mintaankin. Ainakin, kun kat-
soo tämän päivän Sykki ry:tä, nä-
kee että monet asiat ovat erit-
täin hyvässä jamassa. Touhussa 
on pitkäjänteisyyttä. Seuran vah-

vat puolet tiedetään ja niitä vaa-
litaan. Myös heikkoudet ja haas-
teet on tunnistettu ja niiden ke-
hittämiseksi tehdään koko ajan 
aktiivisesti työtä.

Kiitos kuuluu tietysti kaikille 
mukana oleville, mutta annetaan 
merkkivuoden kunniaksi erityi-
nen tunnustus hallitukselle.

Siellä muuten istuu sellaisia-
kin, jotka aikoinaan – silloin a 
long time ago in a far - far gala-
xy -aikakaudella – ovat itse olleet 
Sykin junnupelaajia ja palanneet 
aikuisena takaisin seuran toi-
mintaan.

 • • •
Saranakin on omana aika-

naan ollut monessa mukana. 
Sykki -julkaisua on tullut toimi-
tettua ja sitten tietty niitä nor-
maaleja kuskin, huoltajan ja toi-
mitsijan hommia. Kerran tuli vä-
sättyä tutkimuskin, joka todisti 
paikan päällä nähdyn ja koetun 
oikeaksi.

Meidän seurassamme on ai-
van erityinen Sykki -henki. Se nä-

Sarana narisee

kyy monessa, esim. yleisissä toi-
mintatavoissamme, siinä kuinka 
otamme toisemme ja muut huo-
mioon ja ennen kaikkea pelaaji-
en halussa antaa parhaansa vain 
ja ainoastaan Sykin värien puo-
lesta.

Sykki-henki ei synny itses-
tään. Varmasti sen olemassaolon 
takana ovat oikeat päätökset. Yh-
tä tärkeitä olemme me sykkiläi-
set ihmiset. Loppujen lopuksi me 
olemme Sykki-hengen paras tae.

Siksi meitä kaikkia tarvitaan. 
Tulkaa kaikki mukaan! Pelaa-
jat, kouluttautukaa valmentajik-
si, vanhemmat, ruvetkaa toimit-
sijoiksi. Tarttukaa hihasta ja ky-
sykää, miten voisitte auttaa. Ette 
tule pettymään.

Vipusenkatu 25, 15230 LAHTI
puh. 020 7129 505
www.aldoor.fi




