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Puheenjohtajan terveiset
Hallitus on kaudelle 08-09 hieman
muuttunut. Koko seuran puolesta haluan kiittää edellistä puheenjohtajaamme
Kai Ritvalaa hänen Sykin hyväksi tekemästään innostuneesta työstä. Hallituksesta jättäytyi myös Markus Hopiavaara, joka onneksi jatkaa valmentajana ja
koripallokoulun koordinaattorina ensi
kaudella.
Kuulun Sykin perustamisikäluokkaan
vuodelta 1976 ja kouluaikani pelasin
ja valmensin Sykissä. Parhaat ystäväni
ovat tuolloisia joukkuetovereitani, osan
kanssa pelaan edelleen korista luunmurtumia uhmaten! Tämä tausta ehkä parhaiten kertoo sen, mikä Sykissä
on mielestäni parasta ja miksi itse nyt
omien lasteni pelatessa korista, haluan
osallistua Sykin toimintaan. Koris on
edelleen kivaa!
Sykki perustettiin hyvin yhteisölliseksi
seuraksi. Pienten pelaajien vanhemmat
pitivät tärkeänä lastensa liikunnan tukemista, ilman että kausimaksuja käytettäisiin aikuisten SM-tason joukkueiden

pohjattomaan kassaan. Yhteisöllisenä
junioritoimintaan keskittyvänä seurana
Sykki on säilynytkin. Vuodesta toiseen
on riittävästi innostuneita vanhempia ja
muita aikuisia löytynyt turvaamaan seuran toiminnan. Myös SYK:n tuki on jatkunut läpi vuosien, mistä kiitos rehtori
Anja-Liisa Alangolle.
Sykki sykkii sen mukaan, kuinka
saamme lapsia ja nuoria toimintamme
pariin. Pelaajia pitää olla myös riittävästi toimivien harjoitusryhmien muodostamiseen. Tämän takia monissa ikäluokissa tulee ensi kaudella olemaan
yhdysjoukkueita, jotka ikäluokkien ja
pelaajamäärien mukaan pelaavat 1-2
sarjaa. Uskon, että tämä edelleen kehittää pelaajissa joustavuutta ja tutustuttaa nuoret toisiinsa yli ikäluokkien.
Selkeä tavoitteemme on riittävät joukkuekoot ikäluokittain, minkä takia jatkamme koripallokoulujen kehittämistä
ja suuntaamme voimavaroja pelaajarekrytointiin.
Yksi Sykin hienoimmista piirteistä on

vuosikymmeniä jatkunut omien valmentajien kasvatusketju. Nuorten valmentajien kehittyminen edellyttää kuitenkin
jatkuvaa koulutusta. Jokaisen Sykissä
valmentajana toimivan pitäisi suorittaa
vähintään Koripalloliiton I-tason koulutus. Lisätietoja koulutusmahdollisuuksista saa valmennuspäällikkö Tomas
Luomanmäeltä.
Sykin nettisivut www.sykki.fi ovat uudistuneet kevätkaudella. Sivut ovat nyt
hyvin helppokäyttöiset ja kannustamme kaikkia joukkueita ”ottamaan sivut
haltuunsa”! Sivujen ylläpitäjänä toimii
Valtteri Vartiainen, häneltä saa käyttökoulutusta ja käyttöjätunnuksia. Sivut
ovat myös hallituksen tärkein tiedotuskanava, ottakaa tavaksi käydä sivuillamme!
Hyvää kesää kaikille pelaajille, valmentajille, jojoille ja vanhemmille!
Tessa Palkama
puheenjohtaja



Kaikki
peliin

Sykissä koripallovalmentajan hommiin usein sisältyy vähän enemmän toimenkuvia, kuin mitä itse titteli antaa
näyttää. Joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan, asustevastaavan, kuljettajan,
huoltajan ja vaikka viikonloppuvanhemman tehtävät tulevat monille valmentajille tutuiksi kauden aikana eri
tapahtumissa. Monen nuoren kohdalla innostus itse valmentamiseen lopahtaakin aika nopeasti, kun tukea ei ole
tarpeeksi saatavilla ja hommat kasaantuvat omalle kontolle.



Juniorien valmentaminen on kasvatustyötä, joka vaatii tietynlaista sitoutumista ja
korkeaa motivaatiota.
Hommien delegointikyky on lisäksi arvokas
taito. Oma persoona
on laitettava täysillä
likoon. Jos näitä asioita ei ole, on myös
turha haaveilla kilpailullisesta menestyksestä tai niistä kuuluisista ”hyvistä
hetkistä”.
Mitä sitten ovat hyvät hetket? Itselleni ainakin suurimman onnistumisen
tunteen tuo valmentajana se, kun oma
joukkue voittaa tiukan ottelun ansaitusti hurjan taistelun jälkeen. Vastaavasti niukat tappiot ovat joskus todella
rankkoja, ja ne vaativatkin valmentajalta taas sosiaalisia taitoja, joilla saadaan
joukkue tsempattua jatkoa ajatellen. Li-

säksi yksittäisen pelaajan parantaessa
joka kerta suoritustaan, voi valmentaja
olla tyytyväinen itseensä
Harvoin kuitenkaan kaikki on valmentajasta kiinni. Suurin merkitys on
pelaajien taitotasolla ja innostuneisuudella. Nämä tekijät määräävät ne tavoitteet, joita valmentajan pitäisi omalle työlleen asettaa. Eihän Sykkiäkään
päivässä rakennettu. Mutta jos valmennukselliset ja joukkueen hallinnolliset
puitteet ovat kunnossa, voidaan ainakin todeta, että kaikkemme on annettu.
Ja silloin ei ole mitään syytä hävetä
sitä hopeamitalia, tai viidettä sijaa. Sitä
lähdetään sitten parantamaan.
Tomas Luomanmäki

Työn tulokset nähtävissä
pitkällä aikavälillä
– jos silloinkaan

Sykin
kilpailullinen
menestys
vaihtelevaa

Mennyt koripallokausi on tarjonnut jälleen elämyksiä sykkiläisille niin kentällä,
kuin sen laidallakin. Sykin juniorityön tuloksena muutama kasvattimme pelasi aikuisten SM-sarjoissa. Antti Niskanen urakoi ToPon kanssa Korisliigassa, ja naisten
puolella Linnea Oljemark ja Maija Alasentie pelasivat HNMKY:n riveissä Naisten
SM-sarjaa. Lisäksi useat seurassamme pelanneet pelasivat nuorten valtakunnallisissa sarjoissa kaudella 07-08. Mainittakoon
vielä, että Sykistä on lähtöisin myös monta pääsarjavalmentajaa.
Sykistä ei valitettavasti tällä kaudella
pelannut yksikään joukkue valtakunnallisissa sarjoissa. Miehissä edustusjoukkue
Seniors pelasi alueellisessa 2.divisioonassa, kuin myös Naisten ykkösjoukkue. Naiset selviytyivät kauden päätteeksi hienosti
valtakunnallisen 1.divisioonan karsintoihin, mutta nousu jäi tälläkin kertaa haaveeksi.
Junioripuolella alueellista 1.divisioonaa
kauden aikana pelasivat sekä a-pojat, että
a-tytöt. Nuoremmissa ikäluokissa tilanne
näyttää myös hyvältä, sillä 96-pojat pelasivat 1.divaria läpi kauden. A-pojilta ja 96-

pojilta aluefinaalipaikka jäi harmittavasti yhden voiton päähän, joten edustusta
1.divarin Final Fouriin emme tällä kertaa
saaneet. Sen sijaan syksyllä korkeinta sarjatasoa kokeilleet (ja sen turhan kovaksi
havainneet) 97-pojat, kuin myös 97-tytöt
selviytyivät puhtaasti 2.divarin aluefinaaleihin. Kummatkin joukkueet veivät lopulta upeasti kultaa. Nuorempien a-tyttöjen
joukkue pelasi myös samaisessa turnauksessa, ja vei pronssiset mitalit.
Turnauksissa seuramme joukkueet
ovat pelanneet ilahduttavalla volyymilla,
ja mitaleita on tarttunut kauden aikana
mukaan mm. Espoosta, Kouvolasta, Vantaalta, Perniöstä ja Lahdesta.
Tuleville kausille tavoitteeksi voisi hyvinkin asettaa nuorten valtakunnallisiin
sarjoihin pääsyn. ”Pienestä se suurikin
ponnistaa”, kuten sanonta kuuluu, ja onhan Sykistä aiemminkin kilpailukykyisiä
joukkueita tullut. Paljon on kiinni pelaajien ja valmentajien sitoutumisesta yhteiseen hommaan. Lisäksi seuramme panostaa jatkossakin lupaavien yksilöiden kehittämiseen.
TL



Koriskoulut

PALKITTAVAT
Koriskoulu Pohjois-Haaga:
LYYDIA TEITTINEN
Koriskoulu Pikku Huopalahti:
JENS GRIMBERG
Koriskoulu Haaga:
VILJAMI KJELLBERG



Kausi lähti pyörimään
jälleen kolmen kerhon
voimin maanantaisin
Pohjois-Haagassa, tiistaisin Pikku Huopalahdessa ja perjantaisin
Haagassa. Valmentajistomme lisääntyi kolmella uudella kasvolla, mutta toiminta sinänsä jatkui kauden 2006-07 tapaan.
Syyskauden kohokohtana toimi perinteinen koriskerhojemme yhteinen turnaus, joka lopulta hieman vaisun osanoton
johdosta muutettiinkin lauantai-iltapäiväisiksi olympialaisksi. Kisoissamme lajina oli seitsenottelu, jonka eri osa-alueiden
läpäisemiseksi vaadittiin niin fyysisistä
kuin henkistäkin ponnistelua. Osanot-

tajat suoriutuivat asetetuista haasteista
kuitenkin erinomaisesti ja olympialaisten
jaloin aate ”tärkeintä ei ole voitto, vaan
reilu peli”, siivitti tunnelmaamme aina kisojen loppuun saakka.
Kerhojemme pelaajamäärät ovat kuluneella kaudella olleet toivottua vähäisempiä, mutta toisaalta asian voi nähdä
myös siltä kannalta, että kaikille osallistujille on näin ollen voitu tarjota myös
hyvin yksilöllistä valmennusta. Kehitystä
on nimittäin pelaajissa tapahtunut ja
toiveena onkin, että mahdollisimman
moni jatkaisi alkusysäyksen saanutta
korisuraansa syksyllä joko joukkueeseen
siirtymällä tai koriskerhoissamme jatkamalla.

Kisakallion
leiri 2007
– kovaa
treeniä
ja
hauskanpitoa

Lyhennetty raportti hienosta leiristä. Kokonaisuudessaan juttu sykin kotisivuilla.

11.6.07
Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului
urheilua niin maalla, vedessä kuin ilmassakin, kun kolmen harjoitusryhmän lajeina olivat koripallo, jalkapallo, pesäpallo,
ultimate ja kaiken kukkuraksi vielä uinti
kuuman päivän päätteeksi. Korisleirille jo
niin perinteinen kisailukin saatiin käynnistettyä ensimmäisen illan päättäneen
tietokilpailun merkeissä. Valmentaja Pelkonen eli Spede veti ensimmäiseksi urakakseen lähinnä arvauskilpailua muistuttaneen tietokilpailun.
Maanantai-illan mittaan saatiin paikalle Speden seuraksi muutkin nuorimman ryhmän valmentajat eli Annika, Vilja
ja Liisa. Suurinta osaa leiriläisistä ei nukkuminen ensimmäisenä iltana kiinnostanut, joten Jyken, Timon, Valtterin ja
Tuomon pelatessa korttia pääsivät tytöt
ensitöikseen hätyyttämään harhailevat
juniorit sisätiloihin nukkumaan.
12.6.07
Tiistai-aamu alkokin sateisella aamulenkillä ja aamiaisella. Ensimmäisiin treenei-

hin ja fyysisiin harjoitteluihin mennessä
sade oli kuitenkin väistynyt. Nuorimman
ryhmän Ultimatekin saatiin pelattua eikä
märällä nurmella kaatuillut kukaan muu
kuin joku Spede. Lopputulos 5-5 ja ihan
mukavaa meininkiä.
Lounaan jälkeen olikin tiedossa leirin
ensimmäinen monista joukkuekilpailuista. Pesäpalloturnauksessa pelattiin kahdessa sarjassa kolmella joukkueella yhteensä kuusi ottelua.
Samaan aikaan toisaalla käytiin myös
heittoskaba, jonka oli tänä vuonna suunnitellut ratamestari Tuomo Laine. 45 Sekuntia kestäneessä koitoksessa oli pelaajalla mahdollisuus heittää yhden, kahden, kolmen, viiden ja kymmenen pisteen
heittoyrityksiä.
Päivällisen jälkeen oli tiedossa 3-3 katukoristurnaus sisätiloissa. Sarjoja oli
useampi, mutta se ei estänyt isoimpia
junnuja pelaamasta kahdessa eri sarjassa. Sitten olikin vielä vuorossa sauna, joka on jo muutaman vuoden ajan ollut
toisen illan klassinen päätös.



13.6.07
Viimeinen kokonainen leiripäivä tarjosi aamuun vähän kaunimpaa säätä kuin
edellinen ja sisäkoriksen ohessa oli ulkona beach volleyta eli rantalentistä. Pienimpien pelissä mukana ollut Vilja yritti
väittää olevansa lentopallossa maajoukkuepelaaja, mutta jäi äkkiä kiinni huijauk
sestaan. Siitä seurauksena saikin jokainen pelaaja, joka ei lyönnillään verkkoa
ylittänyt lisänimen Vilja [järjestysnumero]. Kaikilla oli kuitenkin ihan hauskaa.
Lounaan jälkeen aloitettiin joukkuelajien kuninkaan eli 5-5 koristurnauksen
pelaaminen, kun toisaalla pärähti käyntiin Jyken suunnitelema 3-ottelu. Lajeina
olivat beach volley kentällä kapula kädessä kieriminen. Tärkeintä kilpailussa oli
menestyminen joka lajissa eikä vain huipputulokset tietyissä lajeissa.
Päivälliseen mennessä oli 5-5 koriksen
alkupelit saatu pelattua ja jäljellä olivat
vain kiihkeät finaalit. Pienimpien sarjan
joukkueista kivi, sakset ja paperi eivät
pelanneet ihan käsikirjoituksen mukaan
vaan sakset oli päihittänyt kiven ja paperi oli päihittänyt sakset. Jonkun pitäisi



varmaan opettaa tytöille ja pojille KPS:n
säännöt uudestaan. Päivällisen jälkeisessä ison korin sarjan finaalissa kohtasivat
toistamiseen kotijoukkue Tuomon siivittämä Sukka ja Speden luotsaama Levy.
Kahdessa ensimmäisessä ottelussa hienoja otteita esittänyt Vilma siivitti jälleen
joukkueensa voittoon ja pokkasi (arvottaman) arvoikkaman
pelaajan palkinnon.
Illan ohjelmallisen
osuuden päätti vielä klo 19:00 pelattu
All-Star ottelu, jossa kohtasivat Idän ja
Lännen valmentajat
vastakkaisissa joukkueissa. Pelin päätteeksi nähtiin vielä
lajiaan ensimmäinen
Kisakallion
donkkikisa, tuomareina
Tomppa ja Emma.
Spede sai kolmella
yrityksellään joista
kaksi meni koriin kokoon yhteispisteiksi

12/20. Toisena kilpailijana ollut Jykke iski
kolmesta yrityksestään vain yhden sukan
pohjalle eikä hätyytellyt Speden kärkipaikka. Mutta mustana hevosena kilpailuun osallistunut 167 senttinen Timo Hyvönen donkkasi ensimmäisellä yrityksellään jo 15 pistettä kymmenestä. Timon
Mini-koriin penkiltä lentopallolla isketty
dunkutus nosti tunnelman kattoon ja kisan voittaja oli selvä!
Viimeisen kokonaisen leiripäivän päätti ehkä kaikkien aikojen paras leirikaste. Viileässä illassa seikkailtiin niin Folke Westin kuin Tuhkimonkin matkassa.
Hullut ja hirviöt kuitenkin kaikkosivat,
kun matka päättyi Kisakallioon ja viiksekkäät tytötkin pääsivät nukkumaan viimeistä kertaa tämän vuoden korisleirillä.
14.6.07
Torstain pelin avaus olikin lähes 40 ihmistä volttimontussa samaan aikaan,
vaikka osa paikalla olleista käytti lähinnä hyödykseen vain sen tarjoamaa pehmeyttä lepopaikkana. Myös pienimmän
ryhmän koristreenit peruuntuivat ja siirtyivät monttuun. Monttu kuitenkin sul-

keutui ja lemppariksi valittiin pesäpallo,
jossa tytöt näyttivät hyviä otteita Speden
hyvistä syötöistä huolimatta. Loppuun
pääsivät vielä ennen siivousta kaikki halukkaat lyömään itselleen kunnarin. Koristakin saatin treenattua sitten isompien
osalta toisaalla.
Viimeisen silauksen leiriohjelmalle antoi koko leirin tiputus. Voittaja sai palkinnoksi matkaradion, josta sitten saatiin kovasti veivaamalla musiikkia ja kännykän lataus bussimatkalla tutulle SYK:n
pihalle.
Erittäin onnistunut ja hauska leiri,
vaikka ei pelkässä helteessä tarvottukaan. Ehkä oli parempi, ettei helle kaikkia uuvuttanut vaan saatin raikasta vettäkin taivaalta. Kiitos kaikille mukana
olleille. Ensi vuonna vielä suuremmalla
porukalla uudestaan!
Sykki.fi:n toimitus



Seniorseista Korisliigaan

Urheilullinen ”roskakuski”
Monella Sykkiläisellä saattoi mennä
aamukahvit väärään kurkkuun eräänä
tammikuisena aamuna, kun Helsingin
Sanomissa haastateltiin ToPon ja Tarmon välisen ottelun raportissa Antti Niskasta, joka oli edellisenä iltana
tehnyt Korisliiga-debyyttinsä yhdessä
entisen NBA-tähden Scottie Pippenin
kanssa. “Jumppa” on varmasti useimmille seurassamme tuttu kasvo, joka vaatimattomuudestaan huolimatta, tai ehkä juuri sen ansiosta raivasi
paikkansa ToPon Korisliiga-miehistöön.
”Katsellessani kevään 2007 Korisliigan finaaleita, tuli olo, että haluaisi olla mukana pelissä. Kesäkuussa osallistuin ToPon avoimelle try out -leirille ja
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sillä tiellä ollaan edelleen”, Jumppa valottaa pääsyään Torpan miehistöön.
Palataan ajassa kuitenkin taaksepäin. Kerro lukijoille koripallourasi
alusta. ”Aika perinteinen tarina. 3. luokalla SYK:n oppilaaksi ja siitä korista
pelaamaan Sykkiin. Joukkueemme oli
aika hirveä, ja valmentaja ”Hoppa” jätti joukkueen ensimmäisen kauden jälkeen. Toisen valmentajan ”Häyhän”, eli
Ilkka Anhavan, opeilla mennään vieläkin; kovaa työtä ja raivoa.”
Miten homma sitten jatkui? Valmentajanakin olet ainakin vuosien perusteella kokenut kettu.”Aktiivinen junnuura loppui vähän ennen aikojaan. Teiniikäisenä siirryin Sykki Seniorsin riveihin
pelaamaan, missä palloiltiin viisi vuot-

ta. Coachina olin seitsemän kautta, valmensin -89, -93 ja -94 -ikäisiä poikia.”
Miten kuvailisit vahvuuksiasi koripalloilijana? ”Peräänantamattomuus, urheilullisuus ja levarit”. Entä heikkoudet?
”KAIKKI muu.”.
Korisliigassa pelasit tällä kaudella
noin 10 ottelua, viiden minuutin ottelukohtaisella peliajalla ja kahden pisteen
keskiarvolla. Valtakunnallisessa 1. divarissa pelasit RU/ToPon (Korisliigan ”farmijoukkue”) riveissä noin 20 matsia, 15:
sta minuutin peliajalla ja noin 10 pinnan
keskiarvolla. Miten luonnehtisit roolejasi
näissä joukkueissa? ”Liigassa pyyhkeenheiluttaja ja loistava alkulämpöpelaaja,
divarissa energinen kuudes mies, ns. roskakuski”.
ToPon kausi oli aika kaksijakoinen; seilasitte aluksi 20:n ottelun voittoputkessa
ja talvella kahden pelaajan huumesotkut
näyttivät sekoittaneen pakkanne aika täy-

dellisesti. Mikä fiilis kaudesta lopulta jäi?
”Itselleni jäi loistava fiilis, en ole pettynyt
vaikkei mestaruutta tullutkaan. Joukkue
lienee hyvillä mielin, vaikka pronssiottelunkin lopulta hävisimme.”
Liittyen edelliseen kysymykseen, mietitään hetki koripallon julkisuuskuvaa Suomessa. Top3-uutiset Korisliigaan liittyen
kauden aikana olivat ToPon ja Hongan
huumeskandaalit, Scottie Pippenin vierailu ja kaksi hämärästi hoidettua valmentajan erottamista. There’s no such
thing as bad publicity, vai mitä mieltä
olet näistä asioista? ”Koriksen maine ei
ole peruuttamattomasti pilattu, näillä
negatiivisilla jutuilla oli liian suuri painoarvo itse peliin nähden. Pippen oli näistä
ainoa hedelmällinen asia”.
Niin, debytoit tosiaan liigassa itse
Scottie Pippenin kanssa täpötäydessä Kisahallissa. Millainen mies oli? ”Maanläheinen ja mukava, kuin yksi pojista. Itsel-

lä olo oli kuin ’voita päivä idolin seurassa’ -kisan voittajalla”.
Mitä muuta teet koripallon ohella?
”Opiskelua TKK:lla, tosin opintotahtia ei
tarvinne kirjata (hymähdys). Lisäksi teen
satunnaisia opettajan sijaisuuksia ja laiskottelen aina kun mahdollista.”
Miltä ensi kausi näyttää sinun suhteesi? ”Jatkuu ToPossa. Tavoitteena treenata kesällä ahkerasti ja ansaita paikka kentällä.
Lopuksi vielä terveiset Sykki-junioreille
(ja senioreille) ”Juokaa maitoa ja nauttikaa elämästä!”
Teksti: Tomas Luomanmäki
Kuva: Tuomas Venhola
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valmentajat : Taru Pöllänen ja Liisa Harju
pelaajat : Wivi Taalas, Maria Laakkonen, Ida
Hyryläinen, Elina Kavonius, Hanna Leppänen,
Saimi Pitkäjärvi
kuvusta puuttuu: valmentajat Julia Tuomi ja
Juulia Koskinen. Pelaajista Linda Hemmann,
Emma Keinälä, Oona Kutvonen, Iiris Nyström

Tytöt

PALKITTAVAT
LINDA HEMMANN
periksiantamaton taistelija
OONA KUTVONEN
vauhdikas tsemppari
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Kausi alkoi tilanteesta, jossa pelaajia oli
yhtä paljon kuin valmentajia. Pelasimme
tyttöjen kanssa eteläisen alueen 3vs3 sarjaa, ja sen verran pelaajia oli ensimmäisissä matseissa. Ei kestänyt kauaakaan, kun
saimme Sykin saliin lisää innokkaita koripalloilijoita. Ahkera treenaaminen alkoi
nopeasti näkyä peleissä, ja syksyn pitkä
tappiollinen putki saatiin käännettyä keväällä voittojen rumbaksi. Nämä tytskät
ovat tosi aurinkoisia, ja välillä valmenta-

98-99

jien on ollut vaikea pysyä menossa mukana. Joukkue on treenannut koko vuoden
ahkerasti, ja harjoituksissa lemppareiksi
ovat osoittautuneet tiputus ja hillopurkki. Pelisilmä on alkanut kehittyä, vaikka
harjoituksissa pelatessa tuntuu olevan aina sama mielipide – kaverin jengi on aina
parempi.
Taapero, Liha, Justus ja Juntti kiittää
joukkuetta, ja toivoo näkevänsä kaikki
ensi syksynä bole kädessä!

YLÄRIVI: VALMENTAJA
VARPU SIPILÄ, JULIA
LANG, AINI PUTKONEN,
SUVI JUTILA, SELINA
SALMENLINNA, OONA
BERG, IIDA KORHONEN,
VALMENTAJA MARKUS
HOPIAVAARA
ALARIVI: AINOMAIJA
MIKOLA, SARA MELLANEN,
SONJA HÄNNINEN,
ROSA HORSMA, PILVI
SILFVENIUS, KATARIINA
JÄRVIKARE
PUUTTUU: JENNI
NUMMELA, VALMENTAJA
ANNA VIRKKALA

Tytöt 96/97 aloittivat kovan treenin
syksyllä kesähuilin jälkeen tutuissa kuvioissa. Treenausahkeruus oli hienoa,
ja kehitystä tapahtuikin kovalla vauhdilla. Rankka treeni tuotti tulosta, ja syyskauden 96:sten kolmosdivarin matseista suurin osa voitettiin. Yhdessä sarjassa
pelaaminen ei kuitenkaan riittänyt tytöille, joten päätimme keväällä mennä
myös 97-tyttöjen 2.divariin kokeilemaan
onneamme ja jatkamaan mahtavaa
voittoputkeamme. Kevättä kohden joka

ikinen tyttö kehittyi valtavasti, ja matsit
voitettiin hienolla pelillä. Tytöt prässäsivät lujaa ja pistivät koreja matsi matsilta
paremmin sisään.
Voittoputki jatkui myös Perniössä,
jossa tytöt voittivat kultaa. Tosin sarja
oli 96-tyttöjen reservisarja, mikä sitten
todettiinkin tytöille liian helpoksi sarjaksi. Perniö oli 96-tyttöjen ensimmäinen
turnaus, jossa oli tarkoitus yöpyä. Tytöt olivat niinkin innoissaan, että heräsivät sunnuntaiaamuna 1,5 h aikaisem-

PALKITTAVAT
AINO-MAIJA MIKOLA
SELINA SALMENLINNA

Tytöt

96-97

min kuin piti. Keväällä on vielä tarkoitus
mennä valloittamaan Turku JBT-turnauksessa. Turnauksen jälkeen aloitetaankin sitten jo isoon koriin treenaaminen,
mutta eiköhän sekin onnistu mainiosti,
sillä onhan jokunen tyttö jo ohitanut
valmentajankin pituudessa!
Kiitos paljon kuluneesta kaudesta sekä tytöille että perheille! On ollut hienoa
seurata, kun tytöt ovat kehittyneet matsi
matsilta innokkaiden ja avuliaiden vanhempien kannustamana.
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YLÄRIVI: OLIVIA KONTIAINEN, VENLA SALOMAA, KATI OJALA,
KATARIINA NURMELA, SIIRI WASENIUS, VALMENTAJA ANNA SAHLAN
ALARIVI: LOTTA WALLINMAA, MARIA TOIKKANEN, CLAUDIA CANTELL,
TUA HYTÖNEN, SABRINA BENEMLA, VILMA VÄYRYNEN

C-tytöt

PALKITTAVAT
VENLA SALOMAA
motivoitunut harjoittelija
KATI OJALA
positiivinen yllättäjä
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Uusi valmentaja ja kaksi ikäluokkaa saatiin hitsattua mukavasti yhteen jo elokuun aikana. Lisähaastetta treeneihin
toivat harjoitusvahvuuteen liitetyt 93-tytöt. Reippaasti lähdimme pelaamaan 94tyttöjen 2. divisioonaa, vaikka joukkueessa oli puolet -94 ja puolet -95 syntyneitä.
Tappioita kertyikin kaudella enemmän
kuin voittoja, mutta samalla saimme
haastavia pelejä ja ne harvat voitot maistuivat entistä makeammilta. Kivoja ko-

94-95

kemuksia kerrytettiin myös turnausmatkoilla – tietenkin FUN-sarjoissa, sillä koris on kivaa!
Talven aikana opittiin monenlaista
(mm. harjoitusasenteesta, keskittymisestä ja vastuun kantamisesta) ja kehittymistä tapahtui niin taidoissa kuin asenteessakin. Kevään viimeisessä sarjapelissä valmentaja saattoikin vain istuskella ja
nauttia, kun pelaajat esittivät parastaan.
Voittohan siitä tuli.

YLÄRIVI: TYTTI SALONIEMI, VIOLA ILKKA, ROSA FORSBOM, VENLA
SALOMAA, VEERA ILKKA, ELLA NUUTINEN
ALARIVI: VALMENTAJA ANNA SAHLAN, ANNA HÄNNINEN, SABRINA
BENEMLA, SARA MÄKITIE, TIIU NIKKILÄ, KATARIINA NURMELA

B-tytöt

PALKITTAVAT
TIIU NIKKILÄ
taitava tsemppari
VIOLA ILKKA
vikkelä vilistäjä, piinkova puolustaja

Muutoksen tuulet puhaltelivat kauden
alkaessa elokuussa ja B-tyttöjen toimintaa uudistettiin. Mukaan remmiin tuli uusi valmentaja sekä yhteisharjoittelu C- ja A-tyttöjen kanssa. Alueen sarjaa
lähdettiin pelaamaan 4. divariin, jossa
tappioita ei tullut millään. Joulun korvilla joukkue sai vielä vahvistusta muutamasta -92 syntyneestä pelinaisesta, joten siirtyminen kevääksi divaria ylemmäs
oli selviö. Joukkue toisensa perään joutui

kokemaan ”erkki”-shokin, kun tiivis joukkuepuolustus vei vastustajilta jalat alta.
Pian alkoi jo esiintyä toiveita tiukemmista peleistä, mutta ne olivat keväällä
harvassa – menestystä ei voinut estää.
Iloinen ote harjoitteluun on vääjäämättä
aiheuttanut kehittymistä yksilö- ja joukkuetasolla. Valmentaja on voinut ylpeänä seurata joukkueen toimintaa, sillä pelaajilla on asenne kohdallaan – niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin!
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Ylärivi: Vilja Achte, Isa Wikman, Juulia Koskinen
Alarivi: Tytti Saloniemi, Vilma Nurmela , Liisa Harju
Puuttuu: Sini Saloniemi, Taru Pöllänen, Anette Laulajainen,
Saara Kantokorpi, valmentaja Tuomas Venhola

A-tytöt

PALKITTAVAT
MÄDI
vuoden äkkilähtö
JYKKE
vuosituhannen polttopallo tekniikka
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A-tyttöjen syksy alkoi todellisella kunnon kohotus kaudella Mädin johdolla,
mutta kauden loppuun mennessä tytöt
olivat palanneet jo arkirutiineihin valkun
heittäessä läpsytossun lopullisesti seinään, ja todetessa, että: “NYT RIITTI!“.
Maaret piti syksyllä joukkueelle psyykkistä harjoittelua, jossa käytiin läpi henkilökohtaisia ja joukkueen tavoitteita.
Jykke palasi valmentajaksi, ja neidit siirtyivät takaisin parhaaksi todettuun “Ha-

-90

waji-koris” pelityyliin. Pelin tarkoitus oli
sekoittaa toinen joukkue päättömällä
ympärijuoksentelulla, mutta kevään saldoksi jäikin vain yksi voitto eteläisen alueen 1 divarissa. A-tytöt kiittävät Jykkeä
ja muistuttavat häntä olemaan prepared for the future. Jyken filosofinen miete
vielä loppuun: ”Teissä on se jännä piirre joukkueena että... olette kaikki omalla
tavallanne pirullisia.”

Takana: Essi Wikman,
Veera Lahtinen,
Tytti Saloniemi, Julia
Tuomi, Katariina Kesseli,
valmentaja J. Laine
Edessä: Viivi Apiala,
Juulia Koskinen, Ella
Nuutinen, Varpu Sipilä.

PALKITTAVAT
JUULIA KOSKINEN
– Kantava Voima
ESSI WIKMAN
– Esimerkillinen Harjoittelija

A-tytöt
Tyttöjen kausi alkoi syksyllä yhden valmentajan, yhden salivuoron ja yhden
pirteän joukkueen yhdistymisellä.
Alusta alkaen oli tarkoitus kokoontua
kerran viikossa keskiviikkoiltaisin aina
yhtä ihanaan Länsi-Helsingin Lukioon
sparraamaan viikonlopun peleihin ja näkemään joukkuekavereita. Aina ei salivuoro ollut käytössä, joskus osa tytöistä
oli kipeänä tai muuten vaan poissa, enkä ainoana valmentajana ollut itsekään

jokaisia treenejä pitämässä (Tiltulle suuri kiitos harkkojen ja matsien tuuramisavusta!!). Hyvällä yhteishengellä saatiin
kuitenkin pidettyä ”touchi” koripalloon
koko kauden ajan ja vaikean syksyn alun
jälkeen saatiinkin loppuvuodesta kiinni
voittoputkesta ja hyvistä otteista, jotka
siivittivät tytöt huhtikuun lopussa pelattuihin 2-divarin Final Four-peleihin.
Tiukan Semifinaalin jälkeen tytöt loistivat LePyä vastaan pronssiottelussa ja

91-92

hyvällä esityksellä tytöt saivat voitettua
pronssimitalit kaulaan.
Kun kausi jää taakse, on aika kiittää
Ullaa taas hienosti hoidetusta ja organisoidusta kaudesta ja myös täytyy kiittää
tyttöjä otteluihin kuskanneita vanhempia. Toivottavasti joukkue pysyy kasassa
ensi kaudella, jolloin taas haetaan uutta
kokoonpanoa ja keksitään uusia kujeita.
Kevättä.
-Jussi
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Ylärivi: Annemari Nyman, Maiju Niskanen, Terhi
Vihervaara, valmentaja Timo Hyvönen, Marjut Mäkinen
Alarivi: Emmi Turanlahti, Elissa Niskanen, Laura
Leppähaara, Anna Sahlan
Puuttuu: Suvi Kärkkäinen, Taru Kukkonen, Anna Michelsen,
Katja Nissinen, Outi Raitila, Reetta Väkiparta, Emma Laine,
Elli Tyrkkö, Veera Saari, Aino Michelsen, Riikka Niskanen,
Suvi Raitala, Mirjami Rustanius

Naiset I

PALKITTAVAT
EMMA LAINE
vuoden pelaaja
LAURA LEPPÄHAARA
vuoden tulokas
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Kausi aloitettiin jo totutusti koripallon
osalta elokuussa Delfin-turnauksen merkeissä. Muutama uusi pelaaja tuli kauden alussa täyttämään ulkomaille suunnanneiden pelaajien jättämää aukkoa.
Näin jalkeille saatiin taas varsin hyvä pelaajaryhmä.
Eteläisen alueen 2-divarin taso oli
edellisvuotta kovempi, sillä sarjaan nousi 3-divarista sangen rutinoituneita joukkueita, joista toinen eli Panttereiden van-

hoista SM-sarjapelaajista koostuva joukkue Unos vei jopa sarjan voiton. Hieman
repaleisen kauden loukkaantumisten,
matkustelun ja muiden kiireiden johdosta pelannut joukkue selviytyi sarjasta
kohtuullisen hyvin ja nousukarsintoihin
päästiin korieron turvin ennen jenkkivahvistuksen hankkinutta HyPoa.
Karsinnoissa tie nousi valitettavasti
pystyyn kun 1-divarijoukkue FoKoPo vei
voiton pisteellä kahden jatkoajan jälkeen.

Naiset II
Karsinnoissa ei pystytty esittämään kauden parasta peliä, joka tänä keväänä olisi
hyvinkin voinut riittää nousuun. Eli tuttu
ja turvallinen 2-divari odottaa taas ensi
kaudella. Joukkueen tasaisuus toi runkosarjassa voittoja kokoonpanon vaihdellessa, mutta karsinnoissa ei sitten valitettavasti löytynyt riittävästi onnistujia.
Pelaajatilanne tulevaan kauteen vaikuttaa hyvältä, joten eiköhän silloin taas
kilvoitella sarjan kärkipaikoista. Tärkeintähän lienee kuitenkin hyvässä seurassa koripallon pelaamisesta nauttiminen. Mutta onhan voitto aina tappiota
mukavampi etenkin jos sen eteen tarvitsee pelata hyvin. 1-divarin haasteita olisi mukava myös kokeilla, sillä joukkueen
taitotasolla myös siellä heltiäisi varmasti
voittoja vaan ei ehkä yhtä helposti kuin
2-divarissa.

Naisten kakkosjoukkue nousi viime kaudella hienosti sarjavoitolla 3-divariin, mikä hieman vesittyi kun alue päätti antaa
kaikille halukkaille oikeuden ilmoittautua
suoraan 3-divariin. Naisilla tämä järjestely kuitenkin tuntui toimivan melko hyvin, sillä sarja oli kuitenkin kohtuullisen
tasainen.
Joukkue pelasi kohtuullisen hyvin syksyllä ja selviytyi ylempään loppusarjaan.
Keväällä esitykset olivat melko ailahtelevia ja sarjan kärkisijoista ei kamppailtu.
Osittain tähän oli syynä kokoonpanossa tapahtuneet muutokset, joka heikensi
etenkin joukkueen kaukoheittovoimaa.
Viime kauden tapaan joukkueessa pelasi senioreiden lisäksi seuran omia junioreita, jotka näin saivat tuntumaa aikuisten peleihin. Tällä kaudella joukkue
myös harjoitteli kerran viikossa, mitä on

tarkoitus jatkaa myös ensi kaudella. Ehkä silloin sen tulokset alkavat jo näkyä
myös peleissä parempana joukkuepelinä. Toki jo nyt joukkueella oli otteluissa
hyvä taisteluilme ja junioreiden ansiosta
myös yleensä sopivasti pelaajia kokoonpanossa, jotta pelitempoa saatiin pidettyä yllä.

PALKITTAVAT
ANNEMARI NYMAN
vuoden seniori
TYTTI SALONIEMI
vuoden juniori
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Ylärivi: Joel Knorn, Max Engelvuori, Elja Saksman, Niklas
Ylikortes, Henri Malmio, Jesper Grimbergen, Otso Villa,
Markus Hopiavaara
Keskirivi: Topias Niemi, Jesse Ruuskanen, Anders Sundström,
Eetu Olin, Ilmari Kärki, Mikael Suikki
Alarivi keskellä Daniel Mottershead, ja hänen oikeallaan
Trey Niemi.

Pojat

PALKITTAVAT
MIKAEL SUIKKI
JESPER GRIMBERGEN
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Poikien ensimmäinen koriskausi alkoi
syyskuun alussa. Heti ensimmäisestä harjoituksesta lähtien on pelaajamäärä ollut
hyvällä tasolla. Keskimäärin harjoituksissa on käynyt 12 poikaa. Vaihtuvuutta toki kauden aikana on tapahtunut mutta
kauden lähestyessä loppua on pelaajamäärä asettunut 17 pelaajaan.
Harjoituksien pääpaino on ollut henkilökohtaisen taidon ja pelikäsityksen
opettamisessa. Joissain aisoissa on on-
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nistuttu paremmin ja jossain heikommin. Harjoituksissa on opeteltu taitoa,
kisailtu, leikitty ja pelattu (tosin pelaajien mielestä aivan liian vähän pelattu!)
Energiaa ja virtaa pojissa on, se vain pitää saada kohdentumaan enemmän itse
harjoitteluun. Keskittymisessä ja valmentajien ohjeiden kuuntelussa on vielä parannettavaa.
Pelasimme kauden II-divisioonassa,
jossa voittoja ja tappioita aika tasan.

Kaikki pelit olivat kohtuullisen tasaisia.
Kauden mustahetki tuli alkuvuodesta
kun erilaisten asioiden summana vain 4
pelaajaa tuli kotipeliin, joka jouduttiin
luovuttamaan. (Itse matsi voitettiin 4 pelaajalla 70 pisteellä). Vielä tosin otteluissa tarvitaan enemmän joukkuepeliä, niin
hyvä tulee.
Osallistuimme yhteen turnaukseen,
Op-pikkujättiturnaukseen Perniössä. Sairastapauksien johdosta saimme vain viisi pelaajaa mukaan. Tämä ei menoa haitannut vaan reservisarjan voitto tuli puhtaalla pelillä ja selvällä erolla.
P-98 tilanne on tulevaisuutta ajatellen positiivisen haastava. Pelaajamäärä
on kohtuullisen suuri, joka edellytys jatkuvuudelle. Toivottavasti myös ensi kau-

den alkaessa on yhtä paljon tai enemmän poikia mukana... On innostuneita,
energisiä ja taitavia poikia. Vielä enemmän keskittymistä harjoituksissa ja joukkuepeliä peleissä niin tulevaisuus on jouk
kueella hieno.
Vanhemmat ovat osallistuneet peleihin etenkin vieraspeleihin erittäin hyvin.
Kiitokset Susannalle, joka aloitti jouk
kueenjohtajana vuoden vaihteessa, joukkueen tausta-asiat ovat siis kunnossa.
Toivottavasti kesällä muiden harrastusten lomassa myös koriksen harjoittelu
on pojilla ohjelmassa. Koska eihän muuta tarvitse kuin pallon ja korin!
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Takana vas. valmentajat Valtteri Vartiainen ja Tuomo Laine,
Ilmari Toikkanen, Tapani Lehtonen, Leevi Holopainen, Martin
Karm, Julius Karlsson, Lauri Väänänen, Amir Allard, Roni
Risulainen sekä valmentajat Tomas Luomanmäki ja Teemu
Siitonen.
Keskellä vas. Eero Mellanen, Pyry Hinkkanen, Jonis Ojanperä,
Timo Koistinen, Adiel Lindroos, Chrysostom Chukwuma, Roy
Hinkkanen, Kare Visuri, Alfred Andersson ja Mikko Liuksiala.
Alhaalla vas. Tuomas Hynninen, Niko Setälä, Joonatan
Mottershead, Artturi Ojanen, Joona Sorsa, Mikko Visakko, Leo
Taanila, Kasperi Niemi ja Eetu Karppinen.
Poissa Otso Hao, Giacomo Zanella, Patrik Tuokko ja Astor
Fiestas.

Pojat
Kausi lähti elokuussa liikkeelle asetelmista, joita kukaan ei varmasti osannut odottaa. 97-poikien joukkue liitettiin kaksi vuotta yhdessä pelanneiden
96-poikien kanssa samaan porukkaan,
lähinnä valmentaja- ja pelaajapuutteiden vuoksi. Lisäksi uusia pelimiehiä tuli
joukkueeseen lisää kauden alla, harjoitteluvahvuuden paisuessa hetkeksi peräti 40:een pelaajaan. Tämän päälle vielä
päävalmentaja Tomppa oli suorittamas-
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sa asevelvollisuuttaan syyskauden ajan.
Lopputuloksena saimme aikaan 30:n
pelaajaan ja neljän valmentajan tehokkaan ryhmän, joilla kolmen sarjajoukkueen ja kahden harjoitusryhmän kausi vedettiin onnistuneesti läpi.
Kauden aikana saavutettuihin asioihin voimme olla kokonaisuudessaan
tyytyväisiä. Kilpailullista menestystä tuli EHBT, Nordea ja Ricoh- turnauksista,
ja alueen sarjoissakin peli kulki kohtuul-
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lisen hyvin. Vaikka joukkueessamme on
monenlaista vipeltäjää, jokainen kehittyi omalla tasollaan. Valmentajien mieliin vahvimpana jäi monet tiukat ottelut,
jotka toisinaan käännettiin väkipakollakin meidän voitoksemme. Porukka hitsautui ennakko-odotuksiin nähden yllättävän hyvin yhteen ja kaikille jäi varmasti
kaudesta hyvä mieli. Kiitos tapahtumarikkaasta kaudesta aktiivisille vanhemmille ja totta kai sykkiville pelaajille!

P96 WHITE
Kolmatta vuotta yhdessä pelanneet 96pojat aloittivat kauden EHBT-turnauksesta, jossa havaitsimme olevamme vielä lievästi kesäterässä. Tuota terää hiottiin syksyllä kuntoon, ja 1. divarissa sekä
Nordea-turnauksessa osoitimme jälleen
kuuluvamme ikäluokan eliittiin niukoista tappioista huolimatta. Keväällä jälki
olikin jo paljon kovempaa, tuloksena lopulta sija 5/8. Vaikka tänä vuonna aluefinaalipaikka jäi haaveeksi, voimme todeta
poikien edistyneen huomattavasti joukkuepelin kehittymisen myötä. Keväällä
osallistuimme Easteriin Lahdessa ja JBT:
hen Turussa, missä saimme kokemusta
virolaisista ja venäläisistä joukkueista.
Ensi kaudella poikia odottaa isompi kori
ja naisten pallo, joten nyt se kuula mukaan ja heittelemään!

PALKITTAVAT
OTSO HAO
pelisilmä ja motivaatio kasvanut
PYRY HINKKANEN
monipuolinen pelaaja

joita. Kauden eräänä kohokohtana voidaan pitää Ricoh-turnauksen pronssia,
joka saavutettiin jatkoaikatrillerin jälkeen
joukkuetta vastaan, jolle olimme aiempana päivänä hävinneet 15 pistettä. Keväällä kauden kruunasi Turussa pelattu
JBT. Kesällä pojilta vaaditaan paljon itsenäistä treeniä, jotta korkeampi kori ja
painavampi pallo tulevat tutuksi.

P96 GREEN
Greenin joukkue koostui lähinnä uusista tulokkaista ja muutamasta konkarista. Pojat harjoittelivat suurimman osan
treeneistä yhdessä 97-poikien kanssa.
Sarjaksi valittiin 3.divari, joka osoittautui joukkueelle sopivaksi paikaksi. Voitot
ja tappiot olivat sopivasti balanssissa, ja
harvassa matsissa olimme vastaantuli-

PALKITTAVAT
ILMARI TOIKKANEN
yritteliäs vastuunkantaja
RONI RISULAINEN
kovin asenne
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P97
Ysiseiskat kokivat kauden alla suuria
muutoksia, kun pojille tulivat uudet päävalmentajat ja harjoittelu vedettiin yhdessä 96-poikien kanssa. Nopeasti muutokseen kuitenkin sopeuduttiin, ja osa
porukasta olikin Espoossa nappaamassa kauden ensimmäiset hopeat EHBT:
stä. Syksyllä sarjaksi valittiin (osin pakon
sanelemana) kova 1.divari, jossa kyyti oli
välillä kylmää. Voitoitta ei silti jääty. Kouvolan turnauksesta kävimme pokkaamassa kauden toiset hopeamitalit. Keväällä
päätimme vaihtaa sarjan 2.divariin, jossa tasoerot olivat todella suuria. Välillä
Sykki höykytti vastustajaa 40-60:n pisteen erolla. Lopulta tuloksena oli hienot
yhdeksän voittoa ja kaksi tappiota, joilla
saavutimme selkeästi paikkamme aluefinaaleissa. Peleissä välillä apuna oli myös
jo kokeneemmat, 96-poikien kanssa pelanneet 97-ikäiset pelurit. Ensi kausi onkin jätkien viimeinen minisäännöillä, ja
tämän kauden perusteella voidaan odottaa nousujohteisuuden jatkuvan.
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PALKITTAVAT
GIACOMO ZANELLA
vuoden tulokas
KASPERI NIEMI
esimerkillinen harjoittelija

TILAUSAJOT
edullisesti
ja mukavasti
10 - 57 -paikkaisilla
busseilla

A-bus Oy
0400 619 689
faksi (09) 2566 502
kristo.savola@abus.inet.fi

Ylärivi: valmentaja
Jussi Laine, Tomas
Järvinen, Pyry
Talvitie, Julius
Eerola, Pauli
Putkonen, Kristian
Vainio, Aku Risku
,valmentaja Joonas
Liukkonen
Alarivi: Jussi
Ekola, Vertti Niemi,
Jere Anttila, Emre
Sola, Mert Sola,
maskotti Otto
Willberg

Poikien kausi alkoi siinä mielessä tutuissa merkeissä, että taas oli kokoonpano
viime vuoteen verrattuna muuttunut monella tapaa. Joitain uusia kasvoja saatiin mukaan kuvioihin, niin vanhoja kuin
nuoriakin, kuten esimerkiksi apulaisvalmentajana kauden toiminut Joonas Liukkonen (A-pojista). Muutamat pelaajat
olivat myös valitettavasti kesän aikana
heittäneet koristossut vaatekaappiin ja
valmentajilla alkoi syksyllä urakka tämän
uuden kokoonpanon yhteen saamisen
kanssa. Syyskauden peleissä otteet paranivat koko ajan Joulun lähestyessä, jonka

jälkeen otteluohjelmassa oli valitettavan
pitkä kahden kuukauden tauko. Ensimmäisen ottelun kärsitty tappio riitti kevään tilastoihin ja pojat hyvillä otteillaan
nauttivat loppukevään voittoputkesta.
Kun katsotaan koko kauden peliesityksiä, voidaan sanoa syksyn monipäisestä ja monta yksilöä sisältävästä joukkueesta pikkuhiljaa muodostuneen hyvän
ja tiiviin joukkueen, jonka yhteispeli parani koko kauden ajan. Suuri kiitos kuuluu apuvalmentaja-avulle Joonakselle, en
olisi omilta kiireiltä saanut yksin hoidettua aikataulua mitenkään kunniallisesti.

PALKITTAVAT
MERT SOLA
Joukkueen kantava voima
EMRE SOLA
Kovaa vääntävä Herrasmies

B-pojat
Myös Simo joukkueenjohtajana ja Pekka
saumattomalla avullaan tekivät kaudesta mahdollisimman rennon ja mukavan.
Olisi hienoa, jos kesällä ei tapahtuisi joka vuotista pelaajien vaihtumista, vaan
päästäisiin kerrankin jatkamaan melkein
samalla porukalla (jo mahdollisesti kesällä) tästä, mihin ollaan kauden aikana
päästy.
Kiitos ahkerasta harjoittelusta koko
joukkueelle ja kaikille hyvää kesää! Mummon Tossut!
-Jussi
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Ylärivi: valmentaja Tuomas Pelkonen, Kasper Eerola,
Perttu Meldo, Arni Lehto, Joonas Liukkonen, Juho
Salmio, Nicholas Minogue, Sam Tina
Alarivi: valmentaja Aleksi Keijonen, Atro Andersson,
Mikko Hänninen, Tuomo Laine, Juhana Konttinen, Eero
Sahlberg, Timi Kohonen
Puuttuu: Riku Niemi, Mikael Koponen, Lauri Niskanen,
valmentaja Janne Illman

A-pojat

PALKITTAVAT
EERO SAHLBERG
TIMI KOHONEN
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A-Poikien kausi meni loukkaantumisten,
sairastumisten, tekniikkahommien, vaksinhommien, taukojen, synttäreiden, risteilyjen ja vanhojen tanssien merkeissä,
mutta tästä huolimatta ehdittiin pelaamaan pari ottelua ja jopa treenaamaan
vaikkakin usein vajaalla miehityksellä.
Pelillisesti kausi oli keskinkertainen Apoikien I-divisioonassa muutamaa totaalista romahdusta lukuunottamatta. Välillä
kentällä nähtiin jopa joukkue, mutta liian
usein syyllistyttiin yksinyrittämiseen eivät-

kä pojat, huolimatta useiden vuosien yhdessä pelaamisen jälkeen, osaa vieläkään
kommunikoida keskenään kentällä.
Tämä olikin vain välivuosi ja ensi kaudella on kovat tavoitteet. Joukkueen tavoitteena on päästä A-poikien SM-sarjaan. Tähän tavoitteeseen pääsi viimeksi Sykissä legendaarinen 78-79 -poikien
joukkue vuonna 1995. Tavoitteen eteen
vaaditaan paljon duunia. Jähtäväksi nää
onko pojista siihen vai ovatko he vain piimää sukassa.

Ylärivi: Jussi Laine,
Valtteri Vartiainen,
Jaakko Niskanen,
Tuomas Pyrhönen,
Kasperi Kunnas,
Aleksi Keijonen
Alarivi: Esa
Savolainen, Akseli
Hämäläinen, Iiro
Hämäläinen, Janne
Sivenius
Puuttuu: Erik
Lindroos, Kim
Salmirinne

PALKITTAVAT
JANNE SIVENIUS
Ilospilleri
VALTTERI VARTIAINEN
Huikeaa Potenssiaalia

Hunks
Miesten koripallojoukkue Sykki Hunks
perustettiin syksyllä 2005. Kysyntää
uudelle joukkueelle oli, sillä monet
seuramme entisistä junioritähdistä
(vuosimallia 1984-1987) olivat vailla joukkuetta. Nyt päättyvä kausi on
siis järjestyksessään joukkueen kolmas.
Toimintamme on laajentunut kausi
kaudelta, eikä trendi vieläkään näytä
kääntymisen merkkejä. Mikäs sen mukavampaa!

Johtoajatuksena Hunks:n toiminnassa on yhdessäolo, hauskanpito sekä siinä sivussa koripallon pelaaminen.
Vaikka pilke silmäkulmassa pelataankin, jatkaa joukkueemme ensi syksynä pelejä jo miesten IV-divisioonassa.
Kaksi sarjaporrasta on täten ehditty
astua, ja uskoakseni intoa riittää vielä
jopa kovemmille sarjatasoille.
Hunks on menestyksestään ison kiitoksen velkaa, paitsi komeille pelimie-

hilleen, myös tarkkanäppisille toimitsijoilleen, kovaäänisille faneilleen sekä
avokätisille sponsoreilleen. Ilman teitä
tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista!
Ha en så väl-digt trevlig sommar alla,
Jaska (jj.)
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Leo, Lasse, Raija, Ilkka, Tapsa, Outi ja Heidi
Edessä: Sakke.

Vanhemmat
Ryhmä rämä jatkoi tälläkin kaudella aktiivista harjoitteluaan tutussa kaikki huilaa -hengessä. Vanhuksille perjantain lepakkovuoro tuntui sopivan mainiosti.
Perjantai-illan pelipuristuksen jälkeen uni
maittaa.
Pelillisesti jatkettiin samaa rataa.
Aluksi vastustajan psyykettä varotaan
loukkaamasta, mutta ratkaisupalloissa
kaivetaan säännönmukaisesti tyylikkäimmät ja samalla tehokkaimmat koreografiset viritelmät takataskusta.
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Innokkuuden tasoa kuvaa se, että monet ovat muuttaneet perjantai-iltojensa menoja vain päästäkseen pelaamaan
Haagan ala-asteen hornankattilaan.
Junnut, vanhukset treenaavat myös
kesällä. Pikku-Huopalahden ulkokentän
lähistöllä olevissa taloissa verhot heilahtelevat paikallisten asukkaiden seuratessa, kuinka vauhti, taito, tekninen osaaminen ja taktinen äly yhdistyvät kauniiseen peliin.
No, okei, ainakin jutut ovat hyviä!

Hallitus
ja jojot
HALLITUS
Tessa Palkama, pj.
Olen hallituksessa toista vuotta ja ensimmäistä vuotta puheenjohtajana. Poikani
pelaavat Sykin mini- ja mikrojoukkueissa. Hallituksessa vastaan avustushakemuksista ja huseeraan rekrytointijuttuja
ja yhteisiä tapahtumia.
Timo Hyvönen
Moi, omaan varmaankin eniten kausia
seuran historiassa niin pelaajana, val-

mentajana kuin hallituksen jäsenenä. Eli
koripallon parissa on tullut vietettyä vapaa-ajasta iso osa. Pidänkin koripalloa
hyvänä ja monipuolisena harrastuksena jota voin suositella kaikille. Sykki on
riippuvainen innokkaista vapaaehtoisista
joiden aktiivisuudesta riippuu seuran toiminnan laatu. Onneksi näitä henkilöitä
on löytynyt riittävästi ylläpitämään ja kehittämään seuran toimintaa.
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Raija Koskinen
Tehtävä hallituksessa on kirjoittaa pöytäkirjoja ja kontrolloida seuran rahan käyttöä. Tililtä lähtevistä euroista on vaikea
joskus luopua mutta kaikki tulevat eurot
otetaan aina ilolla vastaan.
Toinen tärkeä tehtävä on pitää vanhempien koris hengissä, kiusaan lajitovereita sähköposteilla ja yllytän heitä pelaamaan vetoomalla heidän huonoon
omaan tuntoonsa. Ja hauskaahan meillä
on ollut ja kunto kasvanut.

vään olin töissä erityisluokanopettajana.
Sykkiläisille hehkeää kesää!

Tomas Luomanmäki
21-vuotias seura-aktiivi. Mukaan korikseen vuonna 1996, kun aloitin koulutieni SYK:ssa. Valmentajakausia on takana
viisi, joista viimeiset kolme 96-poikien
kanssa. Tällä kaudella koutsasin lisäksi
97-poikia. Valmentajana kuvailisin itseäni kiivaaksi mutta lempeäksi persoonaksi. Hallituksessa olen mukana nyt toista
vuotta, ja helmikuusta alkaen valmennuspäällikkönä määräaikaisella sopimuksella. Syksy meni armeijassa ja tämän ke-

Hanna Toikkanen
Olen toista kautta hallituksessa, ja toimin Sykkin asustevastaavana. Lapseni
Maria (CT95) ja Ilmari (P96) toivat minut mukaan koripallotoimintaan. Toimin myös CT 94/95 Jojona. Jojon ja toimitsijatehtävät olen opetellut kantapään
kautta. Vanhemmat! Rohkeasti mukaan
lastenne peleihin, kannustamaan ja pitämään pöytäkirjaa tai kelloa. Opastusta
löytyy aina niin ensi kuin toiskertalasille.
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Tiina Sandberg
Vähitellen tunnen itseni hallituskonkariksi, veteraaniksi en sentään. Koris on
vanha tuttu, Sykki vanha vihollinen, josta
tullut tuttu. Toimin hallituksessa jojo-yhteyshenkilönä ja kausijulkaisun moottorina, ja P96/97 joukkueiden jojona. Kaikki uudet ja epätietoiset jojot kysykää ihmeessä mitä vaan.

Terhi Vihervaara
Jo toinen vuosi sykin rahakirstun vahtina.
Homma sujuu jo rutiinilla ja paperien
pyörittely on kohtuullisen hauskaa puuhaa, kiitos edeltäjäni Raijan loistavan
opastuksen. Toiseksi tehtäväksi hallituksessa on vakiintunut jokavuotinen joukkueiden valokuvaamisen organisointi.
Tänä vuonna korispanostukseni väheni radikaalisti valmentamisen ja tuomaroimisen jäätyä. Seuran toiminnassa olen
silti edelleen vahvasti mukana naisten
joukkueen pelaajana. Sykki on tykki.
JOUKKUEENJOHTAJAT
Pekka Eerola, A-pojat jojo
Olen toiminut 1990 -syntyneiden joukkueen parissa jo vuodesta 1999 alkaen.
Aluksi vaan poikani mukana, sitten joukkueen huoltajana ja syksystä 2003 joukkueenjohtajana.
Sinä aikana olen nähnyt miten pienien
pienistä vintiöistä on kasvanut isoja miehiä, ainakin fyysisesti ;-)
Esimerkkinä poikien viihtymisestä mu-

kavassa harrastuksessa ja hyvästä ”Sykkihengestä” voi pitää sitä, että esimerkiksi vuoden 2000 kokoonpanon kahdestatoista 90-syntyneestä pojasta jatkaa
edelleen samassa joukkueessa kahdeksan
poikaa! Kolme on lopettanut koriksen ja
yksi siirtyi asuinpaikan muuton vuoksi
toiseen joukkueeseen.
Ulla Huovinen, A-tytöt 91/92 jojo
13 vuotta sitten esikoiseni liittyi Sykkiin
ja siitä viiden vuoden päästä juniori seurasi isoveikan jalanjälkiä. Nyt minulla on
8 vuotta jojona takana ja loppu häämöttää. Näinä vuosina seurassa on tapahtunut paljon. Usein hyvää ja joskus on saanut jopa kasvaa ihmisenä. Tyttöjen kanssa on kierretty Suomea ja Eurooppaakin
ja unohtumattomia hetkiä on kertynyt
valtava määrä. Se jättiläiskokoinen mäki Perniössä ensimmäisessä turnauksessa, Pikku-Viivin pelastava kielitaito KD:n
jälkeen Eskilstunassa, auton pakkaamisennätys Solnassa ja (v)ihastuttava olmiruoka Ostravassa jne. jne. Kivaa on

ollut seurata tyttöjen kasvua, joukkueen
kehittymistä ja tiivistymistä sekä kaikkia
mahtavia valmentajia, joita näihin kahdeksaan vuoteen on mahtunut. Kiitos
teille kaikille näistä vuosista ja mahtavaa
kesää!
Simo Järvinen, B-pojat jojo
B-poikien kausi sujui jojon kannalta odotusten mukaan; ilmoittauduimme III divariin, joka osoittautui oikeaksi ratkaisuksi ja tarjosi pelillisesti melko tasaisia
otteluita. Kevätkaudeksi iso lohko sitten
jaettiin kahteen osaan ja ottelumäärämme putosi syksyn 9:tä pelistä 6:een jouduttuamme siihen pienempään johkoon,
joka tilanne hieman harmitti, sillä valmiuksia ja haluja olisi pojilla kyllä ollut
isompaankin ottelumäärään. Ottelujärjestelyissä ei koko kauden aikana ollut
paikkojen, aikojen tai tuomarienkaan
saannin osalta nyt erityisiä ongelmia toisin kuin valitettavasti monena kautena
aiemmin on ollut.
Tuleva kausi tulee olemaan sitten mel-

koisten järjestelyiden takana, sillä siirrymme A-poikiin ja siinä SYKKI ry:llä
onkin varsin iso pelaajamateriaali; jako
kahteen tasojoukkueeseen toteutumassa
ja niiden osalta sitten ottelu-, harjoitus-,
valmentaja- ja pelaajajärjestelyt tullevat
aiheuttamaan kohtalaista puuhastelua.
Toivottavasti kaikki saadaan järjestymään kivuttomasti ja joustavasti.

Etelä-Haagan Apteekki
• Apoteket i Södra Haga
Kauppalantie 26, 00320 Helsinki
(09) 587 2600, fax (09) 241 4166

Aukioloajat Öppet
ma-pe 8.30-18.00
la
9.00-14.00
kesä la 9.00-13.00
heinäkuussa lauantaisin suljettu
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Sarana
narisee
Tätä kirjoitettaessa koriskausi on huipentumassa. Miesten suomenmestaruus on ratkeamassa. Kävin Espoossa
oikein paikan päällä seuraamassa peliä. Tunnelma kohosi kattoon, kun kotijoukkue hivuttautui takamatkalta voittoon. Mestaruushuumaa olisi voinut
leikata saksilla mukaansa.
Ennen peliä tunnelma kuitenkin oli
kuin Espoon teatterissa. Vain kouvolalaiset vierasjoukkueen kannattajat rikkoivat hartaan odottavan hiljaisuuden.
Järjestelyt pelasivat tällä kertaa hyvin. Joukkueiden runkosarjakohtaamisessa ne olivat rutiininomaisemmat.
Silti ei voi moittia. Järjestäjillä tuntui

32

olevan sama ongelma kuin meillä Sykissä. Väkeä ja asennetta ei oikein riittänyt.
Melkein kaikki selviää tai kaatuu talkoovoimaan, ja nykyisin sitä jostain
syystä löytää yhä vähemmän. Onnistuneet tapahtumat ja toiminta kuitenkin
lepäävät sen varassa, että jotkut viitsivät hieman vaivautua.
Sykki on aina ollut kasvattajaseura.
Tosin siellä kasvattaminen on tulkittu
kasvamisen auttamiseksi. Koripallo on
väline, jonka avulla me kaikki opimme
ottamaan vastuuta toisistamme ja itsestämme sekä opimme hallitsemaan
uusia taitoja.

Kenenkään ja missään tehtävässä
toimivan, olipa sitten pelaaja, valmentaja, toimitsija tai hallituksen jäsen, ei
tarvitse olla seppä syntyessään. Sykissä
on turvallista oppia ja harjoittelemalla
monesta tulee tosi hyvä.
Muistakaa pelaajat treenata kesälläkin. Valmentajat, ammentakaa lisää
tietoa. Ja vanhemmat, pyöritelkää mielessänne ajatusta, että ensi kaudella tulette mukaan toimintaan. Kaikille riittää tehtäviä. Perheyhteisö on vahva ja
kaikki mahtuvat mukaan. Jokaista tarvitaan!

K-MARKET
HAAGA
Tunnelitie 3-5 00320 Helsinki
puh. 09-4777590 fax. 09-5872950
kari.sihvonen@k-market.com
PALVELEMME

Arkisin
7 - 21
Lauantai
7 - 18
Sunnuntai (lain sallimat) 12 - 21
Hyvää palvelua • Parasta laatua
Monipuoliset valikoimat • Pankkiautomaatti!

MÄNTSÄLÄN
LÄHILEIPOMO
Täytekakut, voileipäkakut,
leivät ja leivonnaiset
(Huom! Kaikki ruisleivät 100% ruista)

Huovitie 7 Pohjois-Haaga
Terveyskeskuksen vieressä
p. 588 4057
Avoinna ark. 8.30-16.00, la suljettu
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Medicity Pikkujätit ovat lasten ja nuorten
erikoislääkäriasemia, joista lapsesi saa kattavat
terveyspalvelut vauvasta teini-ikään asti.
www.medicity.fi

MEDICITY PIKKUJÄTTI
Itäkeskus
Asiakkaankatu 11 B 31
00930 Helsinki
P. (09) 5305 0400
Ma – pe 8 – 20
la – su 10 – 17

MEDICITY PIKKUJÄTTI
Järvenpää
Mannilantie 44 A 3 krs.
04400 Järvenpää
P. (09) 5305 0700
Ma – pe 8 – 20
la – su 10 – 15

MEDICITY PIKKUJÄTTI
Myyrmäki
Iskoskuja 3 C 13
01600 Vantaa
P. (09) 530 501
Ma – pe 8 – 20
la – su 10 – 17

MEDICITY PIKKUJÄTTI
Tapiola
Länsituulentie 1 A
02100 Espoo
P. (09) 5305 0300
Ma – pe 8 – 20
la – su 10 – 17

Haagan kaluste Oy
Liikkeemme on avoinna
ma-to 10-19, pe 10-18, la 10-16
Kauppalantie 24
00320 HELSINKI
puh. (09) 587 3553
www.haagankaluste.fi
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