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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

Kirjoitan nyt ensimmäistä
kertaa puheenjohtajan roolissa
julkaisuun, jonka olen saanut
käteeni joka kevät viimeisen 19
vuoden aikana. Takana Sykki
ry:ssä ovat 15 vuotta pelaajana,
10 vuotta valmentajana, 2 vuotta hallituksen jäsenenä ja 19
vuotta seuran jäsenenä. Voin
sanoa, että Sykki ry on ollut
pysyvin asia omassa elämässäni tuon 19 vuoden ajan. Olen
nähnyt seuramme toimintaa
monesta eri näkökulmasta ja
siksi otankin puheenjohtajan
tehtävän vastaan luottavaisin
mielin.
Sykki ry on perustettu yhteisöllisten arvojen pohjalle, ja
yhteisöllisiä me mielestäni
vahvasti edelleenkin olemme.
Tarjoamme kohtuuhintaisen
laadukkaan harrastuksen
seurassa, jossa keskitytään
nimenomaan lapsiin ja nuoriin
aikuisharrastusmahdollisuutta
unohtamatta. Moni tuntemani
joukkuetoveri tai pelaamisen jo
jättänyt tuntee Sykki ry:n edelleenkin omaksi seurakseen,

mikä on upea asia.
Nykytilanteessa urheiluseuran
laadukas toiminta kohtuullisilla
kausimaksuilla ei ole itsestäänselvyys. Kilpailu junioreista
muiden lajien ja oman lajin muiden seurojen kesken on kovaa
ja seuran isoimpia haasteita
tulevaisuudessa onkin pelaajarekrytoinnin onnistuminen.
Näin Susijengin vanavedessä
Sykki ry:llä onkin loistava mahdollisuus saada uusia muksuja
koripallon pariin.
Seuran menestymistä voi mitata monella eri tavalla. Seuramme joukkueet ovat päässeet
viime vuosien aikana useisiin
valtakunnallisiin sarjoihin, joka
omalta osaltaan kertoo laadukkaasta toiminnasta, mutta
Sykki ry on myös ollut seura,
jossa jokainen pelaaja taitotasosta riippumatta otetaan
huomioon.
Haluan kiittää seuramme
monivuotista puheenjohtajaa
Tessa Palkamaa, joka toi Sykki
ry:n nykyaikaan omalla korvaamattomalla panoksellaan.

Puheenjohtajan tervehdys
Valmentajien taso ja seuran
toiminta ovat Tessan ansiosta
kehittyneet tasolle, jonka
haluan omalla puheenjohtajakaudellani pitää. Lisäksi haluan
kiittää innostuneita vanhempia
ja taustahenkilöitä korvaamattomasta työstä. Tästä on hyvä
jatkaa.
Kele
Väistyvän pj:n haikeaniloiset
terveiset,
5 vuoden pj-pesti Sykin ruorissa siis takana, ja tulevaisuus
näyttää hienolta! Kele astui
remmiin, hallitus uudistui ja toiminnan kehittämistä jatketaan
innokkaasti.
5 vuotta on pitkä aika vetää urheiluseuraa ja ehdottomasti oli
aika antaa tilaa uusille tuulille
ja ajatuksille. Sykin vahvuushan
ovat seuran omat kasvatit,
joilla on aivan ihana innostus ja
kiinnostus kehittää omaa seuraansa. Joukkoomme on myös

tämän viiden vuoden aikana tullut
hyvin tärkeitä uusia koripalloihmisiä muista seuroista ja heidän
toimintansa on kehittänyt sekä
seuran hallintoa että valmennuksen tasoa monin tavoin.
Viiden vuoden tärkeitä hetkiä ovat
tietenkin olleet katukoristurnaukset, sinettiseuraksi pääseminen,
seuran kilpailullisen tason nousu,
Unified-toiminnan käynnistyminen, harrasteryhmien toiminnan
kehittyminen ja Sykin ilahduttava
monikulttuuristuminen.
Silti edelleen minusta on edelleen kaikkein hauskinta rämpiä
sateisena iltana hallin uumeniin
katsomaan peliä yhdessä muiden
jo vuosia tuntemieni ihanien koriskärpäsen puraisemien vanhempien kanssa.
Tämä on hieno seura ja hieno laji,
kiitos näistä vuosista!
Tessa Palkama

Sykki-hallituksen
uudet kasvot

Hallitus

Sykki ry:n hallitukseen valittiin
keväällä 2014 uusi puheenjohtaja ja kaksi uutta jäsentä
– uusi pj Aleksi Keijonen, uudet
jäsenet Riikka Laine-Tolonen ja
Tomas Luomanmäki.
Onnittelemme!
Tervehdys uudelta hallitusjäseneltä. Olen iloinen päästessäni
mukaan Sykki ry:n hallitukseen
ja vaikuttamaan seuran tulevaisuuteen. Sykki on hieno seura,
jonka toimintaan olen päässyt
mukaan kahden lapseni kautta.
Sykki on seura, jolla on vahva
arvopohja. Pidän tärkeänä kilpailullisen menestyksen lisäksi
Sykin tekemää monimuotoista
työtä lasten ja nuorten sekä
vähän vanhempienkin liikuttamiseksi. Itselläni ei ole koristaustaa vaan tuon mukanani
liiketoiminnan, johtamisen ja
talouden osaamista, toivottavasti koko seuran hyödyksi.
Olen kiinnostunut jokaisen syk-

kiläisen odotuksista ja ajatuksista - tervetuloa juttelemaan!

t. Riikka

Olen Tomas Luomanmäki,
27-vuotias sykkikasvatti. Aloitin
valmentamisen vuonna 2004
ja nyt tuli jo kymmenes kausi
(joista kaksi Rovaniemellä) täyteen. Päivätyöltäni olen luokanopettaja. Menneet neljä
vuotta olen valmentanut 99- ja
00-poikien ikäluokkia, joiden
kanssa selvittiin tällä ja viime

kaudella SM-sarjaan. Katse on
kuitenkin tiukasti jo tulevassa:
haluan jatkaa 100% sitoutumisella tuttujen ikäluokkien
kanssa tulevallakin kaudella ja
lisäksi tuoda oman panokseni
seuran kehittämiseen. Sykin
hallituksessa kävin jo nuorena poikana ihmettelemässä
meininkiä, nyt ollaan sitten
mukana vähän vanhempana ja
toivottavasti edes ripauksen
viisaampana.

t. Tomppa

Puheenjohtaja
Aleksi Keijonen
Varapuheenjohtaja
Timo Hyvönen
Yhteyshenkilö/sihteeri
Raija Koskinen
Rahastonhoitaja
Riikka Laine-Tolonen
Jäsenrekisteri
Aleksi Keijonen
Avustushakemukset
Aleksi Keijonen
Valmennus
Tiina Sandberg
ja Tomas Luomanmäki
Jojot
Riikka Liesmala
Korispiste -yhteyshenkilö
Tomas Luomanmäki
Varainhankinta
Riikka Laine-Tolonen
Rekry
Tessa Palkama
Tiedotus
Tomas Luomanmäki
Salivuorot
Aleksi Keijonen
Seurayhteistyö
Tiina Sandberg
ja Timo Hyvönen
Akuutit tilanteet
Aleksi Keijonen

Sykki-joukkueet ja pelaajat ”huipulla”
Kilpailullisesti ja koripallollisesti seuramme kehittyy
vakuuttavasti. Tällä kaudella
ikäluokkansa parhaimmiston
kanssa kilpailivat C-pojat SMsarjassa, B-tytöt ykkösdivarissa ja A-pojat PuHu-yhteistyön
myötä SM-sarjassa.
Sykin kilpailukausi 13-14 oli
monessa mielessä onnistunut.
Seuran C-pojat selviytyivät
syksyn mittaisesta karsinnasta
SM-sarjaan ja pärjäsivät myös
sarjassa hienosti. Sykin jyrän
alle jäivät Kouvolan Kouvot,
Pälkäneen Luja-Lukko ja
Tampereen Pyrintö. Vaikka
joukkue kaatoi maaliskuussa
Mansikka-aholla näyttävästi
kaksi Korisliiga-seuran junnujoukkuetta, eivät nämä voitot
ihan riittäneet lopputurnaukseen kovasta B-lohkosta.
Sykin B-tytöt pääsivät karsintojen kautta valtakunnalliseen
1. divisioonaan. Kokemusta
karttui rutkasti ja yksi voittokin

kovatasoisessa seurassa.
A-pojissa Sykki ja vantaalainen
PuHu Juniorit yhdistivät voimansa täksi kaudeksi. Näiden
kahden seuran A-pojat harjoittelivat yhdessä ja pelasivat
alueen pelejä omien seurojensa
väreissä. (Tuloksena kaksi
paikkaa eteläisen alueen final
fourissa!) Valtakunnallisia sarjoja pelataan rinnakkaislisenssin turvin, joten seurasiirtoja
ei juuri tarvitse tehdä. Usea
Sykki-poika (nykyisiä ja entisiä)
pelasi kauden aikana SM-sarjaa
pussihukkapaidassa, muutama
isojakin minuutteja. PuHun Apojat ripustivat hienon kauden
päätteeksi SM-pronssimitalit
kaulaansa! Hyvin toiminut yhteistyö jatkuu tulevanakin kautena ja odotamme sykkiläisiltä
entistä enemmän vastuuta ja
peliminuutteja valtakunnallisissa joukkueissa. Tavoitteena on
SM-sarjan (PuHu) lisäksi pelata
valtakunnallista ykkösdivaria
Sykki-paidoilla.

Joukkuemenestyksen lisäksi
sykkiläiset pelaajat edustivat
Suomea ikäluokkansa parhaiden joukossa. C-pojat Elmo
Villa ja Panu Hirvinen pelasivat
Biddy Basketball -turnauksessa
Yhdysvalloissa. Biddy-tyttöjen
joukkueeseen puolestaan
valittiin B-tyttöjen Amanda
Raussi. C-poikien pistenikkari
Jesper Granlund pääsi toiseen
vaiheeseen asti All Stars -leirityksissä. Leiritysten kautta U15
maajoukkuerinkiin asti nousi
seuramme 99 syntynyt lupaus
Jaakko Lammi.
Sykki-kasvatit ovat myös edustaneet kauden aikana aina aikuisten parketeilla asti. Tunnetuin nykynimistä on 27-vuotias
Antti ”Jumppa” Niskanen, joka
on pelannut Korisliigaa vuodesta 2007 lähtien. Viimeiset kaksi
kautta Jumppa on pelannut
Lappeenrannan NMKY:ssä, ja
tällä kaudella Niskanen viimeisteli 43. ottelussa keskimäärin 7
pistettä ottelua kohden.

Vaikka Seniorsin visiitti miesten
2. divisioonassa jäi tällä kertaa
yhden kauden mittaiseksi,
olisi nykyjunnuissa ja aikuisiksi
kasvaneissa Sykki-taustaisissa
pelaajissa potentiaalia ja materiaalia perustaa useampikin kilpailukykyinen joukkue jatkossa.
TL, TS

Fiifi Aidoo -palkinto
Jaakko Lammille

Sykin Vuoden juniori
-palkinto menee tällä
kaudella B-pojissa pelaavalle
Jaakko Lammille. 14-vuotias
Lammi valittiin tänä keväänä
U15-poikien
maajoukkuerinkiin.
194-senttinen sentteri
taisteli paikkansa
maajoukkuerinkiin
useiden leiritysten kautta.
Onnea Jaakko!

Kaverukset
Biddy-turnauksessa Jenkeissä
Sykistä valittiin tällä kaudella
peräti kolme pelaajaa edustamaan seuraansa ja maatansa
Biddy Basketball-turnaukseen
Yhdysvaltoihin. Suomen
Biddy-karsintaleireille osallistui

huimat 280 pelaajaa, joiden
joukosta valittiin kaksi joukkueellista poikia ja tyttöjä kevään
turnausmatkalle. Poikien turnaus pelattiin Kansas Cityssa
ja tyttöjen turnaus Cut Offissa,

Louisianassa.
C00-poikien kapteeni Elmo
”Koala” Villa ja voimamies
Panu Hirvinen olivat onnellisten valittujen pelaajien
joukossa. 13-vuotiaat joukkuekaverit pääsivät vielä kaiken
kukkuraksi pelaamaan yhteen
myös Biddy-turnauksessa, kun
kummatkin edustivat Finland
Blue-joukkuetta.
”Samassa joukkueessa pelaaminen ei oikeastaan ollut sama
juttu kuin Suomessa, koska

pelattiin eri pelipaikkoja kuin
normaalisti”, power forwardina pelannut 173-senttinen Panu
kertoo. 178-senttinen Elmo
pelaa puhdasta pelinrakentajan
paikkaa Sykin C-pojissa, mutta
Biddy-joukkueensa pisimpänä
pelaajana hän pelasi USA:n
turnauksessa enimmäkseen
sentterinä. Koala ja Panu ovat
seurajoukkueensa avainpelaajia. Myös Biddyssä peliaikaa tuli
runsaasti. Voidaankin todeta,
että poikien kausi on mennyt

Amandan Biddy-terveiset
aikalailla nappiin. Kokemukset C-poikien SM-sarjassa ja
Biddyssä ovat vieneet poikia
eteenpäin koripalloilijoina ja
itseluottamus on kasvanut
kauden mittaan hurjasti.
Millaisia pelit Amerikassa sitten
olivat verrattuna kotimaan
kenttiin? ”Puolustaminen oli
kovempaa ja siellä pelattiin
enimmäkseen paikkapuolustuksessa”, Elmo toteaa. ”Voitettiin siellä pari peliä, oli aika
kova taso”, Panu lisää.
Kummatkin pojat mainitsevat
reissun parhaiksi asioiksi mm.
shoppailun, amerikkalaisen
ruoka- ja juomakulttuurin, sekä
oleskelun joukkuekavereiden
kesken. Nämä eivät yllätä, sillä
samanlaisia vastauksia on kuullut aikaisempienkin vuosien
sykkiläisten Biddy-pelaajien
suusta (esim. Jaakko Lammi ja
Patrik Tuokko).
Suomipojat asuivat pääosan
reissusta amerikkalaisten
pelaajien perheiden luona.

Nämä ovat eittämättä arvokkaita yhteyksiä tulevaisuuttakin
ajatellen, kuin myös ystävystyminen muissa joukkueissa pelaavien suomalaisten pelaajien
kanssa. Suosittelevatko Elmo ja
Panu reissua muillekin? ”Kyllä”,
sanovat kumpikin ja Panu lisää
kesäterveiset: ”Juokaa maitoa,
älkää juoko ES:ää”, (© Musta
Barbaari).
Sykin 99/00-tytöissä pelaava
Amanda Raussi valittiin tyttöjen Finland Blue-joukkueeseen.
Amanda pelasi Blue-joukkueessa. Joukkue menestyi hyvin
tullen kolmanneksi. Tappio tuli
koko turnauksen voittaneelle
Terrabonen joukkueelle.
Amanda pelasi paljon sentterinä ja pelit olivat tasaisia sekä
jännittäviä. Amanda asui viikon
pelikaverinsa kanssa perheessä, jossa oli neljä omaa lasta,
vilskettä siis riitti. Lisäksi käytiin
kylässä muissa perheissä, nau-

tittiin kesästä mm. katukorista
pelaillen, päästiin alligaattorifarmille sekä shoppailemaan.
Amerikkalaiset olivat tytöistä
kiinnostuneita ja kyselivät

paljon Suomesta. ”Matka oli
elämäni paras ja suosittelen
Biddyyn hakemista kaikille!”
sanoo Amanda.
TL

Supermikrot
Pieni, mutta sitäkin innokkaampi supermikroryhmämme ilmoitettiin kevääksi ihan
omaan sarjaan. Syksyllä 2006
syntyneet tytöt ja pojat olivat
harjoitelleet ja pelanneet isompien mikrojen mukana ja oli
aika kokeilla omia koristaitoja
saman ikäisiä pelaajia vastaan.
Valmennusjohdon huoli tyttöjen ja poikien sopeutumisesta

samaan joukkueeseen osoittautui alusta alkaen turhaksi,
kun toisilleen tuntemattomat
pelaajat ryhmäytyivät hämmästyttävän nopeasti.
Ensimmäisen pelin tappiosta
emme lannistuneet, ja seuraava peli päättyikin trillerimäisesti jatkoajan jälkeen
meidän hyväksemme. Sykin
supermikrot kouluttivat monia

ennakkosuosikkeja jopa suurin
numeroin, ja jatkoajan pelaamisesta saimme kokemusta
uudemmankin kerran, nyt jopa
tuplana! Peleissä oli harvoin
enemmän kuin seitsemän
pelaajaa, mikä takasi kaikille
runsaasti pelikokemusta ja onnistumisen elämyksiä. Kehitys
oli koko kevään ajan hurjaa
ja tällä hetkellä niin 06-pojat

kuin tytötkin taitavat kuulua
eteläisen alueen aateliin! Kiitos
kaudesta pelaajille, vanhemmille ja uskomattoman hienoa
työtä tehneelle Heidi-jojolle!

Palkittavat:

Iina Rynkä – kauden
kehittynein
Lauri ”Late” Liesmala –
joukkueen avainpelaaja

Mikropojat
Mikropoikien kausi on ollut
täynnä vauhtia ja energiaa. Pojat aloittivat kesän jälkeen kauden energisinä ja intoa täynnä.
Vauhtia riitti välillä muuhunkin
kun treenaamiseen, mutta ankarat alkulämpät ja viimeistään
jalkapallosta tutut keltaiset
kortit rauhoittivat lopulta energisimmätkin pelajaat.

Poikien kehitys kauden aikana
on ollut huimaa. Alkukaudesta
lay-upit ja pallon kesyttäminen
tuntuivat mahdottomalta, mutta kevään koittaessa jokaisesta
pojasta kuoriutui todellinen
korispelaaja.Eikä edes edes
allekirjoittaneen muutaman
viikon vanhojentanssiloma horjuttanut poikien kehitystä.

Kauden mittaan pojat oppivat
myös toisen, ehkäpä kaikista
tärkeimmän taidon. Alkukauden laumasta yksilöitä muovautui kauden mittaan tiivis
ja yhteen hiileen puhaltava
joukkue. Kauden kehityksen
voikin melkein tiivistää kevään
viimeiseen sarjapeliin. Kehittyneiden perustaitojen, huikeiden yksilösuoritusten ja ennen
kaikkea loistavan yhteishengen
avulla 04-pojat voittivat Puhun
huikeassa trillerissä.

Seuraavaa kautta ja uusia
matseja varten koutseilla olisi
pojille kesää koskien yksi yhteinen toive. Ottakaa pallo ja pari
kaveria ja menkää ulos pelailemaan. Katukoris on hauskaa ja
sen lisäksi tosi kehittävää.
Johannes

Palkittavat:

Georgios ”Ykä” Vassilakis aktiivisin treenaaja
Kare Örmälä - iloisin asenne

Mikrotytöt 04/05
Mikrotyttöjoukkueen toiminta
alkoi syksyllä kokoonpanolla,
jossa oli muutama jo edellisellä kaudella pelannut tyttö
sekä iso joukko vuosina 2004
- 2006 syntyneitä vasta-alkajia.
Ymmärrettävästi joukkue oli
kauden alkaessa taidoiltaan
kovin sekalaista, mutta intoa
pelata ja oppia uutta oli kaikilla.
Kun samoissa treeneissä kävi
syksyllä vielä minityttöjäkin,
harkoissa todella riitti tyttöenergiaa!
Mikrotytöt aloittivat sarjapelit heti syksyllä. Menestystä
peleissä ei vielä kovasti tullut,
mutta mikä tärkeintä, kaikille
karttui tärkeää pelikokemusta
ja aiemmin pelanneet saivat
opetella ottamaan vastuuta.
Joulutauon koittaessa uusia
pelaajia oli tullut jo niin paljon,
että kevätkaudeksi oli järkevää
muodostaa 2004 ja 2005 syntyneistä tytöistä oma joukkue.
Myös harkka-aikoja muutettiin

siten, että kaikille on varmasti
nakin. Muun muassa puolusollut tarjolla omalle taitotasolle tuspelaaminen ja pallonkäsitsopivaa treeniä.
telytaidot ovat menneet ison
harppauksen eteenpäin. Myös
Ahkera harjoittelu on selväsjoukkuepelaamisessa on selvä
ti kantanut hedelmää, sillä
ero aiempaan nähden: aika
keväällä päästiin kokemaan
usein huomataan jo syöttää
peleissä myös voiton hurmaa.
vapaana olevalle kaverille sen
Kaiken kaikkiaan on ollut ilo
sijaan, että keskityttäisiin vain
huomata kuinka mikrotyttöjen omaan suoritukseen. Joissakin
pelitaidot ovat kehittyneet niin peleissä valmentajan työhön
yksilötasolla kuin joukkueeon tuonut ylimääräistä haas-

tetta se, että kaikki kahdeksan
tai yhdeksän tyttöä ovat yhtä
aikaa käsi ojossa vaatimassa
kentälle pääsyä. Hyvähän se
on, että intoa riittää ja sitä paitsi koripalloa oppii parhaiten
pelaamalla sitä!
Pelikautensa nämä innokkaat
koripalloilijat päättävät Järvenpään Sima-turnaukseen huhtikuun lopulla ja toukokuussa
pidämme supermikrotyttöjen
kanssa yhteiset päättäjäisbileet.

Palkittavat:

Noona Erke - puolustuksen
lukko
Noora Holtappels innostunein

Minipojat 03
2003 syntyneiden poikien joukkue on kasvanut tällä kaudella
jo minipoikien joukkueeksi.
Vauhdikkaassa joukkueessa on
harjoitellut yli 20 pelaajaa ja uusiakin poikia on tullut edelleen
mukaan pitkin vuotta. Porukan
päävalmentajana on jatkanut
tuttuun tapaan Aleksi Kele Keijonen ja toisena valmentajana
Pauli Putkonen ja apuvalmen-

tajina Sykin vanhempia junioreita. Joukkueen harjoituksia
on pidetty kolmesti viikossa
osittain yhdessä 02-minipoikien kanssa. Kevätkaudella
treeniryhmät jaettiin puoliksi
ja se on tuonut lisää tekemisen
varmuutta jokaiselle.
Syyskautensa minipoikien (03)
joukkue aloitti tällä kertaa
seuraamalla Susijengin maaotteluita Hartwall Areenassa ja

osallistumalla Espoossa EHBTturnaukseen. Vaikka turnausmatka Espooseen ei ollut pitkä,
huolehti joukkueenjohtaja
Panu tankkauksesta tuomalla
mukanaan sodanaikaisella
soppatykillään höyryävää
lohikeittoa.
Eteläisen alueen 03-poikien
sarjaa joukkue pelasi syksyllä
leveällä rintamalla eli ykkösja kakkosdivarin otteluita.
Loppusyksystä pojat kävivät
retkellä vielä Itä-Helsingissä
Pantterit-turnauksessa ja syyskausi päättyi Kelen ja Panun
organisoimiin hauskoihin pikkujouluihin saunan ja korisleffan
merkeissä.
Kevätkauden alussa minipojat(03) ottivat mittaa muun
Suomen joukkueista tammikuun alussa Salossa And1turnauksessa ja tammikuun
lopussa Ricoh-turnauksessa
Vantaalla. Myös eteläisen alueen sarjapelejä joukkue jatkoi
reippain ottein ja sijoittui 1.

divarissa toiseksi ja 2. divarissa
kuudenneksi. Hieno tulos vie
minipojat vielä 3.5. pelattaviin
eteläisen alueen 1. divarin
aluefinaaleihin kamppailemaan
sarjakauden mitaleista.
Eivätkä pelit lopu aluefinaaleihin, vaan innokas minipoikien
porukka on lähdössä toukokuussa vielä Kaarinaan Macronturnaukseen 10.-11.5. ja Sykin
omaan katukoristurnaukseen
18.5.! Kesäleireillekin on ilmoittauduttu ja Susijengin syksyn
maaottelut kiinnostavat. Ja
joukkue ehtii vielä viettää omia
kevätkauden päättäjäisiäänkin
saunoen ja uiden.
Minipoikien (03) joukkue on
treenannut ja pelannut kauden
aikana ahkerasti. Aktiiviselle

Palkittavat:

Joonas Hyökyranta Esimerkillinen taistelija
Leevi Siren - Ilopilleri

poikajoukolle on myös sattunut ja tapahtunut (koriksen
ulkopuolellakin) - kauden
aikana on nähty ainakin
yksi murtunut nenä, kipeitä
polvia, varpaita ja sormia ja
viimeisimpänä yksi murtunut ranne! Kipinä korikseen
on antanut pojille onneksi
sekä intoa tekemiseen että
jopa hiukan kärsivällisyyttä
toipumisen odottelussa. Ja
vanhemmatkin ovat jaksaneet hienosti mukana…
Kesän lähestyessä on aika
kiittää joukkueen loistavia
valmentajia ja joustavaa
joukkueenjohtoa! Kiitos Kele
ja Pauli osaavasta luotsauksesta ja joukkueenjohtajat
Panu ja Mikko notkeasta venymisestä moneen lähtöön!
Onnittelut jokaiselle pelaajalle kuluneesta kaudesta ja
tsemppiä kesätreeneihin +
ensi kauteen! Ja
KOKO PORUKALLE HYVÄÄ
KESÄÄ!

tyttöjä, vanhempia ja erityisesti
Sannia apuvalmentajineen!
Ensi syksynä siirrymme Ctyttöihin jolloin korit nousee
ja pallon koko kasvaa, mutta
joukkue on kasvanut tämän
kauden aikana uusiin mittoihin
ja valmis siirtymään minikoripalloiästä C-tyttöjen uusiin
haasteisiin!

Minitytöt 02-03
Minityttöjen kausi 2013-2014 oli
nousujohteinen kausi, jonka aikana joukkueena sekä yksilöinä
kehityimme paljon.
Yhdeksän joukkueen sarjasta
raivasimme tiemme aluefinaaleihin Tapiolaan Summahalliin,
jossa kohtasimme kovat Lou
Basketin välierässä ja
HNMKY Pakilan trillerimäisessä
pronssiottelussa.
Tapahtumarikas kausi päättyi

kunniakkaaseen neljänteen
sijaan.
Kauden aikana ehdimme
koripalloilun lisäksi kehittää
joukkuehenkeä mm. leffaillassa, Halloween-juhlissa, ToPon
naisten matseissa,
Pikkujouluissa, Pool Partyssa ja
Linnanmäellä.
Sarjapelien lisäksi olimme
mukana AND1 turnauksessa
Salossa sekä Sima Basketissa
Järvenpäässä.
Haluan kiittää kaudesta kaikkia

Aurinkoista kesää kaikille!
Nauttikaa kesälomasta ja käykää treenailemassa ulkokentillä
kesäpäivistä nauttien!
Petteri Auvinen,
jojo minitytöt 02/03

Palkittavat:

Krista Matis - Valmentajan
luottopelaaja, kauden
kehittynein
Ada Piehl - Huima
rohkaistuminen etenkin
peleissä

Minipojat 02

02 pojilla oli hyvä kausi. Meillä oli
sama joukkue kuin viime vuonna, mutta saimme myös uusia
pelaajia. Uudet pelaajat pääsivät
hyvin joukkueeseen mukaan.
Talvisarja oli menestys. Hävisimme vain yhden pelin ja olimme
lopulta sarjan toisella sijalla.
Pelaamisen taso ja puolustus oli
loistavaa.
Kevätsarjassa emme ihan pysyneet samalla tasolla. Hävisimme
pari peliä pienellä erolla. Sen
takia emme päässeet finaaleihin.

C-pojat 00-01

Lopetimme kauden hyvällä mielellä kun voitimme turnauksen
Hyvinkäällä.
Kun joukkue harjoitteli täysillä
se näkyi viikonloppuisin peleissä.
Oli hienoa, että myös uudet pelaajat tulivat mukaan peleihin.

Palkittavat:

Felix Lindholm - Upea
asenne
Lukas Kihlman - Vuoden
puolustaja

Susijengin tähti Shawn Huff
kävi vetämässä toukokuussa
2013 treenit juuri kesäharjoittelunsa aloittaneille C-pojille.
Shawn totesi, että harjoittelu
on ainoa tie menestykseen,
oikotietä ei ole. Ajatus taisi
iskeä poikiin, sillä kauden
treeniaktiivisuus on ollut huikea. Ahkeruus näkyi huimana
kehityksenä sekä yksilö- että
joukkuetaidoissa kuluneen
kauden aikana. Joukkue
pelasi 00 ja 01 poikien voimin
syksyllä ja keväällä sekä I- että III-divisioonassa. Kausi oli
todella nousujohteinen, kun
keväällä kaatui lukuisia meille
aiemmin hankalia vastustajia,
ja moni poika meni huimasti
eteenpäin.
Syksyn I-divarista, joka oli
samalla eteläisen alueen SMkarsinta, muodostui todellinen jännitysnäytelmä, kun
ratkaisu jäi viimeiseen peliin
ja sen viimeisille sekunteille.

Voitto Hongasta takasi sen,
että keväällä pojat pelasivat
SM-sarjassa. Innokkaat Cpoikavanhemmat järjestivät
yhden SM-turnausviikonlopun
Sykin kotikentällä. Vieraskentillä Malmilla, Kouvolassa ja
Valkeakoskella pelattiin loput
SM-turnaukset. Sarjassa saavutetut kolme voittoa eivät aivan
riittäneet lopputurnauspaikkaan kivikovassa B-lohkossa,
mutta reissuilla pelattiin kovaa
ja toisaalta joukkueella näytti
olevan myös hauskaa, kuten aina tämän porukan koheltaessa.
Joukkue osallistui innokkaasti myös muihin turnauksiin.
Elokuussa Tampereen Delfinturnauksessa tuli kilpasarjan
pronssia. EHBT-turnaukseen
osallistuttiin kahden joukkueen
voimin, samoin tammikuussa
Ricoh-turnaukseen. Kummassakin onnistuttiin kilpailullisesti. Kevätkausi aloitettiin
voitokkaasti Salossa AND1-tur-

nauksessa, kun kotiin tuomisina oli kilpasarjan kultamitalit ja
pokaali. Vielä kauden lopuksi
joukkue matkaa toukokuussa
Maheda Cupiin Viroon.
Aktiiviset C-pojat ovat tehneet
muutakin yhdessä. Syyskauden
päätöksenä pojat ja aikuiset
kisailivat monipuolisesti taidoissaan viihdekeskus GR8:ssa
ja keväällä pelataan vielä Pojat
vs Vanhemmat ottelu, jossa
ratkaistaan todelliset mestarit. Lisäksi ollaan mm. käyty

syömässä pizzaa porukalla
ja katsomassa Uutisvuodon
nauhoituksia.
Tomppa, Eero ja Stuge vastasivat innostuneesta valmennuksesta ja joukkueen jatkuvasta
kehityksestä. Kesäleirien ja
harkkojen jälkeen perinteiset
turnaukset Tampereella ja
Espoossa aloittavat elokuussa
tuoreiden B-poikien kauden.
Jännää!

Palkittavat:

Elmo Villa -MVP
Panu Hirvinen - Kehittynein
pelaaja

B-tytöt 99-00
Palkittavat:

Berin Sola – Upea asenne
Elsa Ollikainen – Paras
joukkuepelaaja

B-tytöt pelasivat tällä kaudella
kakkosdivaria kahden valmentajan johdolla, kiitokset Kelelle
ja Miguelille! Joukkue sijoittui
lopulta sarjan keskivaiheille ja
kauden aikana pelattiinkin ennätysmäärä tiukkoja ja tasaisia
vääntöjä. Joukkue osallistui
myös Ricoh-turnaukseen sijoittuen siellä hienosti kuudenneksi. Yksi kauden kohokohtia
oli Amandan Raussin valinta
Biddy-joukkueeseen ja hän sai
arvokasta kokemusta tulevai-

suutta ajatellen. Muuten kausi
meni hyvin ja joukkue jaksoi
hienosti tsempata loppuun
asti.
Jojo-Tiina kiittää kaikkia
kuluneista kausista ja jättää
tehtävät toistaiseksi seuraajalleen Nellan siirtyessä uusien
haasteiden pariin.

B-pojat 98-99
Kauden valmistelut eivät olleet
parhaat mahdolliset. Kesätreeneissä poikia oli vähän, mikä
heijastui SM-sarjan karsintapeleissä. Vastus ei myöskään ollut
mistään helpommasta päästä.
Niinpä kaivattua paikkaa valtakunnallisen 1. divariin ei tullut.
Tilanne ei kuitenkaan lannistanut poikia. Yhdessä päätettiin
joukkueen tavoitteet ja harjoitukset olivat sen mukaiset.
Syyskausi lähti hyvin käyntiin,
vaikka pelejä oli vain kuusi.
Kuudesta pelatusta peleistä
voitettiin viisi. Pojilla oli hyvä
harjoittelumoraalia treeneissä,
joka näkyi peleissä.
Joulun jälkeen lähdimme poikien kanssa käymään Eestissä,
Rakveressa leirillä. Päästiin
harjoittelemaan ja pelaamaan
Rakveren paikallisia joukkueita
vastaan, ennen kevätkauden
tulevia pelejä. Hyvin vaikeaksi
tilanteen teki se, että pääsimme lähtemään Eestiin leirille
ainoastaan seitsemän pelaajan

kokemus pojille. Syyskaudella
pelattiin yhdeksän peliä, josta
voitettiin viisi. Viidellä voitetulla pelillä ei ansaittu paikkaa neljän parhaan joukkoon, sarjan
ollessa hyvin tasainen.

voimin. Leiri oli valmentajalle
ja pelaajille hyvin kasvattava
ja silmiä avaava kokemus.
Taso Eestissä oli hyvin kova ja
pelit ovat paljon fyysisempää
kuin Suomessa. Pelasimme
yhteensä 3 peliä ja hävisimme
jokaisen, kovasta taistelusta
huolimatta. Nämä muutamat
tappiot pelattiin mm. MuKin ja
WB:n valtakunnallisen sarjan
joukkueita vastaan. Leirillä
emme ottaneet joukkueelle
mitään tavoitteita, vaan tarkoi-

tus oli pitää hauskaa ja nauttia
jokaisesta hetkestä.
Kevätkausi lähti verkkaisesti
käytiin kotivoitolla, tappiolla,
voitolla ja tappiolla. Nämä
muutamat tappiot pelattiin
Wartti-Basketin ja MuKin SMsarjan joukkueita vastaan. Oli
hienoa huomata, että joukkueet jotka voitimme syyskaudella laittoivat meitä vastaan
SM-sarjajoukkueet. Tämmöinen tilanne oli mielestäni hieno

Kaudella 2013–14 B-pojat esittivät mielestäni hyvin tasapainoisen suorituksen voittamalla 15
pelistä kymmenen ja häviämällä ainoastaan viisi. Treenimotivaatio oli semmoisella tasolla,
että poikien edesottamuksia
voidaan odottaa seuraavien
vuosien varrella paljon, jos
motivaatio säilyy.
Kaspar Anderson

Palkittavat:

Samuli Romppanen Loistava treenaaja
Trey Niemi - Luotettava
pelaaja kentällä ja sen
ulkopuolella

B-tytöt 98
Sykin B98-tyttöjen kausi käynnistyi elokuussa 2013 EHBT-turnauksesta, jossa joukkue esitti varsin
lupaavia otteita. SM-karsinnoissa
jouduimme ns. kuolemanlohkoon, jossa voimamme ei
riittänyt aivan SM-sarjaan, mutta
saavutimme kuitenkin paikan
valtakunnallisessa 1. divisioonassa. Alkusyksyn pelit eivät
näyttäneet lupaavilta, sillä lähes
koko syksyn oli jo muutenkin
aika vähälukuisesta joukkueesta
poissa 2 tärkeää avainpelaajaa
Iiris ja Maria. Tahti parani kuitenkin syksyn mittaan ja pystyimme
pelaamaan pelit yli puolenvälin
tasaisesti kaikkia vastaan, mutta
loppuun asti voimamme eivät
riittäneet. Joulun jälkeen saimme puuttuvat pelaajat takaisin
ja tahti parani selvästi, kirkkaimpana kruununa voitto SM-sarjan
tasoisesta PuHu:sta.

pelejä omien pelien lisäksi.

Harjoitusinto oli vain suurella
osalla pelaajista kovin vaisu ja
se näkyi tietysti erityisesti pelien
loppupuolella. Punttispäivät
houkuttelivat selvästi paremmin pelaajia harjoituksiin kuin
lajipäivät, liekö tytöillä ollut
mielessä kesä ja rantakuntoon
pääseminen.

Valtakunnallinen 1. divisioona oli
ehdottoman hieno kokemus.
Pelit olivat hyvin järjestettyjä ja
hyvissä saleissa ja pelimatkat
taitoimme mukavasti vuokraaPelitempomme kestää vertailun mallamme minibussilla, tästä
minkä joukkueen kanssa tahansa kiitos sponsoreillemme. Myös
ja asenne peleissä oli kohdallaan. se, että koko sarjaohjelma oli

selvillä jo syksyllä, teki elämästämme paljon helpompaa.
Kaukaisimmat vastustajamme
olivat Lappeenranta, Tampere,
Salo, Forssa ja Orimattila, muut
vastustajat löytyivät pääkaupunkiseudulta. Kaikki pelit olivat
tasoltaan kovia ja tuloksellisesti
heikohkosta menestyksestä
huolimatta pelasimme kuitenkin hienoja pelejä ja olimme
oikeassa sarjassa. Tilastojen
lukeminen tuntui myös kiinnostavan aika suurta osaa pelaajista.
Syksyn puolella saimme tarpeen
mukaan vahvistuksia T99-joukkueelta ja vastaavasti muutamat
pelaajamme pelasivat A-tyttöjen

Kauden aikana osallistuimme
elokuun EHBT:n lisäksi myös
Kouvot-turnaukseen Kouvolassa marraskuussa sekä Ricohturnaukseen Vantaalla tammikuussa. Tulossa on vielä kauden
päättävä Maheda-cup Virossa
toukokuussa. Sen jälkeen monivuotinen iloinen taivalluksemme
joukkueena päättyy muutamien
pelaajien keskittyessä lukio-opiskeluihin ja jonkun ehkä siirtyessä
muualle. Muutama pelaaja
kuitenkin jatkaa Sykin A-tytöissä,
jotka saavat heistä merkittäviä
vahvistuksia. Kiitos näistä
vuosista, ei hassumpia tyttöjä.

Palkittavat:

Ida Hyrylä ja Nella Erke
”Superahkerat”
harjoittelijat. Tytöt olivat
aina valmiita harjoittelmaan
ja aina valmiita pelaamaan.

A-pojat
Sykki ja PuHu Juniorit käynnistivät kaudeksi 2013-14 A-poikien
yhteisprojektin, toiveena tarjota laadukas kilpailuympäristö
pelaajille. Jo ensimmäisistä
kesäharjoituksista lähtien oli
selvää, että tämä yhteistyö
kannatti.
SM-karsintoihin lähdettiin
kahdella joukkueella: PuHu
ja Sykki. Sykki, joka koostui
lähinnä viime vuoden B-poikien
SM-sarjan pelaajista, aloitti
karsinnat aikamoisella pommilla ö viime kauden B-poikien
SM-hopemitalisti ToPon. Sykki
dominoi ottelua täysin ja johto
oli parhaimillaan yli 30 pistettä.
Valitettavasti karsinta-aikataulu
osoittautui sen verran raa’aksi,
että lohkon ainoa jatkopaikka
jäi saavuttamatta.
Lopulta kauden aikana pelattiin
neljää sarjaa: SM-sarjassa
PuHu, alueen I-divisioonassa
PuHu ja Sykki ja alueen IIdivisioonassa Sykki.
Ikimuistoisia pelejä tuli kauden

mittaan paljon. SM-sarja alkoi
todella vakuutavalla tavalla,
kun PuHu Joakim Jousiston
ja Elias Eerikinharjun johdolla
dominoi Martsarissa täysin
Kaarinan Uraa. Voitto Namika
Lahdesta Lahden suurhallilla
jäi myös mieleen: lahtelaisilla ei
ollut viimeisessä erässä mitään
vastausta HyPo:sta joukkueeseen liittynnelle Sakari Laaksolle sekä Sykin valkovihreissäkin pitkään pelanneelle Fiifi
Aidoolle. Myös ennen kautta
ylivoimaisesti suurimpana mes-

tarisuosikkina pidetty Honka
kaatui kahdesti Kevin Otsin jäätäviin viimehetken kolmosiin.
Runkosarjamestaruus irtosi lopulta vakuuttavasti: 15 voittoa
ja vain 3 tappiota.
Välierissä Ura osottautui
kuitenkin siipirikkoista PuHua
paremmaksi ja eteni finaaliin
voitoin 2-0. Pronssiottelussa
kotiyleisönsä edessä PuHu
näytti mihin se parhaimmillaan
pystyy. Lopputuloksena huikean trillerin jälkeen voitto Namika Lahdesta ja SM-pronssia!
A-pojat selviytyivät lisäksi alueen 1-divisioonan aluefinaaleihin, ja näistä peleistä tuloksena
oli PuHun joukkueelle hopeaa
ja Sykin joukkueelle neljäs sija.
97-ikäluokka sai myös kutsun
Liettuan legendaariseen Sabonis Cupiin. Vastus oli ajoittain
todella kovaa, mutta samalla
pojat pääsivät näkemään,
missä ikäluokan kärjen taso
Euroopan mittapuissa liikkuu.
95-pojat kutsuttiin vuorostaan

Scania Cupiin. Valitettavasti
Luleå pudotti PuHun puolivälierässä viimeisen sekunnin
haamuheitolla. Turnauksen
komein yksilösuoritus tuli
Sykki-kasvatti Chrysostom
”Chuku” Chukwumalta, jonka
donkki KFUM Uppsalaa vastaan räjäytti hetkellisesti myös
Suomen somen.
Vaikka valmentajakolmikon
Danny Jansson – Kristian
Palotie – Eero Sahlbergin
hermoja ajoittain koeteltiinkin,
oli kausi jälkeenpäin mietittynä
iso menestys. Erityiskiitos vielä
juniorikoriksen päättänäille
”senioreille”, joiden matka
jatkuu aikuisten sarjoissa: Eetu
Nurminen, Kevin Ots, Jami
Lehti, Aleksi Mäkinen, Joakim
Jousisto, Jonatan Lygdman ja
Roope Ristsoo!

Palkittavat:

Prince Akpaso - Paul
George - palkinto
Mikko Manni - DeJuan
Blair -palkinto

A-tytöt
Tyttöjen kausi oli kokonaisuudessaan hyvä. Hävisimme
kahdessa tärkeimmässä pelissä
viime sekunneilla. Sen takia
emme päässeet finaaleihin.
Uusien pelaajien sopeutuminen joukkueeseen sujui hyvin.
Uudet pelaajat toivat uusia
positiivisia asioita joukkueeseen. Saimme paljon apua
98 vuoden joukkueen tytöiltä
peleihin, kiitos siitä heille.
Joukkueen asenne oli hyvä,
kaikki auttoivat toisiaan ja
olivat aina hyvällä tuulella.

Palkittavat:

Sara Mellanen - Vuoden
pelaaja
Janni Pietinen - Vuoden
tulokas

Unified
Sykki Unified joukkueeseen
liittyi syksyllä 2013 useita uusia
pelaajia, jonka ansiosta harjoituksiin saatiin lisää vauhtia ja
monipuolisuutta. Joukkueessa
on nyt 17 pelaajaa: 13 urheilijaa
ja 4 partneripelaajaa. Rinkiin
olisi hienoa saada pari partneripelaajaa lisää, sillä joissakin
turnauksissa pari poissaoloa
tarkoitti sitä, että partnerit
pelasivat koko peliajan!
Pelaajien ja valmentajien
toiveesta huolimatta toista saliaikaa ei ikävä kyllä saatu sopimaan aikatauluihin. Sen sijaan
harjoitukset siirtyivät Haagan
ala-asteen vasta remontoituun
saliin, jolloin pääsimme harjoittelemaan kahteen päätyyn. Se
on erityisen tärkeää Unified
tiimin urheilijoille, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän
toistoja oppimiseen.
Joukkue oli siis syksyn harjoitusten myötä valmis Unified

Ella ja Aapo. Samoin rohkeus
ottaa irtopallot pois vastustajalta on kasvanut ja Peppi on
näyttänyt sen suhteen hienosti
esimerkkiä.
Tiimin perjantaisissa harjoituksissa on hieno fiilis ja harjoituksiin tullaan tasaisen varmasti
isolla porukalla. Harras toive
ensi kaudelle olisi toinen harjoitusvuoro!
-sarjan turnauksiin. Kauden
ensimmäinen turnaus pelattiin
Nokialla syyskuussa. Kesäloma
painoi hieman vielä jaloissa,
sillä koreja tuli melko vähän.
Harjoituksia jatkettiin ja joulukuussa Turussa oli kentällä
jo ihan erinäköinen joukkue.
Nokiaa vastaan pelattu peli loppui harmittavan, yhden pisteen
häviöön!

siin tuli viikko toisensa jälkeen
innostuneita koripalloilijoita
ja helmikuun Ricoh turnauksessa oltiin jo selvästi tasaisempia mm. Nokian Unifiedin
konkaritiimin kanssa. Kauden
viimeinen turnaus pelattiin
Tapiolassa ja kaikkien pelaajien edistys kauden aikana oli
hienoa katsottavaa. Partneripelaajat Tomi, Joonas, Topi ja
Osku avasivat pelejä taitavasti
Menestyksekkäästä turnaja nopeasti ja urheilijoiden riuksesta innostuneena talven
veistä nousi useita korintekijöipimeiden kuukausien harjoituk- tä, mm. Simo, Pauliina, Maija,

Kauden aikana pelattiin 4
turnauksessa yhteensä 13 peliä.
Muutamaa pelaajaa lukuunottamatta kaikki saivat tuntumaa
pelitapahtumiin. Ensi kaudella
jatketaan!

Palkittavat:

Peppi - Määrätietoinen
puolustaja
Aapo - Sitoutunut ja innokas
urheilija
Osku - Kannustava
partneri

Naiset/senoritas
Joukkueeseen saatiin syksyllä
muutama tervetullut vahvistus
muiden paikkakuntien kutsuessa aiempia pelaajia. Valitettavasti tulokkaistakin pari lähti
ulkomaille jo kauden mittaan.
Uutta kansainvälistä väriä joukkueeseen saatiin Ranskasta.
Kauden mittaan joukkueen
esitysten taso ailahteli aikamoisesti ja jopa kotikentällä hävittiin sarjajumbolle.
Lopputuloksena oli kuitenkin
jopa osittain imarteleva 4.
sija, sillä sen verran paljon jäi
otteisiin parantamisen varaa
seuraavaksi kaudeksi, milloin
toivottavasti nähdään mukana
taas paljon tuttuja kasvoja ja
jokunen uusikin.

Palkittavat naiset:

Karoliina Halonen - Vuoden
pelaaja
Linnea Oljemark - Vuoden
tulokas

Joukkue:
Maria Ainamo, Chloe
Collomb, Karoliina
Halonen, Elissa Niskanen,
Maiju Niskanen, Linnea
Oljemark, Hanksi Pirkola,
Anna Sahlan, Ina Taimisto,
Tiina Valkeapää ja
valmentaja Timo Hyvönen

Senoritas päätti sitten jatkaa
pelejään Eteläisen alueen 3-divarissa, vaikka nousu 2-divariinkin olisi ollut tarjolla. Päätös
osoittautuikin oikeaksi, sillä
äitiyslomat verottivat joukkueen rivejä aiempaa enemmän.
Kausi kuitenkin saatiin vietyä
kunnialla läpi verraten pienellä
ringillä.

Syksyn ensimmäisiin otteluihin
sattui vastaa sen verran kovia
vastustajia, että ennen kuin
joukkueen pelivire löytyi niin
edessä oli keväällä keskimmäisen jatkosarjan kamppailut.
Siellä kausi jatkuikin tilastotappiota lukuun ottamatta
voitokkaasti.

Joukkue:
Emmi Niskanen, Riikka
Niskanen, Salla Tieva, Emmi
Turanlahti, Eliisa Vuori ja
valmentaja Timo Hyvönen

Palkittavat senoritas:
Emmi Niskanen - Vuoden
senorita
Riikka Niskanen - Vuoden
come-back

Edellisen kauden lukuisista
tappioista ja loukkaantumisista
suivaantuneina kesän draftissa
oltiin hereillä ja saatiin napattua markkinoilta joukkoomme
neljä entistä Sykki-71 veijaria.
Joukkue oli vahvistunut viime
kaudesta, jolloin putoamista
vastaan taisteltiin loppumetreille asti. Kauden alussa tilanne näytti siten varsin hyvältä.
Pre-seasonin aikana treeneissä
oli vauhtia ja hyvä meininki. Valitettavasti kauden pelilliseen
suorituskykyyn sillä ei ollut vaikutusta. Syksyn osalta tappiosarakkeen lukema kasvoi peli
peliltä ja ensimmäisen kerran
voiton makuun päästiin vasta
tammikuussa. Tällöin säilyminen sarjassa oli vielä teoriassa
mahdollista, mutta helmikuun koittaessa kävi selväksi,
että näillä esityksillä sarjataso
valahtaa porrasta alemmaksi
ensi kaudella. Kausi päätettiin
rekordilla 2 voittoa/16 tappiota.
Vaikka pelien osalta kausi olikin

Sneakers
suuri pettymys, oli jengillä
kuitenkin pääosin hauskaa eikä
suurempia itkupotkuraivareita
nähty. Eiköhän harrastus taas
syksyllä jatku...

Joukkue 2013-2014
4 Antti Vesalainen
5 Kevin Boll
7 Lasse Saarinen
8 Sampo Pajari
9 Aleksi Seppä
11 Mikko Raatikainen
12 Erkki Mikkola
13 Jukka Puustinen
15 Tuomas Raitila
21 Ville Niemi
31 Timo Hyvönen

Hunks
Hunksin kausi alkoi nöyryyttävästi yli 40 pisteen turpasaunalla kotisalissa.
Se kun pidetään mielessä, koko
loppukausi oli nousujohteinen
kuin 1980-luvun talous Suomessa.
Viimeiseen otteluun Hunks sai
pöytäkirjaan täyden rosterin,
kun panoksena oli mainetta ja
mammonaa
(lue: IV-divisioonan C-lohkon
nelossija).
Kausi päättyikin railakkaaseen
triumfiin;
koripallojumalat hymyilevät
Hunksille nelosdivarissa myös
ensi kaudella.
Erityiskiitos kauden aikana
Hunks-tulikasteen saaneille Ajunioreille sekä
epäviralliselle sponsorillemme
Mr. Laulle. Vuosia jatkuneet
sopimusneuvottelut ovat yhä
kesken.

Seniors
Seniors tippui masentavan
kauden jälkeen sarjaporrasta
alemmas kolmosdivisioonaan.
Ensi kauden tavoitteena on
vahvistaa joukkuetta pelaajahankinnoin ja nousta takaisin
sarjojen sarjaan eli M2D:hen.
Lupaavat juniorit ovat tervetulleita syksyn saapuessa näyttämään taitonsa joukkueen
harjoituksiin Sykillä.

Entiset nuoret
Täällä taas omasta mielestään
seuran elinvoimaisin joukkue
tervehtii muita sykkiläisiä. No,
aivan tarkkaan ottaen tuo
luonnehdinta on peräisin joukkueen piiristä. Silloin tällöin sen
esityksiä nähneet voivat olla
eri mieltä, mutta meitä se ei
haittaa. Tarvitaanhan porukkaan lahjakkaiden ja taitavien
lisäksi myös innokkaita. Sitä
ominaisuutta vanhuksista löytyykin kiitettävästi. Vai voitteko
juniorit kehuskella olleenne

mainittua ne porukan kaverit,
joiden molemmat jalat ovat
todistetusti olleet ilmassa
samanaikaisesti.
Ilpo on selättänyt vammansa ja
niinpä The Ruoska on ruvennut
uppoamaan pussiin. Toinenkin
legenda eli Leon käänteinen
käärmeheitto heräsi huomattavasti ennen kuin ensimmäiset
kyyt alkoivat luikerrella Uudenmaan kallioilla. Ilkka ja Sakke
tapaavat tarkkailla tilannetta
vähän etäämpää.
joululomalla ylimääräisellä treenivuorolla hyvän aikaa Pikku
Kakkosen loppumisen jälkeen?
Entiset Nuoret olivat ja vieläpä
runsaslukuisena.
Normaalisti treenaillaan
vanhaan tapaan Munkkiniemen ruotsalaisella koululla,
perjantaina vähän illempana,
tietty. Systeemit ovat pääosin
entiset. Miesvartiointi jätetään
nuorisolle. Paikka on valttia
varttuneempien puolustuspelissä. Pitkät pojat sijoitetaan

lähemmäs koria levyreitä
raapimaan. Niitä riittää kentän
kummassakin päässä. Aika
ajoin tuntuu siltä, että Entisten Nuorten koris pelattaisiin
tavanomaista pienempiin koreihin. Harri on tämän säännön
vahvistava poikkeus. Hänen
kädestään lähtevä pallo tapaa
löytää sukan läheltä ja kaukaa.
Hän on myös kova levypalloissa. Vain Leo, Antti, Heikki ja
Mikko tarjoavat tasavertaisen
vastuksen. Siinä muuten tulikin

Heti kun ihmismuuriin ilmestyy pienikin rako, siitä täytyy
yrittää luikerrella läpi.
Pariskuntiakin on silloin tällöin
paikalla. Perinteinen sääntö eli
se, ettei paremmalta puoliskolta saa ryöstää palloa, ei muodostu ongelmaksi. Pariskunnat
nimittäin sijoitetaan yleensä
samaan joukkueeseen. Niinpä
rauha ja miesten kunnia säiyvät
niin Tessan ja Davidin taloudessa kuin Outilla ja Codellakin. Code on vieraileva tähti,
joka uhkaavasti on luisumassa
kohti muun porukan toivomaa vakiojäsenyyttä. Ehkä jo
ensi kaudella. Maaret ja Raija
huolehtivat siitä, että korejakin
syntyy. Tapsa on siinä hommassa varsinainen velho. Hän tekee koreja vain kun niitä eniten
tarvitaan, mutta säkittää silloin
joka kerta.
Peli kestää kymmeneen pisteeseen saakka. Tavallisesta korista kostuu yhden ja kolmosesta
kaksi pistettä. Sellainenkin

on nähty joskus takavuosina
ja ehkä joskus muulloinkin,
kerran – pari tälläkin kaudella.
Ryhmä koostuu osin draftatuista pelaajista, kun eräät ovat
vaikuttaneet Sykin riveissä jo
muinaisista koriskouluista asti.
Niinpä te, pilkallinen hymynkare huulillanne tätä lukevat
juniorit, edellä luitte kuvauksen
omasta tulevaisuudestanne.
Me vanhat odotamme teitä
silloin joukkoomme, Sykin
vanhempien ja isovanhempien
korikseen.

Kauden kunniamaininnat

Ilpo: comeback-hengen
ilmentymä ja lisäksi kohtelias,
kysyy luvan, ennen kuin
upottaa The Ruoskan
Leo: uskomaton
kylmänsietokyky, kunto sekä
tyylikkyys, saapuu treeneihin
ja lähtee sieltä juosten
shortseissa kaamoksen
kylmyydessäkin, silti
(ja ehkä juuri siksi) kovakuntoisin,
käänteisellä käärmeheitolla läpäisisi
balettikoulun pääsykokeen

Sarana narisee
Tänäkin vuonna kelpasi olla
sykkiläinen. Pienimmissä ikäluokissa väkeä on riittänyt ja
meininki ollut iloista. Sillä lailla!
Sykin internetsivuilla komeilevista 18 joukkueesta peräti viisi
on mikro- tai mini-ikäisten porukkoja. Ei ole väärin ajatella,
että seuran tulevaisuus näyttää
hyvältä ja turvatulta.
Toinenkin asia ilahduttaa tämmöistä vanhaa jäärää. Junioriikänsä jo ohittaneet haluavat
sitkeästi jatkaa sykkiläisinä
esim. sneakerseissa, hunkseissa ja senoritoissa.
Ja ovathan siellä pahnan pohjimmaisina ne Entiset Nuoretkin.

Urheilullisestikin meni mukavasti. Biddy-basketissa
kävi useampi ja tuleva Sykkisentteri Jaakko Lammi pääsi
haistelemaan b-poikien maa-

joukkuekuvioita. C-pojat 00 on
muuten loistava ikäluokka, joka
on noteerattu ns. laajemmissa
koripallopiireissäkin. Harmi,
että ikävät ristiin pelaamiset
pudottivat pojat SM-sarjan
lopputurnauksesta.
A-pojissa Sykin ja Pussihukkien
yhteistyöjoukkue hymyili kauden päätteeksi suu messingillä
SM-pronssimitalit kaulassaan.
Yhteistyö toimii ja jatkuu. Sen
ansiosta A-poikia ei pelannut
pelkästään SM-sarjassa, vaan
lisäksi kahdessa eri kokoonpanossa alueellisessa I-divisioonassa ja yhdessä alueen
II-divisioonassa. Jokaiselle
pelaajalle pystyttiin tarjoamaan
runsaasti otteluita sopivalla
sarjatasolla, kunkin taitotason
ja sovitun harjoitusaktiivisuuden mukaan.
Näin juniorit saadaan pysymään koripallon piirissä mahdollisimman pitkään. Toivot-

tavasti harrastus jatkuu vielä
aikuisenakin.

Keijosen Aleksi eli Kele
vastaanotti puheenjohtajan
valtikan Palkaman Tessalta.
Molemmat muuten ovat pitkän
linjan sykkiläisiä. Takana on
lukuisia juniorivuosia pelikentillä ja valmen-nusta sun muuta
touhuamista seuran eteen.
Tervetuloa Kele! Seura on edelleen hyvissä käsissä.
Kiitos Tessa! Teit paljon hyviä
asioita Sykille ja sen puolesta.
Ja hienoa, että jatkat edelleen
hallitus-touhuissa.
Myös Luomanmäen Tompan
siirtyminen johtoportaaseen oli
mukava panna merkille.
Tuntuu siltä, että uudessa hallituksessa on sopivassa määrin
tuoreita ajatuksia ja kokemuksen syvää rintaääntä, naisnäkö-

kulmaa ja miesten maailmaa,
pelitaustaa sekä kabinettien
kuvioiden ymmärrystä.

Vaikka seura muuttuu, yksi
pysyy, Sykki-henki. Se on
ainutlaatuinen ja meitä kaikkia
yhdistävä asia.
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.

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.
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Aina tuoretta!

