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Sykki ry on pelkästään koripalloon keskittyvä urheiluseura.  
Seuran kotisali on Suomalaisen yhteiskoulun urheilutalossa  
Etelä-Haagassa osoitteessa:
Isonnevantie 8, 00320 Helsinki
www.sykki.fi



Neljäs kauteni Sykki ry:n 
puheenjohtajana on 
päättynyt. Sykki on 

näiden vuosien aikana muuttu-
nut paljon, mutta myös vanhaa 
rakasta Sykkiämme seurasta 
löytyy edelleen paljon.
Aktiiviset, fiksut, koko ajan 
kehittyvät valmentajamme, 
jotka pitävät yhtä vaikka läpi 
harmaan kiven, ovat toimin-
tamme kulmakivi. Aikaansaavat 
joukkueenjohtajat ja pelaajien 
vanhemmat toimivat yhä pyy-
teettömästi lasten ja nuorten 
toiminnan hyväksi. Tämä kaikki 
on ollut Sykin tavaramerkki läpi 
vuosikymmenten. Me Sykitte-
lemme!

Muutosta on seuran toimin-
nan kehittyminen laadultaan 
tasaisemmaksi ja organisoitu-
neemmaksi. Tämä kehitys on 
suoraa seurausta lisäpanostuk-
sesta valmennukseen. Seuras-

sa on neljän vuoden ajan ollut 
täysipäiväinen nuorisopäällikkö 
ja kolmen kauden ajan puolipäi-
väinen junioripäällikkö.

Sykin kokoisessa seurassa 
tarvitaan jatkossa toiminnan-
johtaja, joka toimii valmentaji-
en esimiehenä ja vastaa toimin-
nan kehittämisestä hallituksen 
alaisuudessa. Hallituksen tulee 
jatkossa keskittyä talouden ja 
seurahallinnon kehittämiseen. 
Jotain silläkin saralla olemme 
saaneet aikaan, Sykistä tulee 
Sinettiseura 18.5.2013.

Kaudella 2012-13 joukkue-
toimintamme kehittyi kohisten. 
Meillä oli seuran historiassa 
ainutlaatuinen tilanne, kaksi 
joukkuetta SM-sarjatasolla. 
Myös aluedivareissa edus-
tuksemme on ollut vahva. 
Poikaikäluokkamme ovat 
elinvoimaisia ja monen tasoista 
toimintaa tarjoavia ryhmiä, 
missä kilpailullisuus ja harras-
tuksellisuus tukevat toisiaan 
varsin poikkeuksellisella tasolla 

koripallomaailmassa. 
Tyttöikäluokkamme ovat 

ilahduttavassa kasvussa, eri-
tyisen onnellinen olen pienten 
tyttöjen ryhmien kasvamisesta. 
Kiitos Visakon Marin tarmok-
kaan toiminnan, myös Unified-
joukkueemme on tällä kaudella 
kasvanut lähes kaksinkertaisek-
si! Ensi kaudella Unified pelaa 
omaa sarjaa!

Toimintamme on laajene-
massa alueemme kouluihin 
myös välituntitoiminnan 
muodossa.  Iltapäiväryhmiähän 
meillä on jo nyt. Päiväkotitoi-
minta aloitettiin tällä kaudella 
iloisesti, ensi kaudella toiminta 
laajenee myös päiväkodeissa.

Lajikulttuuria pyrimme 
myös kehittämään. Sykki oli 
pilottiseuroja uuden sähköisen 
tuomarilaskutuksen luomisessa 
kaudella 2012-13. Ensi kaudella 
Koripalloliitto ottaa keskite-
tysti erotuomarilaskutuksen 
hoitaakseen. Tämä on iso 
helpotus jojoille, helpottaa seu-

rahallintoa ja kitkee harmaata 
taloutta.

Kannamme myös huolta 
lajin kehittymisestä pääkau-
punkiseudulla. Pyrimme tar-
joamaan pelaajillemme väyliä 
kehittyä omalla tasollaan myös 
A-juniori- ja nuoressa aikuisiäs-
sä. Olemme  luomassa A-poika 
yhteistyötä naapuriseuramme 
Puhu Juniorien kanssa, jotta 
voimme tarjota hyvän harjoit-
teluympäristön kilpailullisille 
pelaajille. Samalla turvaamme 
harrastuksellisen toiminnan 
jatkumisen.

Nyt on kuitenkin kesä edes-
sä ja koko Sykki-väki pääsee 
ansaitsemalleen kesälomalle. 
Kesäharjoittelu toki jatkuu ja 
leirit pyörivät mutta muiste-
taan myös käydä uimassa ja 
mustikassa ja luetaan joku hyvä 
kirja!

Tessa Palkama 
Sykki ry:n puheenjohtaja

Puheenjohtajan  
tervehdys



Riikka Liesmala

Etelä-Haagassa asuva kaup-
patieteilijä, joka työskentelee 
media-alalla. Hallituksessa mu-
kana talouspuolen vahvistukse-
na. Perheen molemmat lapset 
pelaavat Sykissä ja harrastan 
itse ryhmäliikuntaa ja palloilua.

Petteri Auvinen

Kolme kautta T01/02 & T03/04 
jojona takana. Nyt ekaa kautta 
mukana sitten seuran hallituk-
sessa.

Vastuualueiksi hallituksessa 
minulle tuli seuratyöntekijät ja 
jojot.

Ekan kerran Hotelli Haagas-
sa ollaan jo kokoonnuttu ja 
tästä jatketaan eteenpäin noin 
kerran kuukaudessa.

Koitan omalla panoksellani 
viedä osaltani Sykkiä eteenpäin 
laadukkaana koripalloseurana.

Sykki-hallituksen 
uudet kasvot

Hallitus

Puheenjohtaja

Tessa Palkama

Varapuheenjohtaja 

Timo Hyvönen

Jäsenet

Raija Koskinen
Tiina Sandberg
Mikko Penttinen
Jussi-Aleksi Keijonen
Antti Dahlberg
Petteri Auvinen
Riikka Liesmala



Sykin mennyt kilpailukausi 
oli historiallinen monel-
la tapaa. Sekä seuran 

b-pojat että c-pojat selviytyivät 
ikäluokkiensa SM-sarjoihin. 
Näin Sykillä oli kaksi joukkuetta 
samanaikaisesti valtakunnal-
lisissa sarjoissa, ensimmäistä 
kertaa 2000-luvulla.

Seuran b-pojat (1997) uu-
sivat viime kauden paikkansa 
SM-sarjassa. Joukkueen pelaa-
jista osa oli pelannut SM:ää jo 
edellisellä kaudella, nuorem-
pina b-poikina ja useimmat 
vuotta aikaisemmin c-poikien 
SM-sarjassa. Toisella karsinta-
kierroksella Sykki voitti SäyRin, 
Vilppaan ja FoKoPon ja näin 
sinetöi paikan valtakunnan 10 
parhaan joukossa.

Itse sarjan Sykki aloitti 
pirteästi, kamppaillen voitosta 
kahden jatkoajan verran Kaa-

rinassa Uraa vastaan. Kauden 
ensimmäinen voitto tuli loka-
kuussa kotona Turun NMKY:ta 
vastaan. Kauteen mahtui 
useita tiukkoja pelejä, joista 
useimmat kääntyivät joko 
jatkoajan jälkeen tai viimeisellä 
neljänneksellä Sykin tappioksi. 
Joulukuussa kaatui kotona 
näyttävästi Kotkan Pojat, mut-
ta tämä oli valitettavasti myös 
SM-kauden viimeinen voitto. 

Sykin tilastokärjet olivat 
Roy Hinkkanen (17,4 pistettä 
ottelua kohti), Pyry Hinkkanen 
(14,5 pistettä ja 1,9 syöttöä 
ottelua kohti), Mikko Visakko 
(12,9 pistettä ottelua kohti) ja 
Eddy Mombilo (7,6 pistettä ja 
10,6 levypalloa ottelua kohti). 
Yhteensä 18 Sykin pelaajaa 
kävi hakemassa pelikokemusta 
SM-sarjasta. Päävalmentajana 
oli Matias Lehtinen, apunaan 
Kristian Palotie. Sarjan voitti 
suvereenisti Helsingin NMKY, 
joka ei hävinnyt yhtään ottelua 
kauden aikana. 

C-pojat (1999-2000) sel-
viytyivät SM-sarjaan syksyn 
mittaisen karsintasarjan  
(1.divisioona) kautta. Karsin-
tojen saldo oli kuusi voittoa ja 
kuusi tappiota, joka oikeutti 
eteläisen alueen seitsemän-
teen paikkaan SM-sarjassa.

Aiemmin Sykistä oli  
c-poikien SM:ään selvinnyt jo 
aiemmin mainittu 97-poikien 
ikäluokka kaudella 2010-11. 
C-juniorien SM-sarjat pelataan 
kevään mittaisena ja turnaus-
muotoisena. 18 joukkuetta on 
jaettu kahteen lohkoon. Sykin 
pojat päätyivät kivikovaan 
b-lohkoon, jossa olivat myös 
sarjan kovimmat ennakkosuosi-
kit MuKi ja KTP. 

Sykki aloitti sarjan voitolla 
Kokkolan NMKY:sta. Toinen 
voitto irtosi kotiturnauksessa 
Jyväskylän NMKY:ta vastaan. 
Lisäksi joukkue taisteli tasavä-
kisesti muun muassa Uraa ja 
KTP:ta vastaan, mutta runko-
sarjassa voittotili ei karttunut 

enempää.
Sykin c-poikien kausi huipen-

tui SM-sarjan alemmassa lop-
puturnauksessa toukokuussa. 
Vierumäellä pelatussa turnauk-
sessa Sykki taisteli sijoista 7-12. 

Sykin CSM-joukkueessa 
pelasivat Aron Dahlberg, Elias 
Erke, Elmo Villa, Ilmari Kärki, 
Jaakko Lammi, Jesper Gran-
lund, Johannes Salonen, Nooa 
Laukkanen, Samuli Romp-
panen, Topias Niemi ja Vilho 
Toivanen. Päävalmentajana oli 
Tomas Luomanmäki, apunaan 
Eero Sahlberg.

TL

Kaksi joukkuetta 
SM-sarjassa

C-pojat ylsivät SM-sarjassa si-
jalle 10/18. Loppu turnauksessa 
kaatui hienojen otteiden jäl-
keen Lappeenrannan Namika 
ja Namika Lahti.



Joka vuosi valitaan 24 
C-ikäistä poikaa ja tyttöä 
edustamaan Suomea 

Yhdysvalloissa pelattavaan 
Biddy Basketball -turnaukseen. 
Turnaus pelattiin tänä vuonna 
Louisianan Slidellissa. Sykistä 
tiensä Amerikkaan asti raivasi 

C99-poikien sentteri, 13-vuotias 
Jaakko Lammi.

Miten päädyit Biddyyn mukaan?

- Tomppa ohjasi minut karsinta-
leirille, ja minut valittiin sitten 
leirien kautta joukkueeseen.

Miten turnaus meni?

- Tosi hyvin. Pelit sujuivat ja 
oltiin kovimmassa lohkossa 
viidensiä. Sain paljon peliaikaa, 
melkein eniten meidän joukku-

eesta. Peli oli paljon kovempaa 
kuin täällä, kaikki pelasivat 
täysillä. Useimmat peleistä oli 
tosi tiukkoja.

Mitä muuta jäi reissulta  
käteen, pelien lisäksi?

- Siisteintä oli amerikkalaisten 
kaverien kanssa hengailu. 
Sitten mentiin katsomaan 
NBA-matsia (New Orleans vs. 
Boston) ja syötiin hyvää roska-
ruokaa.

Suosittelisitko Biddya nuorem-
mille?

- Ehdottomasti! Tosi siisti reissu.

Aloitit koriksen vasta puoli-
toista vuotta sitten. Kerro, mi-
kä sai sinut koripallon pariin.

- Olin lopettanut säbän, ja ajat-
telin että jotain pitää alkaa har-
rastaa. Luokkakaverini Ilmari 
pyysi kokeilemaan treeneihin, 
ja niissä oli kivaa joten päätin 
jatkaa.

Mitä tarvitsee pärjätäkseen, jos 
aloittaa lajin noin myöhään?

- Mulla on etuna pituus (190 
cm). Urheilullisuutta pitää olla. 
Jos haluaa pärjätä, niin pitää 
ottaa tosissaan ja treenata 
kovaa.

Tämä kausi on ollut myös jouk-
kueellesi onnistunut?

- Joo, viime kaudella pelattiin 
2. divarissa ja nyt ollaan SM-
sarjassa. Vikan karsintapelin 
voitto oli tosi iso juttu itselle ja 
jengille. 

Mitkä ovat lyhyen urasi koho-
kohtia?

- SM-sarjaan pääsy, Biddy 
Basket ja eka kori (tuuletus oli 
ainakin valmentajan mielestä 
ikimuistoinen).

Mitkä ovat tavoitteesi koripal-
lossa?

- Olla mahdollisimman hyvä. 
Haaveena on olla ammattilais-

Jaakko  
Biddy Basketissa 
USA:ssa



pelaaja, ja se vaatii sitä että 
pelaa ja treenaa täysillä. Ha-
luan, että koris on elinikäinen 
harrastus.

Mikä sitten on parasta korik-
sessa?

- Tärkeät ja tiukat matsit, kori-

en tekeminen ja kaverit.

Jaakon kesäterveiset sykkiläi-
sille:

- Olkaa kaverien kanssa ja men-
kää heittelemään!

TL

Fifi Aidoo-palkittu
Pyry Hinkkanen

Vuoden valmentaja

Mari Visakko - U
nified



Supermikrot

Sykin supermikrot ovat 
harjoitelleet syksyn 
alusta lähtien opetel-

len liikkumisen ja koripallon 
perustaitoja kahdesti viikossa. 
Harjoituksissa on tutustuttu 
syöttämisen, kuljettamisen, 
heittämisen ja tietenkin vähi-
tellen myös itse pelaamisen 
saloihin.

 Kehitys on ollut selkeästi 
nähtävissä ja taitoja päästiin 
kokeilemaan maaliskuun alun 
GoExpo-messutapahtuman 
yhteydessä, jolloin pelattiin 
ensimmäiset ottelut muita 
aloittelevia joukkueita vastaan. 

Pelaajamäärä on kasvanut 
kauden edetessä ja keväällä 
SYK:llä on palloillut harjoituk-
sissa 7-10 pelaajaa ikähaitarin 
ollessa 5-8 vuotta. 

Seuraavaan kauteen lähde-
tään opettelemaan uusia taito-
ja ja kasvattamaan pelaajamää-
rää suuremmaksi. Tervetuloa 
kokeilemaan – koris on kivaa!

Palkitut pelaajat: 

Eeli Moilanen – Sinnikäs urheilija

Simo Tikka – Ahkera harjoittelija



Mikropojat -03 ja -04 
ovat kuluneella 
kaudella toimineet 

yhtenä joukkueena. Uusia 
poikia on tullut mukaan toimin-
taan ja entisetkin pelaajat ovat 
olleet hienosti mukana, joten 
joukkueessa on harjoitellut yh-
teensä 20 poikaa. Mikropoikien 
päävalmentajana on uurasta-
nut Aleksi ja toisena valmen-
tajana Pauli. Apuvalmentajina 
tälläkin kaudella mikropoikia 
on komentanut joukko Sykin 
omia b-junioreita. Lisäksi 
vierailijoina poikien peleissä 
ovat vuorollaan näyttäytyneet 
Matias ja Kriske.

Joukkue käynnisti syyskau-
tensa osallistumalla Lepyn 
mikroturnaukseen Espoossa 
ja lähti sitten eteläisen alu-
een sarjakauteen pelaamaan 
03-mikropoikien ykkös- ja 

kakkosdivarin otteluita. Näin 
saatiin isossa joukkueessa kai-
kille tarpeeksi mahdollisuuksia 
pelaamiseen. Ykkösdivarissa 
joukkue sijoittui ennen joulua 
kolmanneksi ja kakkosdivarissa 
oman lohkonsa kuudenneksi.

Tammikuussa käytiin otta-
massa lisää turnaustuntumaa 
PuHun Ricoh-turnauksesta 
ja jatkettiin eteläisen alueen 
sarjapelejä. Kevätkauden 
päättyessä joukkue sijoittui 1. 
divisioonassa kuudenneksi ja 
myös 2. divisioonassa oman 
lohkonsa kuudenneksi. Ykkös-

divarin finaaleihin pääsykin oli 
tosi lähellä, kahdessa viimei-
sessä ottelussa finaalipaikka 
jäi yhteensä noin neljän korin 
päähän! Ensi vuoteen on siis 
tavoitetta.

Mikropoikien koristouhu 
on vauhdikasta ja valoisaa. 
Paljon uutta on opittu tree-
neissä ja hauskaa pidetty 
mm. huhtikuussa vietetyissä 
”pikkujouluissa” eli saunan 
ja leffan merkeissä. Poikien 
kauan odottama yhden yön yli 
kestävä pelimatkakin toteutuu 
vielä toukokuun alussa, kun he 

suuntaavat Turkuun JBT-turna-
ukseen. Siellä päästään myös 
ensi kertaa testaamaan peli-
valmiuksia muualta Suomesta 
tulevien joukkueiden kanssa. Ja 
toukokuussa pelataan tietysti 
myös katukorista Sykin omassa 
katukoristurnauksessa ja kau-
den päätöstapahtumassa!

Kiitos koko kaudesta val-
mentajille ja kaikille pelaajille 
perheineen! Sekä valmentajat 
että pelaajat ovat ihailtavasti 
omistautuneet asialleen ja 
saaneet tulosta aikaan. Hyvä 
mikropoikien joukkue!! Nyt on 
aika pitää ansaittua kesälo-
maa - ja pistäytyä välillä Sykin 
kesätreeneissä ja -leireillä…

Mikropojat  

03/04

Palkitut pelaajat:

Aapo Visapää - Vuoden tulokas

Otso Linnanvuori - Esimerkillinen 
harjoittelija



Pieni, mutta sitäkin 
reippaampi ja iloisempi 
mikrotyttöjoukkiomme 

treenasi koko kauden yhdessä 
minityttöjen kanssa. Kehitys 
oli alusta pitäen huimaa, sillä 
isommat tytöt tarjosivat vasta 
korisuraansa aloitteleville 
pelaajanaluille kovan vastuk-
sen. Syksyllä pelikokemusta 
haettiin 01-tyttöjen 2. divarista 
yhtenä joukkueena, mutta 
kevääksi rohkaistuimme ilmoit-
tautumaan kahdeksan tytön 
voimin 03-tyttöjen 2. divariin. 
Huomasimme heti, että päätös 
oli oikea, sillä jo ensimmäises-
sä pelissämme haastoimme 
kokeneemman LePyn jatko-
ajalle asti. Voittoja kertyikin 
yhtä paljon kuin tappioita, ja 
sarjapelien lisäksi ehdimme 
keväällä osallistua myös Ricoh-
turnaukseen ja Panttereiden 

järjestämään yhden päivän 
turnaukseen Herttoniemessä. 
Kautensa tytöt päättävät vielä 
Sima-turnaukseen Järven-
päässä valmentajan siirtyessä 
ennenaikaiselle kesälomalle 
etelän lämpöön. Nyt edessä on 
kesäharjoittelu ja leirit, joiden 
jälkeen olemme valmiina aloit-
tamaan uuden kauden.

Mikrotytöt

03/04

Palkitut pelaajat:

Daria Suta - Uskomaton kehitys, levypalloissa 
voittamaton taistelija

Kaisa Lautala - Hieno asenne niin harjoitteluun 
kuin pelaamiseenkin



Kautemme alkoi kesä-
harjoittelun jälkeen 
syyskuun alussa pienellä 

mutta energisellä porukalla. 
Poikien perustaidot olivat ke-
sän jäljiltä hieman ruosteessa, 
joten aloitimme perustaitoja 
hiomalla. Pelit sujuivat koko 
syyskauden hienosti, muuta-
mia karvaita tappioita lukuun 
ottamatta. Sama tahti ei kui-
tenkaan aivan jatkunut joulun 
jälkeen, mikä saattoi johtua 
pelaajien vähäisestä määrästä.

Kasassa on upea porukka, 
joka kuitenkin tarvitsee vielä 
paljon pelikokemusta ja yhdes-
sä treenaamista. Kumpaakin on 
varmasti tulossa. Vaikka uusia 
pelaajia saapui kauden mittaan 
useaan otteeseen, pojat ottivat 
hienosti kaikki uudet tulokkaat 
vastaan. On hienoa huomata, 
että poikia riittää ja tulevaisuu-

dessa voisimme saada kokoon 
jopa kaksi joukkuetta. Eritys-
kiitos O3-pojille, joilta saimme 
vahvistuksia muutamiin pe-
leihin. Kiitos myös innokkaille 
vanhemmille kyydeistä sekä 
kiinnostuneesta asenteesta. 
Nähdään kesätreeneissä!

Minipojat

02

Palkitut pelaajat:

Matias Innamaa - MVP

Arvin Shopon - Kehittynein



Sykissä harrasti koripalloa 
elokuussa 2012 vajaa kym-
menen tyttöä jotka ovat 

syntyneet vuosina 2001-2004.
Pidimme kauden aloituspa-

laverin seuran puheenjohtajan 
Tessa Palkaman nuorisopäällik-
kö Matias Lehtisen  ja uuden in-
nokkaan valmennuskolmikon: 

Sanni Visakko, Oona Hyvärinen 
ja Nora Rosqvist kanssa.

Sovimme että aloitamme 
kauden jo ennen koulujen 
alkua niin että meillä on sali-
vuorot, valmentajat ja koko 
homma kasassa siinä vaiheessa 
kun perheissä aletaan mietti-
mään lapsille uusia harrastuk-
sia syksyksi.

Tämä suunnitelma toimi 
hyvin ja saimme treeneihin 
toistakymmentä uutta tyttöä 

kokeilemaan koripalloharras-
tusta.

Nuoret naisvalmentajat 
pitivät innostavia treenejä ja 
saivat luotua treeneihin hyvän 
tekemisen meiningin. Treeneis-
sä oli samaan aikaan hauskaa 
mutta koripalloilun taitoja 
opittiin myös kovaa vauhtia.

Erityisen hienoa joukkuees-
samme on hyvä yhteishenki 
jossa kaikki on kavereita kes-
kenään eikä ketään syrjitä tai 
kiusata. Sali on pullollaan postii-
vista ja hyvää tyttöenergiaa!

Syksyn pelasimme yhtenä 
joukkueena kaikki 2001-2004 
syntyneet tytöt samassa 
joukkueessa Koripalloliiton ete-
läisen alueen 2001 syntyneiden 
minityttöjen 2. divaria.

Kokemuksen karttuessa 
ja joukkueen koon kasvaessa 
päätimme alkaa pelaamaan pe-
lit kahtena joukkueen vuoden 
2013 alusta Sykki T01/02 ja Sykki 
T03/04.

Kausi ollut erittäin onnis-

Minitytöt

01/02
tunut monella tapaa. Sykin 
nuorimpien tyttöjen koris on 
mennyt suurin harppauksin 
eteenpäin!

Kesällä treenataan lisää ja 
koulujen alkaessa elokuussa 
palataan parketille parempina 
kuin koskaan.

Palkitut pelaajat:

Inka Puoliväli - esimerkillinen 
kapteeni

Vilja Laitakari - apupuolustuk-
sen kantava voima 



Kautemme alkoi syys-
kuun alussa, ja alun 
shokki treeneistä 

02-poikien kanssa muuttui pian 
iloksi, hieksi, koviksi treeneiksi. 
Lisäksi pojat löysivät nuorem-
mista hyviä kavereita. Vuoden 
pelit sujuivat loistavasti ja koko 
kaudella hävisimme oikeas-
taan vain kaksi tärkeää matsia, 
joista viimeinen eväsi meiltä 
pääsyn aluefinaaleihin. Tämä ei 
kuitenkaan muuttanut poikien 
rautaisenkovaa asennetta jo-
kaista pelitilannetta kohtaan, ja 
loppukauden pelit menivätkin 
oikein mukavasti. Pojat ovat 
kehittyneet koripalloilijoina 
hurjasti, vaikka välillä treeneis-
sä –  erityisesti tiistaisin, olikin 
liikaa energiaa. Odotammekin 
valmennustiimin kanssa innolla 
poikien treenaamista isoihin 
koreihin, ja toivottavasti kesän 

jälkeen saamme jatkaa yhtä in-
nokkaan poikaporukan kanssa. 
On ollut hienoa seurata, miten 
pienistä pojista on kauden ai-
kana kasvanut hienoja nuoren 
miehen alkuja sekä fyysises-
ti että psyykkisesti. Kiitos 
vielä erityisesti jojolle kaikista 
järjestelyistä! Kesätreeneissä 
nähdään!

Minipojat

01

Palkitut pelaajat:

Patrik Ek - MVP

Paavo Tapala -Most advanced



Kuluneen kauden aika-
na Sykki 00-poikien 
joukkue on ahkeroinut 

harkoissa ja pelikentillä. Harkat 
neljä kertaa viikossa ja kova 
pelitahti on tehnyt tehtävänsä, 
pojat ovat kehittyneet vuoden 
aikana valtavasti, joskin rasitus-
vammoja ja erilaisia kasvukipu-
ja on ollut yhdellä jos toisella. 
Syksyllä saimme ilahduttavan 
joukon uusia pelaajia ToPosta 
vahvistamaan joukkueen rivejä 
ja mukana kauden aikana on 
ollut yli kaksikymmentä poikaa. 

Kauden aikana joukkue on 
pelannut P00 I- ja III- divareissa 
ja yhdessä 99-poikien kanssa 
P99 III-divarissa. Lisäksi on 
päästy 99-poikien mukana 
I-divisioonan peleihin ja SM-
sarjapeleihin. Pelejä on siis 
riittänyt useampi lähes kaikille 
viikonlopuille ja jokainen on 

varmasti saanut riittävästi 
peliaikaa. 

Kiitettävän taitava joukko 
valmentajia on pitänyt po-
jista huolta kauden aikana. 
Päävalmentajana ahkeroinut 
ja poikien luottamuksen 
ansainnut Tomas ”Tomppa” 
Luomanmäki luotsaa ryhmää 
suurella tunteella. Jojon teh-
tävistä valmennuksen puolelle 
laajentanut Petteri Pakarinen 

on suoriutunut hommista erin-
omaisesti. Syksyllä apuvalmen-
tajana aloittaneen Jere Anttilan 
jouduimme luovuttamaan 
maailmanrauhaa turvaamaan 
Lähi-Itään, lisäksi valmennuk-
sessa ovat olleet mukana Eero 
Sahlberg ja Kristian Palotie.

Kausi alkoi syksyllä EHBT- 
turnauksella. Marraskuussa 
oli vuorossa Kouvola hopea-
mitaleineen ja tammikuussa 

C-pojat

00
Vantaan Ricoh. Toukokuussa 
kausi päätetään Turun JBT-tur-
nauksessa, johon osallistutaan 
peräti kahdella joukkueella. 
Kesätreeneihin ja leireihin pojat 
osallistuvat toivottavasti yhtä 
suurella innolla kuin talvikau-
den harjoitteluun, jotta syksyllä 
joukkue on taas valmiina uusiin 
koitoksiin!

Palkitut pelaajat:

Jesper Granlund - MVP

Jiri Simell - Ahkera harjoittelija



C-tytöt

99/00

Palkitut pelaajat:

Siiri Mannermaa  - Joukkueen kapteeni, tinkimätön taistelutahto ja 
salamannopea koripalloäly

Jenna Snellman- Yllätyksellinen vasuri, jonka hymy ei hyydy 

Tytöt 99/00 treenasivat 
tämän kauden Matiak-
sen loistavassa ohjauk-

sessa. 
Turnausreissuja oli kaudella 

vähemmän, mutta oheisohjel-
maa sitäkin enemmän: zum-
baa, peli-iltaa, raveja, ravintola-
elämää ja viihdykettä riitti sekä 
tytöille että vanhemmille. 

Kausi päätettiin Kisakal-
liossa treenaten ja II-divarin 
hopeamitalit kaulaan ripus-
taen. Hopee ei oo häpee, jos 
tsemppaa täysillä!



Osallistuimme syksyllä 
1. divariin (CSM-
karsintasarja), ta-

voitteena paikka ikäluokan 
himoitussa SM-sarjassa. Syksyn 
pelit sujuivat erittäin hienosti 
alusta lähtien, ja pystyimme 
Juhani Tammisen sanoin ”win 
the right games”. Ratkaisu 
SM-paikasta jäi viimeiselle 
kierrokselle, kun kohtasimme 
joulukuussa SYK:lla trillerin 
merkeissä JKS:n. Voitimme 
tuon matsin lopulta kolmella 
pisteellä, ja riemukkaat juhlat 
olivat valmiina alkamaan. 
Syksyn karsinnoista saldo oli 
kuusi voittoa ja kuusi tappiota, 
joilla heltisi eteläisen alueen 
viimeinen SM-sarjapaikka.

Kevätkauden aloitimme hy-
vissä merkeissä Salossa AND1-
turnauksessa, juuri ennen 
SM-sarjan alkua. Ensimmäisen 

SM-turnauksemme pelasimme 
sangen eksoottisessa koriskau-
pungissa Kokkolassa, jossa 
voitimme isäntäjoukkueen 
runsaan kotiyleisön edessä. 
Kotiturnauksessa SYK:lla 
kaatui JyNMKY, maaliskuussa 
pääsimme pelaamaan Tam-
pereen Pyynikillä ja runkosar-
jan päätöskierroksella Itä-
Helsingissä löimme kapuloita 
mitalisuosikki KTP:n rattaisiin, 
johtaen ottelua vielä puoliajal-
la. Pääsimme lopulta Vierumä-
elle toukokuussa pelattavaan 
SM- lopputurnaukseen taistele-
maan sijoista 7-12!

Kevään muihin kohokohtiin 
kuului mm. rakkaan vihollisen 
Hongan lyöminen 1. divarissa. 
Olemme lisäksi pelanneet koko 
kauden 3. divaria, joten ottelui-
ta on riittänyt kaikille pelaajille 
riittämiin. Harjoitteluaktiivi-
suutta ja –kulttuuria täytyy 
tämän porukan osalta kiittää, 
sillä se on ollut esimerkillistä 
läpi kauden.

99-pojat ovat ottaneet kulu-
valla kaudella valtavia harppa-
uksia yksilöinä ja joukkueena. 
Pojat ovat ahkeroineet kovasti 
menestyksensä eteen ja osoit-
taneet kuuluvansa ikäluokan 
eliittiin. Joukkuehenki on myös 
varmasti valtakunnan parhaim-
mistoa. Ensi kaudella pojat 
siirtyvät b-ikäisiksi ja työnteko 
jatkuu. Hauskaa kesää kaikille 
ja palloa pussiin!

C-pojat
99

Palkitut pelaajat:

Topias Niemi - Puolustuksen 
viimeinen lukko

Vilho Toivanen - Luotettava 
sotaratsu



B-tytöt

B-tyttöjen joukkue 
koostuu iloisista 98-99 
syntyneistä pelaajista. 

Tytöt pelaavat ja harjoittelevat 
tosissaan mutta eivät totisina.

Syyskauden päättyessä 
joukkue oli hienosti koko 2. 
divarin kärjessä, ja tammi-
kuussakin peleissä oli otetta 
ja voittoja tuli. Sen jälkeen 
sairastumiset taisivat kuitenkin 
viedä parhaan terän peleistä ja 
treeneistä. Alavire jatkui koko 
loppukauden.

Jäljellä on vielä kauden päät-
tävä turnausmatka Rakvereen 
Maheda-cupiin ja sen jälkeen 
uusi kausi ja uudet kujeet.

Nella, Ida, Eppe ja Linda 
kävivät aktiivisesti myös A-
tyttöjen treeneissä ja peleissä.

Palkitut pelaajat:

Linda Hemmann - Upea harjoitteluasenne

Ida Hyrylä - Pelirohkeutta löytyy! 



B-poikien kausi oli totu-
tusti todellista tunteiden 
vuoristorataa. Ottelu-

kausi avattiin EHBT:ssä kolmen 
joukkueen voimin. 97-ikäluokan 
johdattama joukkue oli kahden 
perättäisen vuoden SM-esiintymi-
sensä jälkeen ränkätty kansalli-
sesti korkealle ja sai siitä hyvästä 
kutsun EHBT-kutsusarjaan. 

Vaikka kutsusarjassa lopulli-
nen sijoitus oli 8., etenkin huikea 
esiintyminen tulevaa ränking 
ykköstä Honkaa vastaan – vielä 
kaiken kukkuraksi Honkahallissa 
– osoitti joukkueen mahdollisen 
iskukyvyn Suomen huippujoukku-
eita vastaan.

B-pojat arvottiin SM-karsin-
noissa Espooseen suoraan toisel-
le kierrokselle samaan lohkoon 
yhdessä 1. sijoitetun Hongan, 
Salon Vilppaan (11.), Forssan 
Koripoikien ja Säynätsalon 

Riennon kanssa. Nopeasti selvisi, 
että Salon kaataminen tietäisi 
97-ikäluokalle kolmatta perättäis-
tä SM-sarjapaikkaa.

Salo taisteli Tapiolan urheiluta-
lolla urheasti ja piti tiukasti kiinni 
johtoasemastaan vielä viimeisellä 
neljänneksellä. Ratkaisuhetkillä 
isojen pelien kokemus kuitenkin 
näkyi: Sykki onnistui, oli aggres-
siivisempi irtopalloissa ja taisteli 
itsensä lopulta huikeaan 91-82 
voittoon ja takaisin B-poikien 
SM-sarjaan!

Syyskauden muut kohokohdat 
olivat ehdottomasti SM-sarjan ko-
tivoitot Turun NMKY:tä ja Kotkan 
Poikia vastaan (SM-sarjan 6. ja 5.) 
sekä III-divisioonan syyskauden 
mestaruus. 

Kovista odotuksista huolimat-
ta SM-sarjassa ei kevätkaudella yl-
letty voittoihin kertaakaan. Koko 
SM-kauden aikana Sykki taisteli 
itsensä kolme kertaa jatkoajalle ja 
kolme kertaa se poistui ottelusta 
häviävänä osapuolena. Eteläisen 
alueen sarjoissa joukkue selvitti 

kuitenkin tiensä hienosti I- ja II-
divisioonien aluefinaaleihin, joissa 
tuloksena oli kaksi pronssia.

Kevätkaudella parhaat muistot 
jäivät PuHun järjestämästä Ricoh-
turnauksesta, minne B-pojat 
lähtivät kahdella joukkueella. 
Kilpasarjassa Sykki oli turnauk-
sen paras kotimainen joukkue 
ja sijoittui todella jännittävän 
finaalin jälkeen hopealle. Sykki oli 
ainoa, joka kykeni haastamaan 
turnauksen lopulta voittaneen 
norjalaisen Sandvikan. Alkuloh-
kossa Sandvika kaatui, finaalissa 
taas tuli kolmen pisteen tappio. 
Tätä on koripallo.

Kauden ylivoimaisesti usko-
mattomin yksilösuoritus nähtiin 
FUN-sarjan ottelussa EBT:tä 
vastaan, kun Trey Niemi päätti 
aikalisällä 8 pisteen tappioase-
massa 90 sekuntia ennen ottelun 
loppua: ”Tätä ottelua emme 
häviä!”. Trey pamautti kolme 
kolkkia peräjälkeen ja upotti vielä 
ratkaisevat kaksi vaparia. Sykki 
poistui salista kolmen pisteen 

voitto taskussaan.
Toivottavasti kaikille - niin 

pojille kuin valmentajillekin - jäi 
hampaankoloon jotain, joka moti-
voi vielä nostamaan tasoa.

Sykille harvinaisen runsaslukui-
sen (n. 35 pelaajaa) B-poikaryh-
män päävalmentajana toimi Ma-
tias Lehtinen. Apuvalmentajina 
jatkoivat Kristian Palotie, Kaspar 
Anderson ja Kele Keijonen sekä 
loppukaudesta Robert Johnson.

B-pojat

Palkitut pelaajat:

Arttu-Kalle Örmälä - Shane  
Battier (paras joukkuepelaaja)

Tuomas Hynninen - Kevin Love 
(kehittynein)

Roy Hinkkanen - Jamal Crawford 
(pelottomin ratkaisija)



A-tytöt

Meillä oli hyvä tiimi, 
jossa oli nuorempia ja 
vanhempia pelaajia. 

Kehityimme vuoden aikana hy-
väksi ryhmäksi ja se näkyi myös 
peleissä. 

Kausi on ollut menestykse-
käs ja saimme monia voittoja 
”kentällä”. Sarjan sijoitus ei 

kertonut kaikkia voittoja. Tie-
dämme itse että olimme yksi 
parhaista joukkueista. 

Ainoa hankaluus oli että har-
joituksissa ei ollut aina paljoa 
pelaajia. Mutta se ratkaistiin 
kun harjoittelimme B-tyttöjen 
kanssa. B-tyttöjen energia 
auttoi kauden aikana paljon 

valmistautumaan peleihin. 
Kiitos Jukka avusta ja tiedoista. 
Opin paljon myös valmentajana 
sinun kanssa. 

On ollut ilo valmentaa tätä 
joukkuetta ja toivottavasti 
tapaamme taas ensi vuonna. 

Miguel

Palkitut pelaajat:

Venla Salomaa - Game changer

Koko joukkue ja vanhemmat 
jotka auttoivat - MVP



Sykin Unified-joukkueen 
toinen kausi lähti hieman 
kankeasti liikkeelle. 

Joukkueen perusrunko oli 
edelleen kasassa, niukkana 
mutta innokkaana, muutaman 
pelaajan poisjäännistä huoli-
matta. Yritimme pitkään löytää 
harvoista vapaana olevista 
harjoitusvuoroista ajan, joka 
sopisi kaikille. 

Joukkueessa on niin mene-
vää ja harrastavaista porukkaa, 
että kaikille sopivaa salivuoroa 
ei kuitenkaan löytynyt. Pää-
dyimme siis harjoittelemaan se-
kä tiistaisin että keskiviikkoisin, 
siten että jokainen käy silloin 
kun aika sopii. Edelliskauden 
partneripelaajien aikataululihin 
harjoitusajat eivät  sopineet, 
eli harjoittelimme syksyn vain 
muutaman partnerin, noin 5 
tai 6 pelaajan sekä joidenkin 

vanhempien osallistuessa tree-
neihin. Pelaaja- ja partneripu-
lan vuoksi emme uskaltaneet 
ilmoittautua vielä Koripallolii-
ton Special Olympics -sarjaan, 
vaan päätimme että tämä kausi 
harjoitellaan, pelien aika on 
myöhemmin.

Joulun aikaan totesimme et-
tä uusia pelaajia on saatava,ja 
mainoskampanjan seurauksena 
pelaajamäärä saatiin kaikkien 
iloksi kasvamaan neljällä-viidel-
lä uudella pelaajalla, hienoa! 
Ensi kausi näyttää lupaavalta.

Kaikkien pelaajien henkilö-
kohtaiset taidot ovat kasva-
neet huimasti, palloa ei enää 
pelätä vaan otetaan rohkeasti 
kiinni, ja koriinheitto ja pallon 
kuljetuskin sujuu jo mallikkaas-
ti. Treeneissä on hauskaa niin 
valmentajilla kuin pelaajillakin, 
ja pelaajien harjoitusaktiivisuus 
on kiitettävää. 

Kävimme seuraamassa mui-
den Unified-joukkueiden pelejä 
kauden päätösturnauksessa 

Malmilla. Toivotaan että ensi 
kaudella mukana on myös Sykin 
Unified-pelaajat! Kiitos kaikille 
pelaajille ja aktiivisille vanhem-
mille ihanasta kaudesta!

Palkitut pelaajat:

Joel Vuori - Kauden tulokas

Ella Mäkelä - Huimasti rohkais-
tunut

Tomi Visakko - Harjoitusten 
vauhdinpitäjä

Unified



Joukkueeseen oli syksyllä 
tulijoita jopa enemmän 
kuin tarpeeksi. Uusia 

tai paluun tehneitä pelaajia 
valikoitui mukaan sopiva määrä 
ja pitkin kautta harjoituksia 
saatiin vedettyä aiempaa run-
saslukuisemmalla osanotolla ja 
hyvällä sykkeellä.

  Kauden alussa joukkue-
peli haki vielä uomiaan, mutta 
kun palaset alkoivat loksah-
telemaan kohdilleen niin jälki 
oli vakuuttavaa. Muutama 
heikompikin esitys mahtui 
toki joukkoon, mutta kevään 

vahvalla voittoputkella ottelu-
sumasta huolimatta saldoksi 
tuli pitkästä aikaa eteläisen 
alueen 2. divarin voitto. Eikä 
tässä vielä kaikki, pääsiäisenä 
haettiin myös Lahden Easter-
turnauksesta voitto: finaalissa 
kaadettiin venäläinen vastus-
taja!

Vielä toistaiseksi joukkueelle 
kuitenkin riittää alueellisen 
sarjan tarjoamat haasteet eli 
nousua valtakunnallisen 1. diva-
riin ei lähdetty tavoittelemaan.

Naiset

Senoritas

Palkitut pelaajat:

Salla Autio - Vuoden pelaaja 

Karoliina Halonen - Vuoden 
tulokas

Senoritas jatkoi pelejään 
eteläisen alueen 3. diva-
rissa. Edellisen kauden 

pelaajarinki säilyi melkein 
vakiona, ainoastaan äitiyslomat 
hieman aiheuttivat poistumaa 
kauden alussa ja kuluessa. Ja 
mikä parasta Epu saatiin ilah-
duttamaan joukkuetta monen 
vuoden herkistelyn jälkeen.

 Syksyn peleissä jännitys 
säilyi loppuun asti, mutta paik-

ka ylimpään jatkosarjaan oli 
toki koko ajan omissa käsissä. 
Sinne hienosti selvittiinkin ja 
keväällä sitten onnistuttiin 
parantamaan edellisen kauden 
sarjasijoitusta pykälällä eli 
loppusijoitus oli upea 2. sija. Se 
toki aikaansaa päänvaivaa siitä, 
jatkuvatko pelit seuraavalla 
kaudella sarjatasoa ylempänä 
vaiko eivät. Niin tai näin, eikö-
hän tällä porukalla ole mukava 
jatkaa koripalloharrastuksen 
parissa.

  
Lo que se aprende en la cuna, 
siempre dura!
  
  
Palkitut pelaajat:

Reetta Enrold - Vuoden seno-
rita

Eliisa Vuori - Vuoden come-
back



Miesten edustusjouk-
kueen Seniorsin 
kausi 2012-2013 oli 

riemukas.
Edellinen kausi 2011-12 

päättyi Hyvinkään Vehkojalla 
karvaaseen pettymykseen 
joukkueen jäädessä juuri ja 
juuri rannalle miesten II-divisi-
oonasta. Edessä oli jälleen, vii-

dettä vuotta peräkkäin, viiden 
kuukauden pyristely ja kamp-
pailu, tavoitteena selvittää tie 
pois kolmosdivarista, vanhan 
vihtahousun sylistä.

Uuteen kauteen lähdettiin 
hieman uusiutuneella kokoon-
panolla ja jälki oli välittömästi 
vakuuttavaa. Kausi alkoi kuu-
della peräkkäisellä voitolla, jon-
ka jälkeen Seniorsia koeteltiin 
vuoden vaihteessa muun muas-
sa työmatkoilla ja sairastumi-
silla. Tuloksena oli seuraavasta 

kuudesta ottelusta kaksi voit-
toa ja neljä tappiota. Tappioihin 
ei enää keväällä ollut varaa ja 
huoli hiipi jo  kokeneemmankin 
Seniorin takaraivoon. Uskosta 
ei kuitenkaan luopunut kukaan 
ja loppukauden Seniors köris-
telikin 8-0 rekordilla. Mukaan 
mahtuivat unohtumattomat 
kotiottelut sarjakakkonen 
HNMKY U-23:sta (viime hetken 
kirivoitto) ja Seniorsin syksyllä 
kyykyttänyttä Keravan Kakkos-
koria vastaan.

Jälkimmäisessä ratkesi Seni-
orsin nousukarsintapaikka kol-
men minuutin ja kolmentoista 
pisteen takaa-ajon jälkeen, kun 
Petteri Pelkonen toi ottelun ta-
soihin neljän pisteen suorituk-
sella seitsemän sekuntia ennen 
loppua. Kausi huipentui April 
Madness -kotiturnaukseen, 
jossa kovalla esityksellä Por-
voon Ravensia vastaan Seniors 
lunasti paikan Sarjojen Sarjaan, 
kuninkaalliseen M2D:hen, jossa 
Sykin joukkuetta ei olla nähty 

Palkitut pelaajat:

Juho Salmio - MVP 

Martin Tasmuth - Rookie 
of  the Year 

Seniors sitten kauden 07-08.
Seniors kiittää kannattajia, 

äitejä, isiä ja junnuja tuesta, 
lämmöstä, rakkaudesta ja kan-
nustuksesta! Ensi kautta varten 
Seniors lähettää terveiset 
seuran A-pojille: kesäharjoitte-
lussa kannattaa keskittyä myös 
Seniorsille tärkeisiin pehmeisiin 
arvoihin, sillä kuten tavallista, 
syksyn tryout-tapahtumassa 
testataan koripallotaitojen 
lisäksi myös lahjoja rakkaus- ja 
kaipuuaiheisten runojen lau-
sunnassa.



Viimekeväisen Sykki-sar-
jan voiton siivittämänä 
ja vuosikausien nelos-

divarin dominoinnin jälkeen 
oli Hunksien aika korkata 
kolmosdivari. Pelien alkaessa 
huomasimme kuitenkin melko 
ripeästi, että pelkällä ulkonäöl-
lämme emme tule kolmosdiva-
rissa pärjäämään.

Talven synkimpinä hetkinä 
olimme peräti 18 häviön put-
kessa, mutta saimme onneksi 
putken katkaistua Kristian 
Palotien kolmosten (!!!) siivittä-
mänä.  Lopetimme kautemme 
oman lohkomme jumbosijalta, 
joten ensi kaudella taipaleem-
me jatkuu nelosdivarissa, jossa 
Tuomo voi jatkossa töniä itse-
ään isompia vastustajia.

Jos jotain positiivista haluaa 
kaudesta löytää, niin erin-
omaista oli B-junnujen tuurauk-
set eräisiin peleihin. Eddy, Pyry 

ja Roy pelasivat miehekkäästi 
muutamissa matseissa ja on hy-
vin todennäköistä, että heidän 
kanssa käydään sopimusneu-
votteluita kesän aikana.

Vuoden kohokohtana toimi 
helmikuussa järjestetyt pikku-
joulut, jonne saapui enemmän 
pelaajia kuin mihinkään peliin 
tai treeneihin.

Kasperi Kunnas veti ainakin 
yhdet tarpeettomat raivarit 
kauden aikana.

Palkitut pelaajat:

Tuomas Pyrhönen – joukkueen 
pisin pelajaa 

Atro Andersson - kolmoslinko

gon pilkahduksena, napattiin 
kolme voittoa, joilla säilyminen 
alkoi näyttää jo varsin todennä-
köistä. Ilmasto muuttui jälleen 
yllättäen; kertaalleen murtunut 
käsi hajosi uudestaan, tosin eri 
kohdasta ja yksi sitkeä flunssa 
vaihtui kauden päättävään 
keuhkokuumeeseen. Siten 
miehistössä oli enää aloitusvii-
sikollinen miekkosia ja puto-
amispeikkokin nosti päätään. 
Viimeisistä kolmesta matsista 
saalistettiin kuitenkin kaksi 
voittoa ja varmistettiin sarjassa 
säilyminen ja harrastuksen 
jatkuminen myös ensi syksynä. 
Kauden saldoksi kirjattiin siis 
5 pahaa loukkaantumista ja 7 
voittoa/ 13 tappiota.

MVP #13 Jukka Puustinen
Ehjää kautta 2013-2014 odotel-
lessa.

Tuomas

Hunks 

Sykki -71

Kesän siirtomarkkinoilta 
ongittiin suuria vonka-
leita, mutta koukkuun 

tarttui muutama edellisvuodet 
Sykki-71 joukkueessa syvissä 
vesissä uiskennellutta, hä-
din tuskin alamitan ylittävää 
sinttiä. 

Alkusyksystä joukkueen 
kokoonpano näytti siten 
varsin lupaavalta. Ensimmäiset 
mustat pilvet nousivat taivaan 
rannasta heti harjoituskauden 
alkaessa, joukkueen ykkösta-
kamiehen kauden päättäneen 
jalkavamman muodossa. Jat-
koa seurasi toisissa treeneissä, 
jolloin jenkkivahvistuksemme 
mursi sormensa ja poistui par-
keteilta syksyn osalta. Reservis-
tä löytyi kuitenkin apuja ja näin 
syyskausi saatiin kahlailtua läpi 
rekordilla 2 voittoa/7 tappiota. 
Tämä tiesi kevääksi pieniä pai-
neita sarjapaikan säilyttämisen 
varmistamiseksi. Varsinainen 
kaatosade alkoi tammikuussa, 
jolloin kaksi pelaajaa päätti 
kautensa polvivammoihin. Seit-
semällä pelaajalla selvittiin hel-
mikuun loppuun ja kuin aurin-



Hätäisimpien ryhmäku-
vasta vetämistä johto-
päätöksistä huolimatta 

Sykin vanhempienkoris (tai 
kuten nykyisin on muodikasta 
sanoa, Entisten nuorten koris 
– nimi vanhustenkoriskin on 
kuultu) lukeutuu seuran elin-
voimaisimpiin joukkueisiin.

Joukkueesta henkisen ko-
tinsa löytäneet jaksoivat kerta 
toisensa jälkeen, myös upot-
tavien hankien ja pahimpien 

pyryjen aikaan, saapua uuteen 
pyhättöönsä, Munkkiniemen 
ruotsinkieliselle koululle.

Porukka ei pelkästään luon-
tevasti solahtanut kaksikulttuu-
riseen ja -kieliseen maailmaan, 
vaan hankki pysyvän sillan-
pääaseman arkkivihollisensa 
ToPon pyhältä maaperältä.

Isompaa salia tarvittiin, jotta 
korkealuokkainen ja nopea peli 
pääsisi paremmin oikeuksiinsa.

Sysäyksen loputtomalle 
kehitykselle antoivat viime kau-
den lopussa pelatut harjoitus-
pelit C- ja B-poikia vastaan.

Entisten nuorten kori-
palloryhmä ei halua ylentää 
itseään, mutta – aivan sattu-
malta – kyseessä ovat juuri ne 
kokoonpanot, jotka kyseisten 
vanhempia vastaan pelattujen 
pelien jälkeen toivat seuralle 
kunniaa ja menestystä kilpail-
len ikäluokkiensa suomenmes-
taruuksista.

Harjoitusten luonne on enti-
nen. Jo pitkälti toistakymmen-

tä vuotta toimineita kuvioita 
on turha vaihtaa.

Kuulumisten vaihdon ja siinä 
sivussa tapahtuvan henkisen ja 
fyysisen virittäytymisen jälkeen 
peli pääsee alkamaan.

Aivan alussa hienoimpia 
sommitelmia ja suorituksia 
säästellään. Entiset rouheat 
urheiluautojen isokuutioiset 
moottorit ovat nääs muut-
tuneet kunkin kropassa 
enemmän tai vähemmän 
rauhallisemmin nakuttaviksi 
dieseleiksi. Hiljaa hyvä tulee, on 
passeli asenne.

Loppua kohti koneet läm-
penevät ja turbovaihteen us-
kaltaa pistää päälle, ja legenda 
on valmis alkamaan.

Peli kestää kymmeneen 
pisteeseen saakka. Tavallisesta 
korista kostuu yhden ja kolmo-
sesta kaksi pistettä. Sellainen-
kin on nähty joskus takavuosi-
na ja ehkä muulloinkin, kerran 
– pari kaudessa.

Yleensä pelataan paikkapuo-

lustusta. Porukasta aika moni 
on nainen ja miesvartiointiin 
siirtyminen voisi sekoittaa 
pakan pahasti.

Ryhmä koostuu osin drafta-
tuista pelaajista, kun eräät ovat 
vaikuttaneet Sykin riveissä jo 
muinaisista koriskouluista asti. 
Niinpä te, pilkallinen hymyn-
kare huulillanne tätä lukevat 
juniorit, edellä luitte kuvauksen 
omasta tulevaisuudestanne.

Me vanhat odotamme teitä 
silloin joukkoomme, Sykin 
vanhempien ja isovanhempien 
korikseen.

Kauden kunniamaininnat:

Raija: Täysin äänetön hyök-
käyspään liike linjan taakse ja 
pussittaminen 99,99 % varmuu-
della

Harri: Todistetusti molemmat 
jalat samaan aikaan ilmassa, 
ensin syys- ja toisen kerran 
huhtikuussa

Entiset nuoret
(vanhemmat)



B-pojat

Heikki Ali-Hokka

Olen hoidellut 98-poikien jojo-
tehtäviä kolme vuotta. Se on 
mielekästä puuhaa ja sen kaut-
ta koripallo on alkanut muu-
tenkin täyttää elämää. Pelailen 

Sykin vanhemmissa, penkkiur-
heilen paikan päällä ja kotisoh-
valla sekä elättelen toivetta, 
että vielä joskus Helsingissä 
pelattaisiin miesten SM-tason 
korista. Eipä silti, Sykin matseis-
sa syke on korkeimmillaan. 

Tiina Sandberg

Valtakunnallisen sarjan kausi 
sujui järjestelyjen puolesta kuin 
itsestään. Pienellä vinkkauksel-
la hoituivat toimitsijat, kuljetuk-
set ja buffa. Kiitos kaikille ak-
tiiveille! Ainoastaan tilastointi 
aiheutti muutamaan otteeseen 
harmaita hiuksia. Neljän jojon 
ja rahastonhoitajan systeemillä 
tämän jojon siivuksi jäi lähinnä 
fanittaminen. Kauden viih-
dyttävin katsomokokemus oli 
murskavoitto Hongasta alueen 
sarjassa, taisi olla ensimmäinen 
kerta 97-pojille kautta aikojen! 
  
Maarit Vaalamo

Reilun kahden vuoden jojoilu 
palkittiin keväällä 2013 juhlalli-

sesti. Sain B-poikien II-divarin 
aluefinaaleissa elämäni ensim-
mäisen korismitalin kaulaani, 
tiukan ja ansaitun pronssipelin 
voiton jälkeen. Tämä kiiltävä 
pronssinen mitali kannustaa 
minua jatkossakin kuskaamaan 
pikkubussilla poikia peleihin ja 
huolehtimaan osaltani jouk-
kueen käytännön asioista ja 
infosta. Hyvä Sykki!

Mari Visakko

Kulunut kausi taisi olla jo 
kymmenes Sykki-jojokauteni 
peräkkäin. Jojoiltavat joukku-
eet ovat vaihdelleet supermik-
roista B-poikiin. Tällä kaudella 
olin B-poikien I-divarin jojona. 
Kauden lopussa pojat saivat 
pronssimitalit aluefinaaleista, ja 
minullekin riitti yksi, kiitos. Taas 
on yksi kausi takana, ja sen 
peleihin ja muihin tapahtumiin 
on kiva palata Sykin mediasalin 
valokuvia selailemalla. Kiitos 
Harrille ja muillekin kameran 
käyttäjille.

B-tytöt

Marika Hyrylä

Olen toiminut B-tyttöjen jojona 
jo aika monta vuotta. On ollut 
mukava seurata tyttöjen kehi-
tystä palloilusta koripalloon, 
kun taitoa ja vauhtia on tullut 
vuosien mukana lisää. Jojona 
olen voinut tutustua tyttöihin 
ja vanhempiin - ja turnausreis-
suilla on ollut mukavaa. Rak-
veren reissu vielä toukokuun 
lopussa kruunaa kauden ja 
sitten jäänkin tästä hommasta 
eläkkeelle. Suosittelen jojoilua 
kaikille!

Pojat 99

Harri Romppanen

On ollut ilo olla mukana 
99-poikien touhuissa tälläkin 
kaudella. 

Suuri venyminen sm-kar-
sinnoissa ja oivat peliesitykset 
kaudella muutenkin ovat 
nostattaneet joukkueen itse-

Jojot



luottamusta ja uskoa kovaan 
harjoitteluun.

Pienestä ryhmästä huolimat-
ta olemme pystyneet haasta-
maan koviin taistoihin lähes 
kaikki vastustajamme.

Kauden päättää Vierumäen 
sm-lopputurnaus Vierumäellä 
ja sitten kohti kesää ja tulevaa 
kautta.

Pojat 00

Petteri Pakarinen

Kausi piti sisällään paljon 
muutakin kuin joukkueenjoh-
tajan tehtävät. Kauden aikana 
tapahtuneet muutokset laa-
jensivat omaa toimenkuvaani 
myös treeneissä tapahtuvaan 
oheisvalmennukseen ja P99 
sekä P00 3-d sarjojen otteluis-
sa vastuuvalmentamiseen. 
Kaudesta kunnialla selviämisen 
mahdollisti saumaton yhteistyö 
Tompan, Eeron, Krisken, Harrin 
ja Pian kanssa. Unohtamatta 
tietenkään ahkeria puffalaisia 

ja toimitsijoita. Kiitokset kaikille 
kaudesta 2012-2013.

Pia Villa

Olen yrittänyt hääriä 00-poi-
kien jojona pari vuotta. Välillä 
aika meinaa loppua kesken, 
mutta onneksi toisena jojona 
ahkeroi Petteri Pakarinen. 

Joukkue harjoittelee ahke-
rasti ja lisäksi pojat näyttävät 
viihtyvän hyvin yhdessä, sitä 
on ilo katsella. Kaiken huipuksi 
joukkue tarjoaa meille van-
hemmille jokaviikonloppuisia 
jännitysnäytelmiä.

Tämän porukan hyväksi on 
kiva tehdä hommia.

Pojat 01

Minna-Maaria Koponen

Poikani Nikolas on pelannut ko-
ripalloa Sykissä pian neljä vuot-
ta. Koris on alusta lähtien ollut 
Nikolakselle aivan ykköshar-
rastus ja niin minäkin innostuin 
heti korisvanhemmuudesta. 

Seurasin innolla pelejä kentän 
laidalla, olin toimitsijana koti-
peleissä ja apuna buffetista. 
Lisäksi tutustuin muiden pelaa-

jien vanhempiin, jotka olivat 
kaikki todella kivoja. 

Tuntuikin siis luonnolliselta 
aloittaa jojona viime syksynä, 



kun edellinen mainio jojomme, 
Riikka Kouhi, luopui tehtä-
västä. Pienen alkuihmettelyn 
jälkeen sain käsityksen kaikista 
tehtävistä ja ryhdyin innolla 
hommiin. Kaikilta seuran työn-
tekijöiltä, muilta kokeneem-
milta sykkiläisiltä ja jojoilta 
olen aina saanut apua kaikissa 
jojon tehtäviin liittyvissä 
asioissa. Kaikki on siis lähtenyt 
sujumaan varsin mukavasti. 
Sykkiläiset ovat aivan mahta-
vaa porukkaa!

Omat koriskokemukset ovat 
kouluajoilta, mutta muuten 
olen liikunnan aktiivinen 
harrastaja ja sen tuoman ilon 
ja hyvän olon vankkumaton 
kannattaja. Jojon tehtävissä on 
hienointa saada tutustua kun-
nolla joukkueeseen, valmen-
tajiin ja pelaajien vanhempiin. 
Nyt kun joukkue on pelannut 
yhdessä jo kolme vuotta, kaikki 
käytännön asiat sujuvat hyvin. 
Odotan jo innolla ensi pelikaut-
ta. Iloista koriskesää kaikille!

Pojat 02

Päivi Söderholm

Tämä on ollut ensimmäinen 
kauteni jojona. Entisenä 
yleisurheilujana en ole koskaan 
oppinut pelaamaan koripalloa, 
vaan innostukseni jojoiluun sai 
alkunsa lasteni viihtymisestä 
lajin parissa. Olen itsekin viih-
tynyt hyvin (kentän laidalla) ja 
saanut samalla tutustua muihin 
koripalloperheisiin ja osaaviin 
valmentajiimme. Näiden lisäksi 
olen erittäin iloinen siitä, että 
seurassa on iloinen ja positii-
vinen ilmapiiri ja tekemisen 
meininki. Kiitos kaikille yhteis-
työstä ja tsemppiä seuraavaan 
kauteen!

Mikropojat 03/04

Terhi Bäckman

Olen jojona nyt toista vuotta. 
Mikropoikien touhua on ollut 
ilo seurata: jokainen pelaa-
ja kehittyy omaa vauhtiaan 
ja joukkue kasvaa yhteen 

taitavien valmentajien opastuk-
sella. Joukkueemme on iso ja 
voimme tarjota kilpailuhenkisil-
le totisia haasteita ja toisaalta 
myös kilpailua kaihtaville 
iloisen liikuntaharrastuksen. 
Joukkueenjohtajana erityisen 
hienoa on nähdä, miten pojat 
nauttivat liikkumisesta ja kan-
nustaa heitä peleissä. Meillä 
pelaajien vanhemmilla on myös 
usein erilaisia pelaamiseen 
liittyviä huolia ja joukkueen-
johtajana voin olla mukana etsi-
mässä vastauksia niihin. Tällä 
kaudella olin osan aikaa sivussa 
jojon tehtävistä oman pojan 
loukkaantumisen vuoksi, mutta 
nyt olen taas palaillut kuvioihin 
vauhdikkaan joukkueen pariin.

Panu Lokki

Aloitin poikien joukkueen jo-
jona tämän kauden alussa kun 
Terhi minua houkutteli.

Joukkueen johtajan tehtä-
vät onkin hyvä jakaa kahden 
vanhemman kesken. Jojona on 

ollut mukava seurata jouk-
kueen kehittymistä, pojat on 
ryhmäytyneet jo todella hyvin 
ja heillä on selkeästi hauskaa 
yhdessä. On ilo nähdä kuinka 
hyvin pojat ottaa kaikki huomi-
oon ja toivottaa tervetulleeksi 
kaikki uudet pelaajat. Myös 
jojon tärkeä tehtävä on pitää 
huoli omalta osaltaan siitä että 
uudet pelajat tuntevat itsensä 
tervetulleeksi. 

Koris ei ole minulle niin tuttu 
laji ollut, mutta pikkuhiljaa jo 
olen oppinut lajista jotain - ai-
nakin säännöt, joita tarvitaaan 
kun pöytäkirjaa täytettäessä.



Aikuisena ei ystävysty 
helposti. On varautu-
neempi, vetäytyneem-

pi. Seuratoiminta on loistava 
tapa tutustua ihmisiin, joita ei 
muuten kohtaisi. 

Poikani aloitti koripallohar-
rastuksen Sykissä kaksi vuotta 
sitten. Seuratoiminta oli tuttua 
niin jalkapallo– kuin judoku-
vioista. Oli selvää, että nyky-
aikana harrastus ei ole vain 
lapsen harrastus, vaan siihen 
tarvitaan myös vanhemman 
panostus. Koska luonteelleni 
ei sovi toimia kirjanpitäjänä 
otteluissa, käteni nousi pystyyn 
vanhempainkokouksessa siinä 
kohdassa, jossa etsittiin puh-
vettivastaavia.

Näin tutustuin Hanne 
Tiaiseen. Me kaksi vastaamme 
puhvetista, minkä seurauksena 
meidät on vapautettu toimitsi-

jan tehtävistä.
Ensimmäisellä puhvet-

tivuorolla heräsin varhain 
vaivaamaan pullataikinaa. Olin 
hermostunut, koska leipomuk-
sistani ei koskaan tiedä, mikä 
on lopputulos. Jos ne maistuvat 
pahalle? Jos pullassa on karva?

Lauantaiaamu ei myöskään 
aina ole vuorokauden paras 
ajankohta olla virkeänä paikal-
la, mutta otteluohjelman mu-
kaan mennään, puhvetissakin.

Minulla oli korvapuusteja, 

Hanne toi karjalanpiirakoita 
ja mokkapaloja. Tuotteita oli 
aivan liikaa. Asiakkailla oli vain 
seteleitä, joten Hannen mies 
Pete, joka on myös joukkueen-
johtajamme, kävi vaihtamassa 
kolikoita huoltoasemalla kes-
ken matsin. 

Heti ensimmäisellä puhvet-
tikerralla ilmeni, että minulla 
ja Hannella oli keskenämme 
paljon puhuttavaa. Jutunjuurta 
oli niin runsaasti, että tee- ja 
kahvivedet piti hakea yhdessä, 

ettei lause jää kesken.
Korisseuran puhvettitiskillä 

löysin ystävän, jonka kanssa kä-
sittelemme kaikki elämän osa-
alueet ilman sensuuria. Usein 
meiltä tullaan kysymään, miten 
poikien peli on edennyt. Yhtä 
usein emme osaa siihen vasta-
ta, koska olemme olleet niin up-
poutuneita keskusteluumme. 
Sitten nauretaan, ja päätetään 
seurata hetki ottelua. 

Millainen bisnes puhvetti 
on? Meidän joukkueemme 

Hanne ja minä



tilille se on kartuttanut pohja-
kassan, pienen kelpo summan. 
Tosin minä ja Hanne emme ota 
päältä pois omia kulujamme, 
vaan kaikki raha mikä kassaan 
kilisee, siirtyy sellaisenaan jouk-
kueen tilille. Myymättä jääneet 
leipomukset lähetetään pojille 
pukuhuoneeseen.

Hinnat ovat alhaiset. Olem-
me viimeiset puoli vuotta poh-
tineet, korotammeko kahvin 1, 
50 euroon. Se on jo suorastaan 
filosofinen kysymys. Mokkapa-
lat ja karjalanpiirakat menevät 
aina kaupaksi. Pullataikinaa en 
ole itse tehnyt kuin sen yhden 
kerran. Joskus kuivakakku lät-
sähtää, joten on turvauduttava 
pakasteisiin. Pelimeininki luo 
puhvettituotteisiin aivan oman 
säväyksensä. Se mikä ei kotona 
ehkä houkuttelisi, maistuu 
peleissä sitäkin paremmalta.

Suosittelen lämpimästi puh-
vetin pitoa vanhemmille. Se 
on myös mainio tapa olla osa 
murrosikäisen lapsen elämää. 

Hannen lisäksi joukkueessa on 
mukana muita upeita vanhem-
pia, hienoja ihmisiä, joiden 
kanssa ollaan väistämättä tultu 
tuttaviksi lukuisten pelitapah-
tumien myötä. Tapaamme 
toisiamme enemmän kuin 
sukulaisiamme. 

Hannen kanssa lähdimme 
huoltajiksi syysleirille Rakve-
reen 2012. Tehtävämme oli 
järjestää leiriläisille iltapalat. 
Siinä olikin kantamista, kun 
kannoimme mehuja, hedelmiä, 
jogurtteja ja voileipätarvikkeita 
bussilastilliselle nuoria. Myös 
vesihuollosta oli vastattava 
eräänä päivänä. Raahasimme 
viiden litran vesitonkkia pai-
kallisesta marketista urheilu-
hallille. Eräs nokkelampi äiti 
kysyi jälkikäteen: ”Miksi ette 
ottaneet taksia?” 

Niinpä niin. Emme tulleet 
ajatelleeksi. Taisi olla juttu 
kesken.

Kreetta



Tänäkin vuonna kelpasi 
olla sykkiläinen. B- ja C-
poikien poikien ansiosta 

saatiin Sykin kotiluolassa naut-
tia SM-sarjatason koripallosta. 
Myös seuran lippulaiva Seniors 
nousi pykälää korkeammalle. 
Paikka kakkosdivisioonassa 
noteerattiin lehdistöä myöten.

Joukkueen uudistumisky-
vystä kertoo, että sen riveissä 
pelaa vanhojen starojen lisäksi 
useampia nuoria tähtiä. Sarana 
on ehtinyt seurata heidän 
otteitaan jo vuosikymmenen 
verran. Poikien pelityyli on 
säilynyt aivan samana. Taitoa 
ja vauhtia on vain kertynyt 
mukavasti lisää.

Seniorsit olivat muuten saa-
neet värvättyä äitinsä karsinta-
turnauksen puhvetinpitäjiksi. 
Näin tyttöystävät sun muut 
vaimokkeet saivat myötäelää 

siippojensa menestystä ja hyviä 
koripallo-otteita.

 
***

 
Nousukarsinnoissa oli enem-
män väkeä kuin junioreiden 
SM-sarjaotteluissa. Itse 
asiassa B- ja C-poikien pelaajat 
muodostivat aika suuren osan 
karsintapelikatsomosta.

Sarana onkin jo tovin mie-
tiskellyt, missä pienimmät pe-
laajat luuraavat silloin, kun olisi 
tilaisuus saada mallia ja imeä 
oppia seuran ja välillä Suomen-
kin parhaimmistolta.

Eivätkös SM-sarjapelit kävisi 
yhtenä ”pakollisena” harjoi-
tuksena. Seura ja joukkueet 
voisivat sopia, milloin mikäkin 
junnuporukka tulee katsomaan 
ja kannustamaan edustusjouk-
kueita.

Sieltä löytyy idoleita, joita 
matkia. Samalla seurahen-
ki, se kuuluisa maan mainio 
sykkiläisyys, iskostuisi jokaisen 

takaraivoon.

***

Oli hienoa käydä paikan päällä 
seuraamassa poikien otteita. 
On se vaan pieni ihme, kuinka 
paljon nuoret miehet pystyvät 
kasvamaan yhden kauden aika-
na, niin joukkueena kuin yksilöi-
näkin. Eniten edistystä havaitsi 
peliälyssä ja -rohkeudessa eli 
juuri niissä asioissa, joita tarvi-
taan elämässä yleensäkin.

Ei Sykin toiminta pelkkää 
SM-sarjaa ollut. Seuran Inter-
net -sivuilla komeilee edelleen 
peräti 22 joukkuetta.

Yksi niistä on Sykki Unified. 
Se on hieno esimerkki siitä, 
kuinka koripallo on peli, josta 
jokainen voi nauttia. Entisten 
nuorten porukka taas kertoo 
siitä, kuinka koris voi seurata 
mukana, vaikka molemmat 
jalat eivät enää hypärissä 
nousisikaan ilmaan, ainakaan 
samaan aikaan.

Hienoa, että Unified -koris 
kuuluu meidänkin seuramme 
ohjelmaan ja aivan upeata, 
että sen koutsaustouhuista 
vastaava Visakon Mari valittiin 
vuoden valmentajaksi.

***

Vaikka seura muuttuu, yksi 
pysyy, Sykki –henki. Se on 
ainutlaatuinen ja meitä kaikkia 
yhdistävä asia. Loppujen lopuk-
si me sykkiläiset ihmiset olem-
me sen paras tae. Siksi meitä 
kaikkia tarvitaan. Tulkaa kaikki 
mukaan! Pelaajat, kouluttau-
tukaa valmentajiksi, vanhem-
mat, ruvetkaa toimitsijoiksi. 
Tarttukaa hihasta ja kysykää, 
miten voisitte osallistua. Ette 
tule pettymään.

Sarana narisee



Turvaa tekemässä 
yli 20 vuotta

AP Safe Oy on 1992 perustettu 
vakuutusyhtiöiden hyväksymä asennus-, 
suunnittelu-, ja jälleenmyyntiliike. 
Toimitamme asiakkaalle laadukkaat 
ja toimivat turva järjestelmät. 
Tavoitteenamme on asiakkaiden 
tarpeiden mukaan suunniteltu ja 
toteutettu toimiva järjestelmä. 
Me keskitymme tekemiseen.

AP SAFE OY
Mäkitorpantie 23
00640 Helsinki
+358 (0)9 8569 7777
www.apsafe.fi 
apsafe@apsafe.fi 

Erikoisosaamisemme:
Rikosilmoittimet
Kulunvalvonta
Videovalvonta
Tuotesuojaporttien toteutus
Portti/pikapuhelinjärjestelmien toteutus
Ylläpitotehtävät

Aina tuoretta!




