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taan aiheuttanut paineita valmennukseen, parhaimmillaan
meillä yksi ikäluokka on pelannut neljässä eri sarjassa!
Tyttöpuolella tilanne on päinvastainen,
pienimpien ikäluokykki on kaudella 2011-12 jatkien
käynnistys
on sujunut valikanut viime vuosien malliin
tettavan
takkuisesti,
vaikka Syktoimintansa kehittämistä erityiki
on
pannut
parastaan.
Onneksenä tavoitteena kilpailullisen ja
si
meillä
on
ihania
elinkelpoisia
harrastuksellisen toiminnan yhisompia tyttöikäluokkia, joisteen nivominen.
ta pienimmät pääsevät ottamaan
Ikäluokkamme ovat poikapuolella kasvaneet isoiksi ja Syk- mallia. 99-tytöthän valloittivat
ki on eri tavoin pyrkinyt huomi- Italiankin! Ensi syksynä rekryoimaan kunkin ikäluokan eri ta- toimme jälleen uudella innolla,
koris on niin kivaa, että tyttöjensoiset pelaajat. Tässä olemme
kin pitää sitä päästä pelaamaan!
osin onnistuneet, osin saaneet
Ja Sykki-tytöt tuntuvat aina paaiheellistakin palautetta. Isoslaavan kotiin!
sa ikäluokassa pienellä ja vähän
Hyvin ylpeä olen Unified-toiisommallakin junnulla voi olminnan
käynnistymisestä Sykisla tunne, ettei oma ”ryhmä” ole
sä
kaudella
2011-12. Unifiedisihan muotoutunut. Ja miksei
sa
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terveet
pelaajat
pelaavat
ma fiilis.
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tutusSykki on ensisijaisesti pyrkituen.
Sykin
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edin
partnerinyt varmistamaan että kaikille
pelaajille löytyy riittävästi peliai- pelaajina ovat toimineet lähinnä
kaa omalla tasolla. Tämä on osal- seuramme c-juniorit. Heillekin
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vuosi on varmasti tuonut unohtumattomia kokemuksia. Unified on osallistunut jo ensimmäisiin turnauksiinsakin. Myös Sykin vanhempien koris on todellisessa buumissa, siellä pelataan jo
vuoroissa!
Sykin vuosi on ollut hyvin värikäs, seuramme toiminta on
kasvanut ja monipuolistunut sellaista vauhtia että taloustilanteemme on kiristynyt. V. 2012
hallituksen tärkeä tavoite on talouden tasapainottaminen. Uskon vakaasti että tähän pystymme. Toivon kaikilta Sykki-perheiltä ymmärrystä ja tukea tässä
asiassa. Onneksi hallituksessa on
meidän lääkärien lisäksi oikein
hyviä talousihmisiä.
Ensi kauteen lähdemme hyvin valmistautuneina. Toivon että kaikki pelaajat saavat lämpimän koriskesän ja syksyllä jatketaan sitten uusin kujein.
Tessa Palkama
Sykki ry:n puheenjohtaja
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sykki-hallituksen uudet kasvot
aleksi Keijonen
Olen 26-vuotias seura-aktiivi ja
vuosi oli 1995, kun solmin tossut ensimmäistä kertaa jalkaani.
Takana on siis 17 vuotta pelaajana ja 10 vuotta valmentajana.
Vuosien saatossa on tullut valmennettua lähes jokaista ikäryhmää mikroista A-ikäisiin. Hallitukseen mukaan lähtö on hetken
aikaa päässä kypsynyt ajatus ja
nyt oli hyvä tilaisuus lähteä mukaan. On kiinnostavaa sekä nähdä seuran toimintaa että osallistua siihen uudessa roolissa. Koriksen ulkopuolella aikaa tulee
vietettyä opiskelujen ja kaverien parissa.

4

petteri pakarinen
Minulla ei ole kilpaurheilutasolta koripallotaustaa vaan oma
harrastamiseni on keskittynyt
muihin lajeihin aiemmin pelaamisen ja sitten erotuomaroinnin
osalta. Nyt kun omat pojat kasvoivat siihen ikään että harrastaminen seuratasolla alkoi kiinnostaa, tuntui luontevalta osallistua ensin vanhempana lapsia
kyyditen seuratoimintaan ja tämän kauden alusta olen toiminut P00-joukkueessa jojona. Hallitukseen päädyin muutaman
seura-aktiivin minua suositeltuaan puheenjohtajalle ja hänen sitä kysyessä oltuamme yhteydes-

Hallitus
sä ihan muissa seuraan liittyvissä asioissa. Omalla panoksellani
toivon helpottavan muiden hallituksen jäsenien työmäärää ja
tuovan hallitukseen uusia tuulia tekemisen tasolla. Mielelläni otan uudet haasteet vastaan ja
toivon että oma työpanokseni vie
seuraa muuttuvassa maailmassa
eteenpäin oikeassa hengessä.

puheenjohtaja
tessa palkama
Varapuheenjohtaja
timo Hyvönen
Jäsenet
antti Dahlberg
raija Koskinen
Mikko penttinen
tiina sandberg
tiina Valkonen
aleksi Keijonen
petteri pakarinen

Menestystä ja näkyvyyttä laajalla rintamalla
sykin kilpailukausi 2011-12

sykin joukkueet saavuttivat menneellä kaudella mukavasti menestystä Koripalloliiton sarjoissa ja erilaisissa turnauksissa ympäri suomen ja ulkomaillakin,
toteaa junioripäällikkö tomas luomanmäki.

T

ämän kauden lippulaivajoukkueemme on ollut
luonnollisesti b-pojat, jotka saavuttivat huikealla tavalla nousun SM-sarjaan, vastoin yleisiä
ennakkokäsityksiä. Itse sarjassa
pojat saavuttivat kaksi voittoa ja
monta tiukkaa peliä ja hyviä kokemuksia. B-pojat menestyivät
myös turnauksissa, ottaen mm.
mitalit Delfinistä ja Ricohista, sekä saavuttivat aluefinaalipaikat
1. ja 3.divareissa. Unohtamatta

tietysti Scaniaa, johon 97-pojat
saivat kutsun ensimmäisenä Sykki-joukkueena pitkästä aikaa.
Sykki on näkynyt turnauksissa jälleen aktiivisesti. Mitaleita on haettu useiden ikäluokkien voimin läpi kauden. Erityismaininnan ansaitsevat lupaavat
03-pojat, joista monelle joukkueen pelaajalle tämä oli vasta ensimmäinen pelikausi. Lisäksi mainitsemisen arvoista on
98-tyttöjen menestyminen ja

osallistuminen kovatasoiseen
turnaukseen Pietarissa.
2.divarin aluefinaaleissa joukkueemme olivat jälleen iskussa. Kultaa veivät 98- ja 03-pojat,
hopeaa saivat 98-tytöt ja 01-pojat ja pronssia pokkasivat 99- ja
00-pojat.
Miesten edustusjoukkue Seniors selviytyi pitkästä aikaa 2.divarin nousukarsintoihin, mutta
nousu jäi tällä kertaa haaveeksi.
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Fiiﬁ aidoo – matkalla tähtiin

sunnuntait sYK:n salissa ovat tarjonneet tällä kaudella katsojille todellisia herkkupaloja b-poikien
sM-sarjaotteluiden muodossa. Joukkueen taidokkaan takamiehen Fiiﬁ aidoon otteet eivät ole yhdeltäkään voinut jäädä huomaamatta.

S

iirto Sykkiin kaksi vuotta sitten. Nousu BSM-sarjaan. 16.1 pistettä, 10.5 levypalloa ja 3.3 syöttöä ottelua kohti.
Kauden piste-ennätys 31 pistettä voitto-ottelussa Salon Vilpasta
vastaan. Valinta Talent Campille.
Maajoukkuedebyytti susipaidassa Virossa U16-joukkueessa. Siinä
muutamia poimintoja 175-senttisen Visa-Basketin kasvatin kaudesta.
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- Olin 7-8-vuotias kun menin
HHR:n koriskerhoon. Siitä sitten
siirryin Visa-Basketin pelaamaan
muistaakseni mikropoikana, Fiifi muistelee. Itse muistan vastustajan valmentajana Fiifin aiheuttaneen meille paljon päänvaivaa
minipoikana pelatessamme turnauksessa Visaa vastaan.

Mikä on Fiiﬁn mielestä parasta
koriksessa?
- Kun pääsee pelaamaan ja tapaamaan uusia tyyppejä, Fiifi vastaa
pitkän miettimisen jälkeen. Samaa mieltä taitavat olla kaikki
koripalloa joskus harrastaneet!
Fiifin pelistä on vaikea löytää varsinaisia heikkouksia. Maajoukkuevalmentajatkin ovat todenneet, että kaikki Fiifin kehityskohteet on helposti eteenpäin
vietävissä. Huikeaa pallonkäsittelijää ja syöttäjää on verrattu taidoiltaan jopa Teemu Rannikkoon. Fiifi itse näkee itsessään
parannettavaa lähinnä henkisellä puolella. - Voisin olla parempi joukkuepelaaja myös penkillä. Kannustaa kavereita ja heittää
femmoja enemmän.
tältä kaudelta ei kohokohtia
puutu. Minkä saavutuksen pelaaja itse rankkaa korkeimmalle?
– Varmaankin maajoukkueeseen
pääsy. Se oli hieno tunne!

Mitkä ovat Fiiﬁ aidoon tavoitteet tulevaisuudessa?
– Kehittyä niin pitkälle kuin
mahdollista ja päästä ulkomaille
pelaamaan. Se vaatii paljon treeniä, nuori mies vastaa.
Lopuksi vielä perinteiset terveiset Fiifiltä sykkiläisille:
Harjoitelkaa kovaa ja pitäkää
hauskaa!

Fiiﬁ aidoopalkinto vuoden
sykki-juniorille

S

ykki ottaa käyttöön Fiifi Aidoon nimeä kantavan kiertopalkinnon, joka tullaan tästä
eteenpäin jakamaan vuoden aikana aikana erityisen ansioituneelle Sykki-juniorille.
Ensimmäisen Fiifi Aidoo-palkinnon saa luonnollisesti Fiifi itse. Fiifi Aidoo siirtyi Sykkiin
kaksi vuotta sitten keväällä. Tällä kaudella Fiifi oli ratkaisevassa

roolissa Sykin b-poikien noustessa SM-sarjaan. Fiifi valittiin syksyllä myös edustamaan Suomea
U16-maajoukkueen riveissä.

Vuoden valm

entaja

Vuoden valmentaja
aleksi Keijonen, Kele,
on joustanut, vaihtanut
valmennuspäiviään
tarvittaessa.

VuoDen JoJo
99/00-tytöt taustavoimineen kiittävät
Heidi enrothia ison ja aktiivisen joukkueen
loistavasta luotsauksesta jo kahtena kautena.
Heidin johdolla joukkue on kokenut niin
kotikontujen eHBt:t, Mansen delﬁinit kuin
Cesenaticon pääsiäisturnauksen - sekä
oppinut markkinoimaan oriﬂame-tuotteita,
joukkuekalentereita ynnä muuta. Joukkueen
talous on pro-tason kontrollissa ja niin
pienemmät kuin isommat pulmatilanteet hoituvat
ripeästi ja rakentavasti. Heidi on innostanut
myös vanhemmat ottamaan hyvin vastuuta, ja
keksimään toinen toistaan innovatiivisempia
tapoja joukkuekassan kartuttamiseksi ja
joukkuehengen tiivistämiseksi.
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S

ykin Supermikrot ovat harjoitelleet tällä kaudella usealla eri harjoitusvuorolla ja monien valmentajien kanssa. Pienten pelaajien määrä on vaihdellut
kauden aikana kovasti. Tämä on
ihan luonnollista, kun useimmat
6-7-vuotiaat lapset vasta kokeilevat erilaisia harrastuksia. Pieni

super
mikrot
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ja sinnikäs ydinporukka on ollut
kuitenkin koko kauden kasassa ja päässeet näyttämään hienoja otteita ihan oikeissakin otteluissa.
Harjoituksissa on liikuttu, pelattu ja leikitty monipuolisesti.
Tervetuloa kokeilemaan - koris
on kivaa!

palkittavat
toMi VisaKKo
- tappavan tarkka hyppyheittäjä
otso loKKi
- herra hymyilevä
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Paiho
45 Tomi
Visakko

4 Tom
mi Bä
ckma
7 Vill
n
e Tol
onen
8 Joo
nas H
yöky
9 Aar
ranta
o Kau
ppine
10 Ot
n
so Lin
nanv
15 Nu
uori
utti L
okki
17 Rik
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yksyllä perustettiin uusi joukkue 2003 syntyneille mikropojille. Osalla pojista on
koripallokokemusta entuudestaan koripallokoulun ja/tai supermikrovuoden verran ja osa
aloitti harrastuksen syksyllä, yhteensä joukkueessa harjoittelee
tällä hetkellä 13 poikaa. Joukkue harjoittelee yhdessä 02-mikropoikien kanssa valmentajiensa Matiaksen, Aleksin ja Annan
ohjauksessa. Treeneistä poistuu
nykyisin tyytyväisiä, tosi hikisiä
ja kaikkensa antaneita pelaajia.
Apuvalmentajina treeneissä toimii myös b-poikia, jotka tarjoavat pienemmilleen mieleenpainuvia esikuvia harjoitteluun.
Joukkue aloitti sarjapelit syksyllä eteläisen alueen 1. divisioonassa ja tarjosi kilpakumppaneilleen hyvän vastuksen ollen vuodenvaihteessa hienosti sarjan neljäntenä. Kevätkaudelle lähdettiin

yhteisin voimin supermikrojen
(04-05 synt.) kanssa, koska he olivat syksyllä kärsineet pelaajakadosta omissa sarjapeleissään. Kevätkaudelle ilmoitettiin siis P03joukkue myös 2. divisioonaan
tarkoituksena antaa supermikroille mahdollisuus pelata sarjapelejä 03-poikien vahvistuksella.
Ensimmäiset turnauskokemukset joukkue haki tammikuussa PuHun Ricoh-turnauksesta, jossa poikien sisukas taistelu
palkittiin hopeisilla mitaleilla. Kevätkauden sarjapeleissä tulokse-

na oli 1. divisioonassa 6. sija ja 2.
divisioonan kovatasoisissa aluefinaaleissa hienot kultamitalit.
Vuosi on sujunut kokonaisuutena valoisissa merkeissä. Pieni, mutta pippurinen joukkueemme saanut hyvää pelikokemusta ja oppinut uutta. Kiitos
valmentajille kannustavasta ohjauksesta ja kaikille pelaajille perheineen sitkeydestä harrastuksen
parissa! Toukokuussa kokeillaan
turnauskestävyyttä vielä Keravalla Sherwoodin iloisessa mikroturnauksessa ja Sykin omas-

palkittavat
Ville tolonen
- herrasmiespelaaja
nuutti loKKi
- kiistapallorohmu

sa Katukoristurnauksessa. Kesän leirien ja
treenien jälkeen alkaa sitten uusi kausi
ja luvassa on jälleen hikisiä kamppailuita ja iloisia onnistumisen ilmeitä!

Mikropojat

03
9

V

iime kauden suuresta supermikroryhmästä muodostui tälle kaudelle oma joukkue 02-syntyneille mikropojille. Suurimmalle osalle pojista
oli kertynyt kokemusta jo viime kauden supermikroryhmästä, mutta mukaan saatiin myös
uusia innokkaita poikia. Joukkueen vahvuuteen kuuluu tällä hetkellä n. 20 poikaa, jotka harjoittelevat kaksi- kolme kertaa viikossa 03-syntyneiden kanssa.
Välillä 25-henkinenkin harjoitteluryhmä
saadaan harjoittelemaan
kurinalaisesti Aleksin, Matiaksen, Annan sekä apuvalmentajina toimivien b-poikien johdolla.
P02-joukkue aloitti omat sarjapelinsä eteläisen alueen 3.
divisioonassa napaten hienosti enemmän voittoja kuin hävi-

Mikropojat

02
10

öitä. Syyskauden alun ottelutapahtumien jännittäminenkin alkoi väistyä, mitä pidemmälle
syksyä mentiin. Syyskauden positiivisiin kokemuksiin perustaen, P02- joukkue lähti kevääksi kokeilemaan rahkeitaan 2. divisioonassa. Toistaiseksi se oli
vielä hieman liian kovatasoinen,
mutta tarjosi varmasti paljon hyvää kokemusta ensi kautta ajatellen. Pojat taistelivat joka ottelussa ja tarjosivat kovan vastuksen
kauden viimeisessä pelissä sarjan
voittaneelle Torpalle.

Joukkueen taival mikropojissa päättyy tähän kauteen ja pojat siirtyvät mini-ikään. Takana
on vuosi, joka on varmasti opettanut paljon niin perustaitoihin
kuin ottelutapahtumiinkin liittyen. Joukkue on hyvin innokas
ja pelaajamäärältään suuri, mikä tarjoaa valmentajalle loistavat edellytykset ryhmän kehittämiselle.
Kausi huipentuu huhtikuun
viimeisenä viikonloppuna Simabasket-turnaukseen Järvenpäässä, jossa pojat pääsevät testaa-

maan kauden aikana opittuja taitoja. Tämän jälkeen alkaakin jo
kesäharjoittelu. Suuret kiitokset kaikille pelaajille, jojolle sekä
vanhemmille kaudesta. Ja muistakaahan pojat, että kesä on parasta aikaa pelata ja treenata korista kaverien kesken lämpimässä
ulkoilmassa!
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palkittavat
Henri KesKi-sÄntti
- paras harjoittelija
rasMus sÖDerHolM
- kehittynein

palkittavat
4 LOTTA LIESMALA
5 EEVI HOLMA

lotta liesMala
- kehittyminen

6 INKA PUOLIVÄLI
9 ROOSA AUVINEN

Diina teittinen
- tsemppari

10 VILJA LAITAKARI
RI
11 VERNA LINNANVUO
13 ESSI SARVILINNA
15 ERICA PITKÄNEN
MARIA TOIVOLA
DIINA TEITTINEN

Mini ja
mikrotytöt

T

yttöjen 01-03 joukkueessa
on tällä hetkellä 10 pelaajaa.
Joukkueella on ollut kaksi harjoitusta ja lisäksi taitovuoroharjoitus. Lukuisista muista harrastuksista johtuen harjoitteluaktiivisuus on ollut kauden aikana
vaihtelevaa. Tosin harjoitteluaktiivisuus on syksyn nihkeän alun
jälkeen kehittynyt todella ilahduttavan paljon. Pieni harjoitteluryhmä mahdollisti pelaajil-

le paljon taitoharjoittelua ja paljon toistoja sekä henkilökohtaisempaa opettamista. Näin ollen
kehittymistä on tapahtunut taidon osalta.
Koska pelaajamäärä oli sen
verran pieni, ei joukkue osallistunut kaudella virallisiin sarjapeleihin. Sen sijaan harjoituspelejä pelattiin useita ja lähes kaikki
voitettiin. Potentiaalia siis löytyy.
Monet pelasivat näin ensimmäi-

siä pelejä. Into pelejä kohtaan oli
kova ja peleissä tytöt taistelivat
upeasti. Kauden edetessä uusia
onnistujia löytyi ilahduttavasti.
Toivottavasti jatkuvuuden
turvaamiseksi joukkueeseen saadaan lisää pelaajia tulevalla kaudella. Erityiskiitos joukkueenjohtajalle Petteri Auvisella joka
on upeasti hoitanut joukkueenjohtajan tehtäviä myös kuluneella kaudella.

01–03

11

enns
5 Eemil Sv
kari
8 Jetro Kouk
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13 Patrik H
Bailey
17 Nikolas
itaranta
23 Sameli Ka
akarov
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itsky
32 Jan Nov
Topias Paju

Minipojat

01

0

1-poikien kausi alkoi kesäharjoittelun ja -leirien jälkeen
melko pienellä, mutta sitäkin innokkaammalla kokoonpanolla. Treenejä oli taitokoulun lisäksi kahdesti viikossa, joista toinen
kerta vanhempien minipoikien
kanssa. Harjoittelu oli ilmeisesti
tuottanut tulosta, sillä syyskausi
2.divarissa pelattiin ilman ainuttakaan tappiota. Myös uusia poi-

kia alkoi ilmestyä harjoituksiin ja
porukka kasvoi. Kehitystä tapahtui valtavasti.
Keväällä pojat selvittivät hienojen pelien jälkeen tiensä aluefinaaleihin. Pelaajia peleissä oli
usein jopa liikaa, mutta matseissa pyrittiin siihen, että kaikki pojat saisivat pelikokemusta. Aluefinaaleihinkin saapui iso joukko
innokkaita pelaajia ja hienon pe-

lin jälkeen välierässä kaatui selvin numeroin KaVo. Finaalissa
PuHu osoittautui kuitenkin liian
kovaksi vastukseksi kovasta taistelusta huolimatta. Tuloksena
siis kakkosdivarin hopeaa jo toisena vuonna peräkkäin, hienoa!
Seuraaville pelikausille tarvitaan pojilta vielä enemmän intoa
käydä treeneissä ja kehittää itseään paremmaksi palloilijoiksi,
jotta hienot otteet peleissä saavat
nousujohteista jatkoa. Valmentajat haluavat kiittää poikia hauskasta kaudesta ja Riikka-jojoa
aurinkoisen mallikkaasta taustatyöstä!

palkittavat
arttu ÄiJÄlÄ
– sisukas joukkuepelaaja
niKolas BaileY
– ahkerin treenaaja
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K

uluneella kaudella Sykki P00-joukkue on taistellut sekä II-, että III-divareissa.
Pojat ovat ahkeria harkkaajia ja
harkoissa on hauskaa! Harjoittelun tulokset näkyvät pelikentällä. Pojat ovat kehittyneet sekä
yksilöinä, että yhteen pelaavana
joukkueena.
Harjoittelun satoa saatiin
ihailla II-divisioonan kovatasoisessa lopputurnauksessa, jossa
pojat voittivat pronssia. Tulosta
voidaan perustellusti pitää kovana, sillä II-divariin osallistui peräti 16 joukkuetta. Ensi kaudella
lähdemme vihdoin ikäluokan Idivariin, johon uskaltautui tällä
kaudella vain neljä joukkuetta!
Joukkue osallistui kaudella useampaan turnaukseen. Syksy aloitettiin EBT-turnauksella ja kevät RICOH-turnauksella.
Kevätkausi päättyi toukokuussa Turun JBT-turnaukseen. Se
on tällä porukalla ensimmäinen
yön yli turnaus ja sitä odotettiin malttamattomina. Harjoit-

telu ei kuitenkaan katkea kevätkauden päätökseen, vaan joukkue osallistuu suurella innolla
sekä kesäharjoitteluun, päiväleiriin, että Kisakallion leiriin, josta jo edelliskesinä on kertynyt hyviä muistoja.
Suurkiitos temperamenttiseen ja tulisieluiseen tyyliinsä valmentaneelle Tompalle, johon pojat luottavat kuin kallioon. Toisena valmentaja toiminut Tuomo on myös ansainnut poikien
täyden luottamuksen. Kiitos!
Joukkueen vanhemmat ovat
runsaslukuisena kannustusjoukkona mukana peleissä. Vuo-

den aikana on kotipeleissä saatu nauttia pelijännityksen lisäksi
kahvia ja leivonnaisia, kiitos ahkerien Kreetan ja Hannen.
Pojat siirtyvät kesällä harjoittelemaan aikuisten koriin isomman pallon kanssa. Ahkeraa treenaamista vaaditaan siis jatkossakin, jotta pallo saadaan tippumaan kohtuullisella prosentilla
ensi kauden koitoksissa.
Suurkiitos vielä pojille, jotka
ovat tarjonneet meille toistuvia
jännitysnäytelmiä ja sydämentykytyksiä! Tästä on hyvä jatkaa
kohti uusia haasteita seuraaville kausille!

palkittavat
eeMeli Miettinen
– tsemppari viimeiseen asti
erno onKeli
– kehittynein

4 Jesper G
ranlund
5 Niclas Li
ndström
6 Elmo Vill
a
7 Jesse Re
po
8 Topias Sa
lminen
9 Saku Paka
rinen
10 Eetu Oks
anen
11 Benjamin
Sällström
13 Elias Erke
15 Lauri Ka
nkkunen
16 Eemeli M
iettinen
20 Nooa La
ukkanen
21 Arttu Äijä
lä
23 Jere Tark
iainen
32 Erno Onk
eli
45 Onni Tikk
a
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niemi
6 Meri Kank
kunen
7 Deeqa A
bdulla Om
ar
8 Berin So
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9 Saila Sipp
ola

I

solla joukolla mentiin läpi
tämäkin kausi. Kausi oli ensimmäinen C-tyttöinä minityttöjen jälkeen. Olikin paljon totuttelemista isoon palloon ja
koriin sekä uusiin sääntöihin.
Kuudentoista pelaajan voimin
pelasimme 99-tyttöjen 1. divaria ja kevätkaudella pelasimme
vielä yhteisjoukkueella vanhempien C-tyttöjen kanssa 98-tyttöjen 2. divaria. Pelejä oli
melko vähän ja
taso oli kova,
mutta peleistä opittiin
paljon.
Kauden
aikana käytiin yhdessä
Suomen turnauksessa, Ricohissa.
Siellä voitettiin hienosti kaikki pelit. Kauden kohokohta oli
kuitenkin Italian turnaus, jota
odotettiin ja jännitettiin läpi kevään. Turnaus järjestettiin pää-

10 Siiri Man
nermaa
12 Elsa Oll
ikainen
13 Gloria A
kpaso
14 Jenna Sn
ellman
15 Essi Mie
ttinen
20 Venla Al
anko
22 Sini Vir
tanen
24 Laila Fl
inkman
25 Amanda
Raussi
33 Nella V
alkonen
44 Thea Tu
rner

C-tytöt

99/00
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siäisenä ja kohteena oli Cesenaticon EuroCamp. Hienoa oli, että
lopulta kaikki 16 tyttöä pääsivät
mukaan ja lisäksi joukko vanhempia kannustamaan.
Joukkueita turnaukseen tuli
useasta Euroopan maasta, mutta olimme ainoa joukkue, joka edusti Suomea. Turnaukses-

sa saatiin aikaan hyviä pelejä,
vaikka kokoa pienempi pallo ja
eri säännöt sotkivatkin hieman
omaa peliämme.
Kaikin puolin turnaus ja koko kausi oli onnistunut ja nyt on
taas aika suunnata nokka kohti
uusia haasteita.

palkittavat
sini Virtanen
– ihmeurheilija
saila sippola
– asenne kohdallaan.

J

oukkueeseen kuuluu kaksitoista iloista ja innokasta pelaajaa. Joukkuetta on kehitetty maltillisesti kohti suurempia haasteita ja olemme nousseet
jo varteenotettavaksi pelikumppaniksi ikäluokan kärkijoukkueille ja saaneet jopa tunnustusta
nopeasta pelitavastamme maamme johtavilta kilpakumppaneilta.
Joukkue on kehittynyt kauden aikana jättiharppauksin.
Olemme vaiheessa, jossa tarvitsemme paljon pelikokemusta ja rutiinia ja siksi olemme pelanneet kahta eri sarjaa, alueen 1.
ja 2. divaria, joista kakkosta pelasimme osittain yhteistyössä nuorempien C-tyttöjen kanssa. Suomen ehkäpä kovimmassa C-tyttöjen sarjassa, eteläisen alueen 1.
divarissa, sijoituimme kunniakkaasti sijalle 6 ja kakkosdivarissa
olimme aluefinaaleissa ja saavutimme hopeamitalit yhdistelmäjoukkueella. Kauttamme keväällä
varjostaneet muutamien avainpelaajien loukkaantumiset ovat hieman vaikuttaneet loppupeleihin.

Kauden aloitimme elokuun
lopulla EHBT-turnauksessa ja
syksyllä osallistuimme SM-karsintaan. Meidän osaltamme karsinta vain alkoi hieman liian varhain ja pari lipsahdusta sattui, joten SM-sarjapaikka jäi toistaiseksi vielä haaveeksi. Marraskuussa
kävimme Pietarissa erinomaisessa kutsuturnauksessa, joka sytytti lopullisesti joukkueen uskon
omiin kykyihin, tuloksena upea
4. sija. Pääsiäisenä osallistuimme
Lahdessa Easter Tournamentiin
ja tuloksena 3. sija kilpasarjassa. Toukokuussa menemme vielä Viroon Rakvereen turnaukseen
ja sen jälkeen siirrymme kesäharjoittelun pariin.
Joukkue on ollut koossa jo
useamman vuoden ja henki on
erinomainen. Pelillinen ja taidollinen tasomme on jo sellainen, että voimme ottaa joukkoomme
uusina enää vain aiempaa vahvaa koripallotaustaa omaavia liikunnallisia ja rohkeita 1998 syntyneitä tyttöjä. Poikkeuksen tekevät erityisen pitkät (lue: 180cm

tai yli) tai erityisen vahvan muun
urheilutaustan omaavat, nopeat
ja kehityshaluiset tytöt. Kaikki
tulokkaat voidaan hyväksyä kuitenkin vasta koeajan jälkeen, sillä
joukkueen henki on yksi tärkeimpiä vahvuuksiamme.
Joukkueemme koostuu fiksuista ja iloisista tytöistä, joilla
on paljon annettavaa koripalloilussa. Edessämme on mielenkiintoisia haasteita ja tavoitteita, joihin pyrimme sitkeän työnteon ja
iloisen peli-ilmeen kautta. Emme
ole vielä esittäneet läheskään parastamme…
konen (A)
4 Maria Laak
172
5 Ida Hyrylä
la
vo
6 Julia Tii

palkittavat
MerCeDes Helenius
– kunhan vaan vähän ”piritetään kelloa”
ennen kentälle menoa, niin Mersu yllättää
vastustajat nopeudellaan ja kimmoisuudellaan. Joukkueen paras hyppyheitto.
essi Vuorinen
– neiti tunnollisuus, joka menee erinomaisesti levypalloihin ja hallitsee takaovenkin.
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Helenius
20 Mercedes
22 Iftin Mao
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99

-poikien c-poikaura alkoi lupauksia herättäneellä kesäharjoittelulla. Kesäturnauksista kierrettiin Delfin, Biddy-Cup ja EHBT, joista kuitenkin
jälkimmäinen sujui hieman mollivoittoisesti. Syyskausi oli joukkueen osalta erilaisten loukkaantumisten värittämä, ja muutaman pelaajan motivaatiokin oli
kateissa. Pelaajistossa tapahtui
syksyn aikana vaihtuvuutta.

C-pojat

99

sia 2.divarista. Valinta oli kaikesta huolimatta hyvä, sillä saimme
avattua joukkuepelaamistamme
ja treeneissä sekä peleissä on ollut positiivinen tekemisen meininki. Harjoitteluaktiivisuus on
myös kasvanut koko ajan kauden edetessä. Päätimme kauden
sarjassa pronssisiin mitaleihin.
Joukkue osallistui kevään aikana myös Vantaan Ricoh-turnaukseen ja kauden huipentavaan

Syksyn 1.divari oli pieniä valonpilkahduksia ja yksittäistä
voittoa lukuun ottamatta joukkueellemme varsinainen tuskien
taival. Merkkejä paremmasta alkoi kuitenkin näkyä loppusyksystä pirteästi sujuneen Kouvolan Nordea-turnauksen ja hyvän
harjoittelukauden myötä.
Kevääksi siirryimme vain yhteen sarjaan, ja lähdimme hakemaan vauhtia ja onnistumi-
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Maheda Cupiin Viron Rakveressa.
Valmentajaduo on voinut ilolla seurata poikien keskinäistä
hassuttelua. Joukkuehenki on
kohdallaan! Siitä osoituksena on
myös joukkuepelaamisen kehittyminen kuluneena kautena. Kiitokset lähtevät myös vanhemmille kuskaamisesta ja kannustamisesta.
Ensi kaudeksi 99-poikien
joukkue lähtee kunnianhimoisesti tavoittelemaan paikkaa cpoikien SM-sarjassa. Tavoite ei
tule täyttymään helpolla, mutta joukkueen potentiaalilla ja kovalla kesäharjoittelulla kaikki on
mahdollista.
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ne on sen sijaan elänyt, kun puolitoista vuotta päävalmentajan
viittaa kantanut Stuge lähti kevääksi ulkomaan komennukselle ja Kaspar otti päävetovastuun.
Myös muut c-poikavalmentajat
ja osittaisen yhteisharjoittelun
kautta myös 99-pojat ovat tulleet
tutuksi. Yhteistyö on sujunut hyvissä merkeissä.
Joukkue pelasi jälleen syksyn
ja kevään ajan ykkös- ja kakkosnnokkaat 98-pojat olivat taas divisioonaa. Syksyn peleistä jäi
päällimmäisenä mieleen epäonkauden aikana monessa muniset tappiot kummassakin sarkana. C-poikien yhteinen kesäjassa. Välillä kompuroitiin loukharjoittelu sujui ydinporukalta mainiosti ja kesällä käytiin ha- kaantumisten ja toisinaan ailahtelevan pelivireen takia. Paikka
kemassa pelikuntoa turnaukc-poikien SM-sarjassa jäi haasista Tampereelta, Malmilta ja
veeksi, mutta nälkää jäi monen
Espoosta.
Pelaajisto pysyi jälleen hienos- tiukan pelin voittamiseen kevätkaudelle.
ti koko kauden tiiviinä ja suuKevätkaudella voittoja alkoi
rin osa pelaajista harjoitteli hyvin
tippumaan mukavasti kummasahkerasti. Usein poikia pitääkin
sakin divarissa. Takaoven kautta
häätää pois kotiin treenien jälkeen, kun eivät malta pysyä pois joukkue selvitti vielä tiensä 2. divarin aluefinaaleihin, jonne menSYK:n salista. Tämä ei suinkaan
ole huono asia. Valmentajatilan- tiin koko joukkueen voimin. Vä-

I

lierässä vastaan asettui runkosarjan puhtaasti voittanut HNMKY, mutta sitä ei enää muisteltu,
vaan pojat veivät pelin 61-52. Finaali Warttia vastaan olikin jo
silkkaa juhlaa, sillä loppulukemat olivat puhtaasti 72-51 ja
kultamitalit Haagaan. Viimeistään finaalipelit osoittivat, että
c-poikien peli on kehittynyt selvästi. Keväällä turnauksista kierrettiin perinteisen Ricohin lisäksi Easter Tournament
Lahdessa ja Maheda Cup Virossa.
Tämän jälkeen
innokkaalla
joukkueella onkin edessään bpoikavuodet!

C-pojat

98

palkittavat
Daniel MottersHeaD
- ahkerin treenaaja
VeiKKa VaalaMo
- luotto-oppilas
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4 Johannes Ranta
nen
32 Prince Akpaso
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011-12 kaudeksi B-pojille asetettiin kauden alussa Sykille
historiallisen korkea tavoite: paikka SM-sarjaan! Joukkue avasi kauden hyvin EHBT:ssä ja Delfin Basketissa, jossa se ylsi hopeamitalille. Turnausmenestys siivittikin Sykin valtakunnallisen rankingin
18:lle sijalle.
Ensimmäisen kierroksen karsinta-arvonta oli Sykin organisaatiolle todellinen shokki, kun lohkon
ottelupaikkakunnaksi valittiin Oulu. Tämä ei
kuitenkaan joukkueen peliä lannistanut. Sykki kaatoi kaikki kolme vastustajaansa
(Oulun NMKY,
Honsu & Lahden
Namika III).
Toisen kierroksen arvonta olikin Sykille mieluisampi, sillä B-pojat arvottiin Espooseen yhdessä ranking #1 ToPon, ranking #10 EBT:n (turnausisäntä), Turun NMKY:n ja Vilpas/

pojat
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7 Christian Stenv

all

33 Tuomas Hynn
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8 Ilmari Toikkan
en
Younis Mahamu
ud
9 Leevi Holopain
en
35 Joonatan Mo
ttershead
11 Fiiﬁ Aidoo
40 Kasperi Niemi
12 Jonis Ojanperä

PeU:n kanssa. Neljä voittoa viidestä, joista komein kotijoukkue Espoo Basket Teamia vastaan, varmisti lopulta Sykille ensimmäisen
B-poika SM-paikan yli kymmeneen
vuoteen!
B-pojat pelasivat lopulta neljässä sarjassa (SM sekä eteläisen alueen I-, II- & III-div). Syyskaudella
menestys alueellisissa peleissä oli
ottelutiheyden vuoksi vaihtelevaa,
mutta SM-sarjassa joukkue nappasi komeat voitot Salossa ja kotona
Kouvoja vastaan.
Kevätkausi oli SM-sarjassa varmasti pelaajille pettymys, kun
joukkue kärsi muutaman todella
tiukan tappion Uraa, Kouvoja, Sa-

Jusef Elouacef

43 Eddy Mombilo
20 Miko Lundqvist
44 Patrik Tuokko
21 Arttu Iivanain
en
45 Mikko Visakko
22 Amir Allard
50 Klaus Kulikoff
23 Hung Nguyen
51 Sasu Äijälä
24 Pyry Hinkkan

en
52 Giacomo Zane
lla
25 Tapani Lehtone
n
54 Johan Tuomola

lon Vilpasta ja KTP:ä vastaan. Lop- 13
Chrysostom Chuk
wuma
putuloksena oli tyytyminen 10:een
42 Julius Koski
sijaan.
30 Karim Aiyad
14 Roy Hinkkanen
Divaripeleissä joukkue osoitti
55 Joni Vesanen
todellista kehitystä ja lopputulokRainer Ruuskane
n
sena oli pronssia I- ja hopeaa IIIHenri Malmio
divisioonassa. Kevään kohokohta nuoremmille B-pojille oli kutsu -97-poikien Scania-turnaukseen
Ruotsin Södertäljeen, missä lopputuloksena oli 10. sija.
Mikä tärkeintä, joukkueen kaipalkittavat
kissa pelaajissa on näkynyt selvää
MiKKo VisaKKo
kehitystä koripalloilijoina ja nuo-most improved
rina aikuisina. Hienoin yksilösaaJaaKKo laMMi
vutus oli varmasti Fiifi Aidoon va-leadership
litseminen Talent-leireille ja U-16
maajoukkueeseen Baltic Cupiin.

A

-tyttöjen kausi oli leppoisa ja treenit kulkivat hyvin
silloin kun porukka ilmestyi paikalle. Peleissä voitto ei ollut selvästikään tärkeintä vaan hyvä
joukkuehenki sekä iloinen mieli! Vaikka ensi kaudella on edessä
jengin hajoaminen, tätä viimeistä
yhteistä kautta muistellaan lämmöllä.
Simon ja A-tytöt
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tytöt

A

palkittavat
tiiu niKKilÄ
-most valuable player
oliVia Kontiainen
- game changer
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S

ykki A-Pojat pelasivat kauden 2011-2012 alueen ensimmäistä divisioonaa. Joukkue
saatiin koottua 2010-2011 kauden lopussa hajonneen SykkiToPoLan jäljiltä yhteen, mutta
näinollen kesäharjoittelu jäi varsin vähäiseksi. Kauden aikana tavaramerkiksi muodostuneella sisulla joukkue kuitenkin taisteli
itsensä pelikuntoon elokuun aikana ja kausi saatiin
EHBT-turnauksen
kautta hyvin
käyntiin.
Harjoituksissa herja
lentää, mutta töitä on silti tehty tiukalla asenteella. Itse joukkuetta ja ottelusuorituksiamme voisi kuvata
diesel-koneeksi: varma ja (joskus liiankin) rento liikkeellelähtö, tasainen kiihdytys ja todellinen peli alkaa vasta kun kierroksia on saatu kunnolla koneeseen.

pojat

A
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tteri” Norilo
#6 Leo ”Sen
o
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#7 Roope ”B
n
kki” Raitane
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” Jama
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# Omar ”Bab

Olemme kauden aikana luoneet
13 kovaa Larry Bird-tyyppistä
neljännen erän pelaajaa, joiden
suonissa virtaa jäävesi. Tulevaisuuden tavoitteena on saada suoritus erissä 1-3 vastaavalle tasolle. Pelaajat ovat kasvaneet pojista
papoiksi kuten A-Pojissa kuuluukin, ja tästä esimerkkinä kauden
mieleenpainuvin hetki: toisiksi viimeisessä ottelussa valmentaja ei enää rauhoitellut pelaajia,
vaan pelaajat sanoivat valmentajalle nuo kuuluisat sanat ”ota

palkittavat
HenriK aro
- MVp
taaVi lappila
- puolustuksen avain. ottanut valtavan
askeleen eteenpäin tällä kaudella pelin- ja
itsensä hallinnassa. Joukkueen sydän.

ihan rauhassa, toi ei auta mitään,
me hoidetaan tää homma”. Tällaisessa tilanteessa valmentaja
voi vain istua alas hymy huulilla, vilpittömän ylpeänä joukkueestaan.
Haluan kiittää teitä pojat, tai
siis nykyään papat, tästä kaudes-

ta. Lyhyestä alkukaudesta, ylioppilaskirjoituksista ja kaikista haasteista huolimatta te teitte
tästä mahtavan joukkueen ja ikimuistoisen kauden. Suuri kiitos
Teille, sekä Sykin ja perheiden
taustajoukoille!
Coach Niko
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palkittavat
HanKsi pirKola
- vuoden pelaaja
Maria ainaMo
- vuoden tulokas

P

elaajaringin kasaaminen
kaudelle onnistui yllättävän
hyvin ja 12 pelaajan kokoonpano
saatiin kauden alkuun mennessä
kokoon muutaman paluun tehneen ja uuden pelaajan myötä.
Valitettavasti erilaisten muiden
ajanvietteiden kuten työ/matkustelu/opiskelu/sairastelu johdosta osanottajien määrä harjoituksissa ei kauden mittaan noussut
vieläkään tyydyttävälle tasolle.
Syksyn peleissä 2 divari osoitti kenties aiempaa kovemman tasonsa tylyllä tavalla ja saldona
oli vain yksi voitto. Tästä kuitenkin joukkue sisuuntui ja kevätkaudella joukkuepelin parantuessa ja etenkin puolustuksen terävöityessä kyettiin saalistamaan
5 voittoa lisää ja täten varmis-

tamaan sarjapaikka ihan omin
avuin. Otteluissa säilyi panosta aina viimeiseen peliin asti, mikä oli omiaan tuomaan haastetta
kevään kamppailuihin.
Kaudesta jäi siis lopulta hyvä maku suuhun ja pelit jatkuvat
ensi kaudella toivottavasti hieman voitokkaammin jo syksyllä.

Senoritas

S

enoritas jatkoi pelejään Eteläisen alueen 3-divarissa.
Joukkue vahvistui muutamalla tiukan seulan läpäisseellä expelaajalla ja harjoituksissa käy-

tiin ahkerasti läpi koko kauden.
Otteluaktiivisuuskin vain kiihtyi
loppua kohden ja muutamassa
kevään pelissä oltiin paikalla jopa koko kokoonpanon voimalla.
Syksyn pelit sujuivat tappiotta ja paikka ns. noususarjassa oli
selviö. Keväällä jännitettiin olisiko tarvetta jopa nousta kun naisia uhkasi putoaminen. Kuitenkin naiset hoitivat oman osuutensa kunnialla ja näin ollen sarjan kärkipaikat voitiin jättää
nousua oikeasti halunneille joukkueille. 3. sija oli kuitenkin vahva
osoitus joukkueen iskukyvystä ja
pelihuumorista, sillä vastustajat

olivat kuitenkin ajoittain aika koviakin,
mm. koko kentän 40 min.
prässejä nähtiin ja kyettiin
kunnialla hoitamaan.
Señoritas,
gracias por una
temporada de baloncesto
maravillosa!

Naiset

palkittavat
Veera saari
- vuoden come-back
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Tirmool

K

ausi 2011-12 oli aikamoinen pettymys. Odotukset
olivat muutamalla pelaajalla todella korkeat edellisen nousuksi
päättyneen kauden jälkeen. Kaikki eivät kuitenkaan samaa intohimoa hommaan osoittaneet.
Seurauksena oli pelaajakato,
huono harjoitus- ja otteluaktiivisuus, sekä tyytyminen IV-divisioonan C-lohkon jumbosijaan.
Ainoa oikeastaan positiivinen
asia kaudessa oli, kun joukkue
antoi B-junnuille Fiifi Aidoolle ja
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Chrisse Chukwumalle mahdollisuuden pelata muutaman miesten sarjaottelun. Toivottavasti kokemus oli molemmille tarvittava shokkihoito, sillä poikien
tulevaisuus ei ole eteläisen alueen IV-divisioona. Tirmoolin tulevaisuus on valitettavasti pahasti vaakalaudalla.

Kunniamaininnat
Waltteri Apell
-Jerry West ”Mr Clutch” Award

K

ausi 201112 oli Seniorsille opettavainen. Miesten eteläisen alueen kolmosdivisioonassa
(M3D) joukkue pelasi erittäin kovan alkukauden, ja pikkujoulusaunan
lauteilla puitiin jo halukkuutta
havitella nousua sarjaporrasta
ylemmäs M2D:hen. Nämä keskustelut olivat jäädä merkityksettömiksi joukkueen aloittaessa kuluvan kalenterivuoden 4:llä
perättäisellä tappiolla, mutta
kauden päättänyt 9:n ottelun
voittoputki toi kuin toikin paikan nousukarsintaturnauksessa
joka kulkee nimellä April Madness. Sosiaalisessa mediassakin tarkkaan dokumentoitujen
vaiheiden jälkeen karsintapelit päättyivät tappioihin ja M2D
paikka jäi tällä erää haaveeksi. Kesäharjoittelussa on päätetty panostaa fyysisen kovuuden
kasvattamiseen, jotta ensi kau-

della dominoisimme M3D:ssä entistä vakuuttavammin ja olisimme keväällä
valmiita leimaamaan lippumme pois
vanhan vihtahousun sylistä ja nousisimme feenikslinnun lailla M3D tuhkasta ylös
M2D:hen. Joukkueessa toki tunnistetaan myös pehmeiden arvojen tärkeys ja tämän johdosta kesällä pidämme myöhemmin ilmoitettavassa lokaatiossa myös haikurunoiltoja, joihin
seuran lahjakkaimmat junioripelaajat ovat tervetulleita esittämään omia teoksiaan ja toiveensa harjoitella koripalloa joukkueen kanssa.
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esän menestyksekkäiden
burleskiesitysten jälkeen
joukkueen kassa oli kukkoroillaan kultaa ja pikkuhousuja, joiden avulla Haagaan
houkuteltiin
Lahden myskihärkä, Jami. Kaspar
oli sairaan
nopee ja
kausi aloitettiin rehvakkaasti kolmella voitolla. Alamäki kuitenkin alkoi, kun Henkka sai perheen ja Kasperi töitä.
Joulun tienoilla kiikuttiin vielä kärkikahinoissa, mutta kevät ja Paulin naama menivät lopulta matsien osalta päin pyllyä.
Loppurekordiksi jäi väsynyt 9/9,
josta on johtopääteltävissä ettei kolmonen ollut vielä valmis
Hönkeille. Tulevana kesänä keskitytään Euroopan-kiertueen lisäksi lempeään musiikkiin ja runoihin.
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Vanhemmat
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ykin vanhempienkoris vietti juhlakautta. Helmikuun
pakkasilla juhlittiin toiminnan
kymmenettä vuotta salaisessa
paikassa Haagan suunnalla.
Tilaisuus oli yleisömenestys. Paikalle oli saapunut kaikkiaan 23
joukkueen mukana matkan varrella taivaltaneista 34 pelaajasta.
Yksimielisesti todettiin tämän
olevan todiste aivan ainutlaatuisesta joukkuehengestä ja joukosta. Tilaisuudessa esitetty historiikki paljasti vanhempienkoriksen edustavan myös lukuisia
muita koripalloilullisia hyveitä.
Kuten jokaisella menestyvällä
joukkueella, silläkin on oma, sille
ominainen pelitapansa ja tyylinsä, joka on pysynyt samanlaisena
melkeinpä joukkueen perustamisesta lähtien.
Useissa kirjallisissakin lähteissä on mm. todettu, että treenit alkavat yleensä tervehdysten
vaihdolla, jonka jälkeen otetaan
pienet lämpimät. Sitten loksautetaan alkuperäiset joskin kulu-

neet ja tekonivelet Game-asentoon, ja peli pääsee alkamaan.
Kohteliaisuus ja toisten huomioonottaminen ovat niin joukon valtti kuin mottokin. Niinpä tyypillisesti alussa vähän varotaan loukkaamasta vastustajan
psyykettä liian hienoilla sommitelmilla ja koreilla. Niitä säästellään tärkeisiin paikkoihin.
Vasta ratkaisun ollessa käsillä kaivetaan säännönmukaisesti
tyylikkäimmät ja samalla tehokkaimmat koreografiset viritelmät
takataskusta.
Aivan oma lukunsa on luonnollisesti joukkueen toimintaan
ja aatemaailmaan vahvasti liittyvä kasvatusperiaate.
Tilaisuudessa todettiinkin,
kuinka vanhemmista koostuneet
sikermät ovat moninaisissa Sykki
-riehoissa ja katukoristurnauksissa tyytyneet tarkoituksella tavanomaista maltillisempiin kuvioihin ja ratkaisuihin, muistaen, kuinka tärkeitä voittamisen
oppiminen ja onnistumisen elä-

mykset ovat nuorille.
Useimmat ”vanhukset” muistelivat yllättyneensä ensimmäisissä harjoituksissaan. Porukkaan pääsi sisään aika helposti
ja siinä sai olla oma itsensä. Siellähän olikin aika mukavaa. Jos
erehtyi mukaan vielä toisen tai
kolmannenkin kerran, huomasi
yht’äkkiä haluavansa sitä lisää ja
loppujen lopuksi edessä oli alistuminen addiktiolle.
Monet ovatkin ryhtyneet järjestämään perheensä viikko-ohjelman siten, että varmasti pääsevät mukaan perjantai-illan lepakkovuorolle. Eräillä puoliso
odottaa kiltisti mökille lähtöä ja
toiset ovat jättäneet illanviettoja
sekä matineoita väliin vain päästäkseen treeneihin.
Viikonloppu kun ei ole kunnollinen, ellei sitä pääse aloittamaan koripallolla.
Juhlailtana muisteltiin nykyisiä ja entisiä tähtiä. Persoonallisuuksia riittää, mutta tällä kertaa erityistä huomiota kiinnitet-

tiin joukkueen legendaarisille
heittolingoille.
Huomiota saivat mm. Ohiheitto-Olli, jonka nimen alkuperä on jäänyt kaikille mysteeriksi, Hannun kahden käden hook
selän takaa, Leon kuuluisa käärmeheitto sekä jo legendan mitat
täyttävä Ilpon Ruoska.
Illan kunniaksi oli tarjolla
kaksi palkintoa. Ensimmäinen
oli päätetty myöntää pelaajalle, joka poikkeuksellisen ansiokkaasti kykenee arvioimiaan omia
taitojaan ja kykyjään realistisesti, on perillä vahvuuksistaan sekä kehittämiskohteistaan koripalloilijana sekä on siinäkin mielessä esimerkillinen, ettei sorru leijumaan ja pitämään itseään
parempana kuin onkaan. Tätä
trophyä ei ymmärrettävistä syistä
voitu lainkaan jakaa.
Toinen oli elämäntyöpalkinto. Se jaettiin Raija Koskiselle
herkästä ranteesta, hellästä mutta jämäkästä huolenpidosta, jatkuvasta aktiivisuudesta, jalos-

ta luonteenlaadusta ja monesta
muustakin hyveestä. Raijan lay
upia on tituleerattu jopa LänsiHelsingin kauneimmaksi (ainakin se on yksi tehokkaimmista),
ja hän on keksinyt vanhempienkoriksen käyttöön kuolemattomat sloganit: ”Kaikki huilaa” sekä ”Teidän kuntonne puolesta”.
Tilaisuuden loppupuolella vakuutettiin yhteen ääneen, että
vanhempienkoris on tänään vahvempi kuin koskaan. Uudet draftaukset ovat osoittautuneet luottamuksen arvoisiksi ja tuoneet
vanhoihin konkareihin sopivasti
tuoretta virtaa. Huimalle tarinalle ei näy loppua.
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Jojot
Heikki ali-Hokka, p98
Olen melko tuore sykki-isä ja heti jojo-hommilla nakitettu. Se on
tosin laatuhomma, oppii tuntemaan pojat ja niiden vanhemmat.
Koripalloilutaustani merkittävin tekijä on se, että olen kotoisin Forssasta, jossa kaikki fiksut
pelasivat korista ja loput lätkää.
Oma koripallourani tosin häikäisee lyhyydellään. Kunnostauduin
eniten penkkiurheilijana.
Nykyään koripalloilen Sykin
isien ja äitien tiimissä. Perjantaiillan vuoro on viikon tähtihetki,
vaikka lauantaiaamuisin en olekaan aina sitä mieltä.
petteri auvinen, t 01-03
41-v. järjestelmäasiantuntija Sampo Pankista ja Roosan iskä :) Itse pelannut nuoruudessa
monet vuodet ja nyt Roosan korisharrastuksen mukana sitten
taas enemmän mukana lajissa.
Marikka ehdotti mulle jojon hommaa vuosi sitten. Siitä se
lähti ja kivaa on ollut :)
terhi Bäckman, mikropojat 03
Aloitin jojona viime syksynä. Aiempaa koristaustaa minulla ei
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ole, vaikka monenlaista liikkumista onkin tullut harrastettua
itämaisesta tanssista karateen.
Kilpailukokemustakin on takavuosina kertynyt SM-sarjoista tosin kilpailulajina on ollut laulaminen lauluyhtyeessä! Koriskärpäsen perheeseemme on tuonut perheen kuopus Tommi,
jonka vääjäämätön halu pelata
vaatii myös vanhempien panostusta lajiin.
anna Cantell-Forsbom, , a-tytöt
Virkatyöni on Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa ja työnteko tuppaa ikävästi välillä häiritsemään koripallo-harrastusta. Jojoksi suostuin pakon
edessä kolme vuotta sitten; muita ei saatu ylipuhuttua ja tämä
on viimeinen kauteni.
Suhteeni korikseen on pitkä,
alkoi yli 35 vuotta sitten KaPon
C-tytöistä ja on jatkunut joitakin
taukoja lukuunottamatta alemmilla sarjatasoilla ja ”höntsä”joukkueissa pelaillessa sekä lasten korisharrastuksen taustajoukoissa. Olen toisessa seurassa (PuHu) rahastonhoitajana ja
melkeinpä jokaisessa molempien
tyttöjeni kotipelissä toimitsijana.

Heidi enroth, t 99/00
Jojona jo toista vuotta ja viihdyn pestissä erinomaisesti. Istun
päivät toimistotyössä numeroita
pyöritellen, joten vapaa-aikaa on
mukava viettää vauhdikkaan lajin parissa. Hurahdin korikseen
jo yläastevuosina ja on hienoa
seurata, kuinka koris koukuttaa
myös seuraavaa sukupolvea.
Jojona olemisessa parasta on
se, että pääsee seuraamaan huipputiimiä ihan aitiopaikalta.
Joukkueemme tytöt ovat mahtavia persoonia ja heidän kasvamistaan on hieno seurata. Tytöistä on kasvamassa kansainvälisiä nuoria naisia ja tällä kaudella
suuntasimmekin koko joukkueen voimin ensimmäiseen ulkomaanturnaukseen Italiaan.
Lisäksi olen mielelläni ollut
mukana organisoimassa tytöille
kaikenlaista oheisohjelmaa (tytöt
ja äidit ovat tällä kaudella mukana mm. Naisten Kympillä). Kiitos
siitä kuuluu joukkueemme loistaville valmentajille ja aina yhtä
aktiivisille taustajoukoille, jotka
ovat sitoutuneet joukkueeseen
loistavasti.
”Sykki! Me tsempataan ja hienosti pelataan. Sykki! Sun täytyy

kelaa vaihtopenkille, kun pääset relaa...” - pätkä tyttöjen levyttämästä joukkuebiisistä, jonka
kuullessanne tiedätte, että Sykki
tytöt 99/00 ovat taas vauhdissa.
Marika Hyrylä, C-tytöt 98
Tytöt ovat innokkaita korispelaajia ja joukkueen yhteishenki
on hyvä. On ollut ilo seurata tyttöjen kehitystä ja menestystä sarjapeleissä ja turnauksissa. Jojona toimiessa on saanut tutustua
joukkueeseen paremmin kuin
vain kentän laidalla huutelijana.
Hyvä tytöt!
riikka Kouhi, p 01
Jojoilen nyt toista vuotta. Omat
koriskokemukseni ovat kaukaa
kouluajoilta, mutta tässä hommassa niitä on päässyt sopivasti tuoreuttamaan. Näiden vajaan
kahden vuoden aikana on ollut
mainiota huomata, miten joukkue on ruvennut toimimaan niin kentällä kuin sen laidallakin. Peli kulkee, buffet- ja toimitsijavuorot rullaavat ja pojat saavat runsaasti kannustusta niin
koti- kuin vieraspeleissäkin. Mainiota sakkia kaikki tyynni.

Petteri Pakarinen, P 00
Viime kauden päätteeksi joukkueenjohtajamme Johanna Kankkunen ilmoitti luopuvansa jojon tehtävistä ja vanhempainpalaverissa lupauduin joukkueelle toiseksi
uudeksi jojoksi Pia Villan kanssa. On ollut erittäin antoisaa saada mahdollisuus tutustua joukkueen toimintaan ja siihen kaikkeen
tehtävien kirjoon mitä kauden läpi vieminen vaatiikaan joukkueen
pelatessa kahdella eri sarjatasolla.
On ollut erittäin hienoa kokea se mahtava yhteishenki mikä
joukkueessa vallitsee pelaajien,
jojojen, valmentajien ja erityisesti vanhempien kesken. Ottelutapahtumat, niissä tarvittavat vastuulliset tehtävät joihin kaikki
vanhemmat ovat pyyteettömästi osallistuneet, antavat loistavat
puitteet jatkaa tätä hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa myös tulevaisuudessa titteleistä riippumatta.
Antoisaa koripallokesää kaikille toivottaen P00 jojoista Pete.

vastuuhenkilöitä etsittiin.
Oma korisharrastuneisuuteni
rajoittuu vaihto-oppilasvuoteen
paikallisen koulun joukkueessa.
Edes sääntöjä en tuolloin ehtinyt
oppia, taidoista puhumattakaan.
Nyt kirjanpitokin sujuu jo melkein hyvin ja alan ymmärtää mitä tuomarit kentällä vinkkaavat.
Tiina Sandberg, B-pojat
Innostuin korisvanhemmuuSykin historiallisen sm-sarjadesta heti ensimmäisessä näkejoukkueen ylpeä jojo! Tehtäviä
on ollut huimasti enemmän kuin mässäni 98-poikien korispelisalueellisissa sarjoissa ja tarkkuut- sä, sisätiloissa pullakahvia nauttien. Joukkueen taitavien poikien
ta vaadittu hiukan enemmän
lisäksi kentän laidalla notkuvat
myös. Suurkiitos vanhemmille,
mukavat vanhemmat ovat pitäjotka ovat kantaneet vastuuta ja
tehneet raakaa työtä koko pitkän neet innostusta hyvin yllä. Jojoilu
on osoittautunut antoisaksi toikauden. Aina on järjestynyt kuljetus, toimitsijat ja buffa – ja mi- minnaksi, missä tutustuu korikkä ehkä parasta: kaikki ovat mu- sen lisäksi uusiin ihmisiin.
98-poikien vanhemmat ovat
kana iloisin mielin.
yhtenäinen, vastuunsa kantaErityiskiitos Leolle, joka on
va porukka ja valmentajat työnhoitanut talouden.
sä osaavia. Odotan jo mielenkiinPojille kuitenkin isoin kiinolla ensi kautta kahden korista
tos jännittävistä ja hienoista pepelaavan pojan äitinä ja jojona.
leistä!
Joukkueen osaavat ja sitoutuneet valmentajat innostivat mukaan Sykin toimintaan. ”Pelimiesten” kehittymistä yksilöinä ja joukkueena on hienoa seurata. Urheilun parissa on upeaa
toimia.

Maarit Vaalamo, P 98
Aloitin jojona vuoden 2011 alusta. Jojoksi ajauduin puolivahinHarri Romppanen, P 99
gossa Mikon ja Heikin kanssa.
Koripallo on uusi laji minulle.
Oman poikani innostuksen myö- Olimme kai helpoimmin murrettavissa oleva rintama, kun uusia
tä lajin pariin.

Pia Villa, P 00
Olemme jakaneet joukkueenjohtajan työt kaudella 2011-2012
Petteri Pakarisen kanssa.
En ole itse pelannut milloinkaan korista, mutta kaikki kol-

me lastani ovat pelanneet Sykin riveissä; Pilvi (93), Otso (98),
ja Elmo P00. Kun nuorimmainen on nyt mukana, ajattelin että
on vuoroni ottaa vastuuta. Jojon
homma on hauskaa! P00-joukkueen ensimmäisen jojon, Johanna Kankkusen, työtä oli helppo jatkaa, se oli laitettu käyntiin
niin erinomaisella tavalla.
Jojona pääsee kurkistamaan
korismaailmaan vähän syvemmälle. Tutustuminen hauskoihin
korisvanhempiin ja valmentajiin
on homman sokeri. Vanhemmat
ovat olleet kiitettävästi mukana
kannustamassa, kuljettamassa,
toimitsijoina ja buffassa.
Mari Visakko, B-pojat ja P03/supermikrot.
B-poikien ja 03-05 syntyneiden
poikien joukkueissa ”kimppajojona”. A-tytöissä kannustusjoukoissa.
Unfied-koripallojoukkueen
valmentaja. Perjantai-iltaisin
vanhempien koristreeneissä….
Seuratoiminta on mukava
harrastus, kaikille löytyy tekemistä, tervetuloa mukaan!
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uniﬁed:

S

ykissä perustettiin kauden
2011-2012 syksyllä seuran
historian ensimmäinen Unifiedjoukkue, jonka toiminta lähti hyvin käyntiin. Unified-koripallossa siis kehitysvammaiset ja vammattomat nuoret pelaavat yhdessä samassa joukkueessa. Syksyn
edetessä pelaajia tuli tipottain lisää ja hyvä partneripelaajaporukka saatiin myös toimintaan mukaan. Kauden aikana osallistuttiin ennakkoluulottomasti heti ensimmäiseen turnaukseen
joulukuussa Malmilla. Turnaus
oli positiivinen kokemus ja monet pääsivät ensimmäistä ker-
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taa nauttimaan ottelufiiliksestä
ja tapaamaan muiden joukkueiden pelaajia.
Kevään puolella kävimme
myös Lahdessa pelaamassa ja
joukkueen pelin voisi sanoa kehittyneen huomattavasti. Vaikka
meillä alkaa olla hieno porukka
kasassa, mahtuu mukaan tottakai lisää innokkaita kasvoja, niin
pelaamaan kuin valmentamaankin! Kiitokset kaudesta mukana olleille pelaajille, partnereille,
kannustaneille vanhemmille ja
valmentajille! Ensi syksynä startataan taas innokkaina ja täynnä tarmoa!

palkittavat
eeMeli JÄÄsKelÄinen
-ahkera treenaaja – kehittynyt huimasti
MaiJa sulKanen
- alkujännityksen jälkeen roHKea

Ansa
Eemeli
Ella
Heli
Katja
Maija
Viktor

see

ari
n
a
n

K

ausi alkaa olla
paketissa ja kevät jo jyllää
niin pelaajien kuin valmentajien
ja toimitsijoidenkin rinnoissa.
Taas on ollut hyvä vuosi olla sykkiläinen. B-poikien ansiosta
saatiin Sykin kotiluolassa nauttia
SM-sarjatason koripallosta.
Oli hienoa käydä paikan päällä seuraamassa poikien otteita. On se vaan pieni ihme, kuinka paljon nuoret miehet kasvavat kauden aikana joukkueena
ja myös yksilöinä. Tästä on hyvä jatkaa.
Toimitsijapöydän touhu oli
äärimmäisen ammattitaitoista ja
kuulutusten avulla hommaan tuli suorastaan kansainvälistä meininkiä. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös puhvettia pitäneet äidit. Saranakin nautti kauden
mittaan useamman kupin kahvia
ja mainioita leivonnaisia.
Hyvä ottelutapahtuma syntyy kaikista edellä mainituista ja
homman kruunaa monilukuinen
ja omaa joukkuetta kannustava

sara

yleisö. Lehtereillä olikin aika paljon porukkaa. Silti toivoisi, että
varsinkin pienempiä sykkiläisiä
olisi paikalla vielä enemmän imemässä tunnelmaa ja omaksumassa isompien Sykki-idolsien taidonnäytteitä.
***
Ei toiminta pelkkää SM-sarjaa
ollut. Seuran Internet-sivuilla komeilee peräti 22 joukkuetta. Jäseniäkin löytyy suurin piirtein 350
sierainparin verran. Sykki on ottanut aimo askeleen kohti suuria.
Seura on selvästi luonut nahkaansa. Sen toimintaan on tullut useampi hyppysellinen ammattimaisuutta ja yleisseuramaisuutta. Yhteys Suomalaiseen Yhteiskouluun on edelleen olemassa
muutenkin kuin koti-salin kautta, mutta puolet pelaajista suorittaa opintojaan muualla.
Jotta homma pysyy kasassa,
perustan täytyy olla vankka. Meillä ei ole hätää siinäkään mielessä.
Sykki -henki on vahva ja muutenkin arvot ohjaavat vankasti toi-

mintaa.
Jokaisen on helppo ja turvallinen tulla seuran piiriin. Siellä kunnioitamme ja kannustamme toinen toistamme. Teknisen
ja fyysisen kehittymisen lisäksi
huomiota kiinnitetään henkiseen
kasvuun. Kaikki saavat toteuttaa
itseään kentällä ja sen vieressä. Jokainen saa olla oma itsensä.
***
Tuo 22 joukkuetta ei muuten
aivan tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Vanhempien – tai kuten jotkut vääräleuat tapaavat sanoa – vanhustenkoris puuttuu
listasta.
Totta on, etteivät he pelaa kisapelejä kuin satunnaisesti Sykki -riehassa. Toisaalta porukka
on ollut kasassa niin pitkään, että se on yksi seuran vanhimmista
joukkueista. Se on myös yksi suurimmista. Välillä treenejä on vedetty kuudellatoista pelaajalla ja
kaikkiaan porukassa on ehtinyt
vaikuttaa 33 pelimannia.
Vanhempienkoris vietti hel-

mikuussa kymmenvuotisjuhliaan. Porukka voi hyvin ja joukkueen tulevaisuus näyttää valoisalta. Taidoissa ja varsinkin vauhdissa seurasta löytyy (onneksi) suuri
joukko parempilaatuista materiaalia, mutta intonsa ja asenteensa puolesta Oldies But Goldies
-osasto on maailmanluokkaa.
Vanhukset ovat yhtälailla tärkeä osa seuraa kuin muutkin
joukkueet. Heidän olemassaolonsa on merkki siitä, että Sykissä
seinät ovat leveällä ja katto korkealla. Heidän asenteensa taas suorastaan pursuaa sitä kuuluisaa
henkistä olemustamme.
***
Sykki -henki ei synny itsestään. Loppujen lopuksi me sykkiläiset ihmiset olemme sen paras
tae. Siksi meitä kaikkia tarvitaan.
Tulkaa kaikki mukaan! Pelaajat, kouluttautukaa valmentajiksi, vanhemmat, ruvetkaa toimitsijoiksi. Tarttukaa hihasta ja kysykää, miten voisitte osallistua. Ette
tule pettymään.
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AP Safe Oy - Turvajärjestelmät
AP Safe Oy on vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä asennus/
suunnitteluliike.
Tulemme pääkaupunkiseudulla veloituksetta arvioimaan teidän tarpeenne sekä teemme tarjouksen
esim. rikosilmoitin ja videovalvontajärjestelmästä sekä hälytyskeskuspalveluista kohteeseen.

Sovi aika niin laitetaan
turvallisuusasiat kuntoon !
Rikosilmoitin
Kulunvalvonta
Videovalvonta
Porttipuhelinjärjestelmät
Tuotesuojaportit
Turvakaapit
Setelintunnistimet
Setelilaskurit
Kolikkolaskurit
Avainkaapit
Verkkokauppa

AP SAFE OY
security systems

AP SAFE OY

Mäkitorpantie 23
00640 HELSINKI
+358 (0)9 8569 7777
www.apsafe.fi
apsafe@apsafe.fi

Kattopark Oy
Kattopark Oy tekee lumenpudotukset ja muut kattotyöt. Kotimaiset kattomiehemme työskentelevät turvallisesti ja tyylillä,
vuosikymmenten tuomalla kokemuksella ja ammattitaidolla.
Lumenpudotukset, siirrot ja kuljetukset
Kattojen vesivuotokorjaukset
Peltityöt
Kattojen kuntoraportit
Kattohuollot
Kattojen lumimäärän seurannat
Kattojen korjaukset
Saneeraukset
Peltisepän työt
Bitumihuopa-hitsaukset
Tavanomaiset kiinteistöjen remontit ja saneeraukset
Kiskontie 16 B 18
00280 HKI
0400-737774
kalle@kattopark.fi
www.kattopark.fi
Päivystys 24 h
Soita: 0400 737774
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