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Suomalaisen yhteiskoulun urheilutalossa 
Etelä-Haagassa osoitteessa:  

Isonnevantie 8, 00320 Helsinki 
www.sykki.fi



3

Päättyvä kausi on ollut var-
sin tapahtumarikas Sykissä. 

Kevät 2009 toi ilouutisen, Sykki 
sai ainoana helsinkiläisenä kori-
palloseurana Opetusministeriön 
täysipäiväisen työntekijän palk-
katuen. Matias Lehtinen aloitti 
Sykin ensimmäisenä täysipäiväi-
senä nuorisopäällikkönä kauden 
2009-2010 alussa. 

Sykki on Suomen oloissa var-
sin suuri koripalloseura, pelaajia 
on jo yli 300, joten olimme ”long 
overdue” palkkaamaan seura-
työntekijän. Täysipäiväisen nuo-
risopäällikön myötä Sykin toi-
minta on monipuolistunut ja 
mielestäni parantunut.

Kaudella 2009-2010 Sykissä 
järjestettiin hyvin suosittu taito-
koulu, joka oli avoin kaikille syk-
kiläisille junnuille. Huipputai-
tokoulussa pelaaja sitoutui toi-

Puheenjohtajan tervehdys

mintaan tiiviisti, avoimessa taito-
koulussa kuka tahansa sai käydä 
hiomassa vaikka heittoasento-
aan. Teemat vaihtelivat viikoit-
tain. Taitokouluvalmentajina toi-
mivat seuran nuorisopäällikön ja 
valmentajien lisäksi korisliigape-
laajat, Sykin oma kasvatti Jump-
pa Niskanen ja pikkujunnujen 
suursuosikki Homppa Pounds. 
Taitokoulu jatkuu ensi kaudella. 
Kesällä 2010 järjestetään ensim-
mäistä kertaa koko seuran kesä-
harjoittelu!

Järjestimme myös lyhyitä päi-
väleirejä koulujen loma-ajoilla. 
Kesällä 2010 Sykin kesäleiritoi-
minta moninkertaistuu, viime 
kesän hitti Sykki Day Camp on 
kasvanut kaksinkertaiseksi, ja jo 
35. kertaa järjestettävä Sykki-leiri 
on täpötäynnä. Elokuussa järjes-
tämme ensimmäistä kertaa jo nyt 
loppuunmyydyn päiväleirin pie-
nille, koriksesta kiinnostuneille 
supermikroikäisille lapsille. 

Myös vapaaehtoistyötä teke-
vien henkilöiden määrä on kulu-
valla kaudella lisääntynyt, mm. 
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kaikilla juniorijoukkueilla on ol-
lut tällä kaudella omat jojot, hie-
noa! Sykki-puffetti viikonlopun 
pelipäivinä on ollut kaikkien 
joukkueiden yhteinen ponnistus. 
Samalla kun omalle joukkueelle 
on kerätty rahaa, seuran yhteis-
henki on kasvanut ja kotipelei-
hin on ollut mukava tulla.

Sykin valmentajatilanne on 
ollut varsin hyvä, olemme saa-
neet todella hyviä uusia valmen-
tajia seuran ulkopuolelta mu-
kaan toimintaamme. Valmenta-
jien koulutus on ollut aktiivista. 

Hyvien valmentajien saaminen 
seuraan ja heidän viihtyvyyten-
sä takaaminen ovat keskeisiä ta-
voitteita Sykin hallitukselle. Syk-
ki maksaa luotettavasti valmen-
tajapalkkiot ja tukee valmenta-
jien kouluttautumista. 

Sykki pyrkii aktiivisesti vai-
kuttamaan itselleen tärkeisiin 
asioihin koripallomaailmassa. 
Jo vuosien ajan ovat monet van-
hemmat ihmetelleet Koripallolii-
ton sarjojen arvaamattomuutta, 
sama joukkue voi tulla vastaan 
oman ikätasonsa I-, II- ja III-diva-
rissa! Oman joukkueen kehitty-
mistä on vaikea arvioida, jos vas-
tustajat ovat samat riippumat-
ta missä divarissa pelaat. Mones-
sa muussa lajissa noudatetaan 
juniorisarjoissa järkeviä karens-
sisääntöjä. Pyrimme aktiiviseen 
vuoropuheluun Koripalloliiton 
kanssa, jotta vastaavat rajoituk-
set saadaan rauhoittamaan las-
ten koripallosarjat eteläisessä pii-
rissä. Sykin näkemyksen mukaan 
tämä palvelisi sekä kilpailullisia 
että lasten ja nuorten liikunnassa 

niin tärkeitä hyvän urheiluhen-
gen ja reilun pelin tavoitteita. 

Urheiluseuran elämä on aalto-
liikettä. Sykissä on tällä hetkellä 
hyvä noususuhdanne, jäsenmää-
rät ovat kasvaneet, valmennuk-
sen taso on noussut ja seuran ta-
loustilanne on koripalloseuraksi 
ällistyttävän vakaa. Haluan kiit-
tää rahastonhoitajaamme Raija 
Koskista uupumattomasta kirs-
tunvalvonnasta ja Hanna Toik-
kasta jäsenrekisterin ylläpitämi-
sestä ja pitkää pinnaa vaativasta 
jäsenmaksujen valvonnasta.

Seuran tulevaisuuden suunta-
linjojen suhteen hallitus toivoo 
seuran jäseniltä aktiivista kes-
kustelua ja ideointia. Seuraava ti-
laisuus on kauden arviointikes-
kustelu kesäkuussa 2010, kiin-
nostuneet paikalle! Ensi kaudel-
le suunnittelemme uudistuksia 
mm. valmentajien koulutukseen 
ja koriskoulutoimintaan. Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty!

Sykki tekee tiivistä yhteistyö-
tä omien sidoskoulujensa kans-
sa. SYK:n tuki on yksi Sykin ole-

massaolon kulmakivistä, kiitäm-
me uuden rehtorin JP Tanskan 
erittäin myötämielistä ja rakenta-
vaa suhtautumista toimintaam-
me. Sykki on puolestaan tukenut 
SYK:ta osallistumalla urheiluta-
lon koriremontin kustannuksiin 
ja antamalla nuorisopäällikkön-
sä koulun käyttöön koulujen vä-
listen koripalloturnausten val-
mentajana. Haagan peruskoulun 
rehtori Jyrki Katajamäen läm-
min tuki on mahdollistanut se-
kä viime että tämän vuoden päi-
väleirien toteuttamisen. Sykin 
kouluyhteistyö on urheiluseura-
maailmassa harvinaista herkkua, 
olemme onnellisia että lähikou-
lumme ovat näin myötämielisiä 
toimintaamme kohtaan.

Vaikka koripallosarjat ovat 
nyt päättyneet, toiminta jatkuu! 
Sykki kesäharjoittelu on pyöräh-
tänyt käyntiin toukokuun alus-
sa! Toivotan kaikille sykkiläisille 
pitkää, kuumaa koriskesää!

Tessa Palkama
Puheenjohtaja
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Nuorisopäällikön pesti on 
onnellisten sattumien sum-

ma, ”oikea työ” oli juuri katkol-
la sopivasti ja Matias päätti kään-
tää tämän kortin. Harrastukses-
ta tuli työ.

Meriittisi valmentajana?
Apuvalmentajana A-poikien Suo-
men mestaruus Järvenpäässä, B-
poikien SM-sarjajoukkueen val-
mentaminen Riihimäellä, siinä 
tärkeimmät. Riksussa valmen-
sin nuorten maajoukkueen kap-
teenia.
Suhteesi korikseen?
Isä vei kentälle, pelasin lätkää ja 
futista myös mutta koris vali-
koitui jostain syystä ykköslajik-
si. Katsojalajina koriksella on vie-
lä tekemistä edellisiin verrattuna, 
mutta oikeaan suuntaan ollaan 
menossa. Nopeutta on tulossa li-
sää.
Miksi koris on hyvä laji?
Kaikille löytyy rooli ja tehtä-
vä joukkueessa. Joukkue on juu-
ri niin hyvä kuin ns. heikoin pe-

laaja. Valmentajalla on hyvä mah-
dollisuus vaikuttaa pelin kul-
kuun.
Mitä mieltä Sykistä?
Hyvin organisoitu seura. Hyvät 
puitteet. Fiksuja ihmisiä.
Entä pelaajista?
Kaikenkirjavia joukkueita. Ta-
so ja motivaatio vaihtelee... Maa-
kunnissa on helpompi valmentaa 
kun pelaajat ovat sitoutuneempia 
yhteen harrastukseen.
Mistä syntyy huippupelaaja?
Palosta lajiin, tietystä itsekkyy-
destä ja siitä mitä on isiltä ja äi-
diltä saanut eli lajiin sopivasta fy-
siikasta.

Entä hyvä valmennettava?
Samalla aaltopituudella valmen-
tajan kanssa ja keskittyy harjoi-
tuksissa. Joukkueen aivot. Hui-
put ovat monesti hankalia, jos-
kus jopa vähän tyhmiä.
Sykin tulevaisuus?
Lisää ammattimaista valmenta-
mista ja kovaa treenaamista. Se-
kä kilpailullisia että harraste-
tason joukkueita!
Mitä on sykki-henki?
Sitä on vaikea käsittää... Vakavas-
ti puhuen: koutsit esimerkiksi te-
kevät toinen toistensa hommia, 
kaikki ovat yhtä suurta perhettä.

Nuorisopäällikkö on tuonut ryhtiä  
seuran toimintaan

Matias Lehtinen aloitti Sy-
kin nuorisopäällikkönä vii-
me syksynä. Hallinnollisten 
hommien lisäksi hän on toimi-
nut kahden poikajoukkueen 
(00, 98) ja koriskoulun koutsi-
na, c-poikien koordinaattori-
na sekä vetänyt taitokoulua. 
Ihmeen luontevasti Matias on 
sujahtanut äärimmäisen tiivii-
seen ja välillä sisäänpäinläm-
piävään sykki-klaaniin.
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N imeni on Tomas ”Tomp-
pa” Luomanmäki ja ikää 

on nyt mittarissa 23 vuotta. Suu-
relle osalle Teistä olenkin ennes-
tään tuttu. Viime kesänä ensim-
mäistä kertaa järjestetty Sykki 
Day Camp oli minun vastuulla-
ni ja vuosina 2004-2008 valmen-
sin Sykissä useampaa joukkuet-
ta. Upeita muistoja on etenkin 
96-poikien peräsimestä. Vuon-
na 1996 muuten astuin ensi ker-
taa SYK:n saliin mikropoikana. 
Tässä välissä aloitin luokanopet-
tajan opintoni Lapin yliopistos-
sa (!) ja vietin siinä samalla kaksi 
opettavaista kautta Rovaniemen 
NMKY:n junnujen valmentajana. 

Nyt olen kuitenkin tullut ha-
kemaan lisää upeita kokemuksia 
tutuista ympyröistä. Kesäkuus-

Uusi junioripäällikkö esittäytyy

ta 2010 alkaen aloitan Sykissä 
puolipäiväisenä junioripäällikkö-
nä. Työnkuvani tulee painottu-
maan mini-, mikro- ja supermik-
rojoukkueiden valmentamiseen 
ja koordinoimiseen. Tavoitteik-
si asetan itselleni harrastajamää-
rän johdonmukaisen kasvun, val-
mennuksen tason kehittymisen 
ja pelaajien viihtymisen koripal-
lon parissa.

Nähdään kesäleireillä tai viimeis-
tään syksyn alkaessa kentän lai-
dalla!

Tomppa
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Day Camp on kaupunkileiri, 
eli leiriläiset tulevat Haa-

gaan aamulla ja menevät iltapäi-
västä kotiin. Ohjelmaan kuuluu 

luonnollisesti korisharjoitukset, 
joissa on joka päivälle oma tee-
mansa. Leirillä tarjotaan päivit-
täin maittavaa ruokaa. Joka päi-
vä käydään myös jossain kohtees-
sa. Viime kesänä reissut tehtiin 
Kumpulan maauimalaan, Mun-
kan minigolfradalle, Lintsille ja 
Ruusulan keilahalliin. 

Leiristä saatu palaute oli kii-
tettävää, ja myös vetäjätiimi ko-
ki leirin erittäin onnistuneek-
si. Tästä rohkaistuneena päätet-
tiin kesäkuun leiriä laajentaa täl-
le vuodelle: Haagan salien lisäksi 
myös SYK on käytössä, ja leiri-
läisiä mahtuu tuplasti enemmän 
mukaan. Tänä vuonna käydään 
myös uusissa kohteissa ja leiri-
päiväänkin tulee lisää kestoa!

Eikä tässä vielä kaikki; tule-

vana kesänä järjestetään toinen-
kin Day Camp. Elokuussa pi-
dettävä Day Camp II on tarkoi-
tettu 6-10-vuotiaille koriksesta 
kiinnostuneille lapsille. Tällä lei-
rillä toteutettava ohjelma on vä-
hintään yhtä hauskaa kuin ke-
säkuun leirilläkin, kuitenkin lei-
riläisten nuorempi ikäjakauma 
huomioiden.

Sykki Day Camp on arvokas 
lisä Sykin toimintaan perinteisen 
Sykki-leirin rinnalle. Viime kesä 
osoitti, että nämä leirit täyden-
tävät hyvin toisiaan. Ne ovat so-
pivasti erilaisia, mutta kumpaa-
kin toteutetaan sillä kuuluisal-
la Sykki-hengellä ja hyvällä mei-
ningillä.

Leireistä vastaa nuorisopääl-
likkö: tomppa@sykki.fi

Sykki Day Camp – päiväleiri  
täynnä korista ja muuta siistiä!

Sykin päiväleiri, eli Syk-
ki Day Camp, toteutettiin en-
simmäistä kertaa kesäkuus-
sa 2009. Ajatusleikistä lähte-
nyt heitto meni lopulta suk-
kana sisään, eli leiri onnistui 
erinomaisesti. Leirille asetet-
tiin kapasiteetiksi 30 c-mi-
ni-ikäistä leiriläistä, ja nämä 
paikat menivät nopeasti. 
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Tyttöjä ovista ja ikkunoista

Sykin räjähdyksenomaisesti 
kasvaneen A-tyttöringin ta-
kaa löytyy ihme ja ilmiö ni-
meltään Simon Dunnapfel. 
Nuori ja komea koutsi Uu-
desta-Seelannista. Ulkokuori 
kuitenkin hämää, Simon on 
myös äärimmäisen mukava 
ja fiksu.

Mikä on menestyksesi salaisuus?
Olen rento enkä yritä esittää mi-
tään.
Paljastuu muutakin...
Minulla on kaksi pikkusiskoa. 
Tunnen tämänikäisten tyttöjen 
tavan toimia, elää ja ajatella.
Miten päädyit Suomeen?
Klassisesti tyttöystävän perässä 
kolmisen vuotta sitten.

Aiotko jäädä tänne pysyvästi?
Mikä ettei. Lentelen mannerten 
väliä säännöllisesti toki vastakin.
Miksi viihdyt täällä?
Luonto ja ihmiset tuntuivat heti 
tutuilta. Samanlaista rehellistä, 
jalatmaassa kansaa. Helppo tu-
tustua ja ymmärtää.
Vaivaako koti-ikävä?  
Mitä kaipaat?
Minun kotini on siellä missä 
olen. Elämä on aika lailla samaa 
missä päin tahansa maailmaa. 
Uudesta Seelannista kaipaan tut-
tuja, läheisiksi tulleita paikkoja - 
merta ja rantaa - ja tärkeitä ihmi-
siä. Pikkuhiljaa myös Suomesta 
alkaa löytyä molempia...
Suhteesi korikseen?
Pelasimme korista koulun pi-
halla ruokatunneilla kaiket päi-
vät. Koris on kuin läheinen suku-

lainen tai ystävä, pitkänkin tau-
on jälkeen voi jatkaa siitä mihin 
viime kerralla jäätiin. En seuraa 
huippukorista, vaan tykkään itse 
pelata ja koutsata. Hengailla ko-
riksen parissa.
Mitä on sykki-henki?
Pelaan Seniorseissa korista. Var-
sinkin joukkueen saunailloissa 

pääsin sykki-hengen ja traditioi-
den alkulähteille (heh). Minulle 
sykki-henki merkitsee muun mu-
assa tietynlaista cooliutta: huip-
pupelaajat eivät tee numeroa it-
sestään. Kunnianhimoa on, mut-
ta sitä ei näytetä ulospäin. Sa-
ma ilmiö näkyy Seniorsien lisäksi 
näissä A-tytöissä.
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Yleensä harjoituksiimme 
kuuluu koordinaatiota, kes-

tävyyttä ja joukkuehenkeä ko-
hottavia leikkejä ja joukkuepele-
jä. Suosikkeina pysyvät treeneis-
tä toiseen esimerkiksi viivajuok-
su, sähly, futis, ”Maa-Meri-Laiva” 

Kannelmäen koripallokoulu

Olemme innokas, pieni ja pip-
purinen ryhmä lupaavia kori-
palloilijoiden alkuja. Harjoit-
telemme kerran viikossa Kan-
nelmäessä.

Kannelmäen lisäksi koriskouluja pidettiin Etelä-Haagassa,  
Pohjois-Haagassa ja Pikku Huopalahdessa.

ja ”Kuka pelkää mustekalaa”. Lo-
puksi pelaamme aina koripalloa.

Kevään kohokohta oli var-
mastikin upeasti järjestetty Ko-
riskouluturnaus, 27.3., jossa po-
jat viimein pääsivät pelaamaan 
joukkueena muita vastaan! Rie-
hakkaan päivän kruunasivat kä-
teen saatu jojo ja kultamitali! 

Kaikki joukkueen jäsenet ovat 
kehittyneet hurjasti ja odotam-
mekin innolla mitä on vielä edes-
sä. Otamme myös ilolla vastaan 

lisää halukkaita harjoittelijoita.
Nähdään Kannelmäen koris-

koulussa!

Henri Lillqvist ja Maria Ainamo
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Tytöt

99 Nineninersien korisvuo-
si on sujunut nicesti! Syk-

syllä valmentajia odotti tuttu-
jen tyttöjen lisäksi myös uu-
sia innokkaita kasvoja. Pelaa-
jamäärä on kasvanut kauden 
mittaan niin huimasti, että se al-
kaa kohta jo saavuttaa valmenta-
jien ikää. Treenimäärä kasvoi tä-
nä vuonna kolmeen kertaan vii-
kossa. Fyysiikkaosuuksien myö-
tä Sykin punttis, Hynskän koirat 
ja Haagan haisevat portaat (tyt-

töjen lempparit) tulivat tutuik-
si. Maskottimme Kaisis on jaksa-
nut kannustaa matseissa, jotka 
ovat tällä kaudella sujuneet hy-
vin. Kevätkauden tulos oli upea 
kakkosdivarin voitto! Vastustaji-
en tasot vaihtelivat rajusti, mikä 
sai valmentajat miettimään mah-
dollista harppausta ykkösdiva-
riin. Pikkujouluissa kunnioitim-
me seuran perinteitä itsetehdyl-
lä, railakkaalla Sykki-joululaulu 
esityksellä. Osallistuimme tois-

ta kertaa Pallonaaman saattele-
mana Ricoh-turnaukseen, jos-
ta saimme rutkasti haasteita ja 
hyvää kokemusta. Parin viikon 
päästä suuntaamme Turkuun 
JBT:hen, joka on loistava päätös 
tälle kaudelle. Joukkueesta on 
tullut valmentajille tärkeä ja yh-
dessä vietetty aika on ollut iha-
naa. Suuret kiitokset aktiivisille 
vanhemmille ja ahkeralle Riikka-
jojolle! Ensi kaudella joukkuet-
ta odottavat taas uudet haas-
teet, toivottavasti kesätreeni-in-
toa löytyy :)

Salla ja Venla

Palkittavat
MERI KANKKUNEN

mahtava asenne, joka tukee omaa 
kehitystä ja hyvää joukkuehenkeä

LAILA FLINKMAN
jumalattoman ahkera ja tunnollinen 

treenaaja

5 Lia Lehto

6 Meri Kankkunen

7 Deeqa Abdulla Omar

8 Berin Sola

9 Hanna Kouhi

12 Julia Pyyluoma

13 Gloria Akpaso

14 Jenna Snellman

15 Essi Miettinen

20 Venla Alanko

22 Sini Virtanen

24 Laila Flinkman

25 Amanda Raussi

33 Nella Valkonen
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Palkittavat
IDA HyRyLä

Rohkea ja ennakkoluuloton pelaa-
ja, jonka uskaltaa rikkoa rajojaan 
ja asettaa itsensä alttiiksi uusille 

haasteille.
 

MARIA LAAKKONEN
Korinalustan kuningatar, korvaa-
maton torjuja ja levypallojen otta-
ja, aina hymyilevä ja ystävällinen.

ti, mutta myös 
harjoittelevat ah-
kerasti. Olem-
me tänä kevää-
nä olleet ensim-
mäisessä yötur-
nauksessamme 
ja siellä jouk-
kueesta tu-
li JOUKKUE. 
Mieleen jäi ki-
sadisko ja tu-
liaisiksi toim-

me kultaiset mitalit. Kauden ai-
kana olemme pelanneet myös 
Koripalloliiton Eteläisen alueen 
2. divisioonassa vaihtelevalla me-
nestyksellä. Helmikuussa kävim-
me Vantaalla Ricoh-turnaukses-
sa ja kauden huipennukseksi läh-
demme toukokuussa turnaus-
matkalle Tukholmaan Bravo 
Basket Cupiin.

Joukkue on varsinaisesti aloit-
tanut systemaattisen ja säännöl-
lisen harjoittelun tällä kaudella, 
viime kaudella se oli vielä totut-
telua ja pelaajamääräkin on vas-
ta nyt vakiintunut. Toki otamme 

Sykin Tytöt 1998-joukkue 
koostuu tällä hetkellä nel-

jästätoista innokkaasta ja ke-
hittyvästä pelaajan alusta, jois-
ta kolme on tullut mukaan täl-
lä kaudella ja kaksi viime kau-
den lopussa. Joukkueesta löytyy 
nopeutta, pituutta, periksi anta-
matonta puolustustahtoa ja tun-
nollisuutta sekä valtava mää-
rä innostusta. Harjoituksissa on 
vipinää ja peleissä vauhtia. Jouk-
kueessamme on erinomainen 
henki ja tytöt viihtyvät mainios-

mukaan uusiakin pelaajia, mutta 
toivomme heiltä jo aiempaa ko-
ripallokokemusta tai muuta vah-
vaa urheilutaustaa. Olemme al-
kaneet hahmottaa jo pelin koko-
naisuutta ja lisäämme koko ajan 
myös henkilökohtaisia taitoja. 
Positiivisia merkkejä onkin ol-
lut peleissä näkyvissä erityisesti 
nyt keväällä. Pelaajat alkavat löy-
tämään omat roolinsa peleissä 
ja tuntemaan toistensa ajatukset 
kentällä siten, että yhteispeli pa-
ranee koko ajan. Joukkueen hie-
noin ominaisuus pelin kannalta 
on se, että kaikki ovat halukkai-
ta kantamaan kortensa kekoon 
niin hyökkäyksessä kuin puolus-
tuksessakin. Olemme iloinen ja 
ystävällinen tyttöjoukko, pidäm-
me hauskaa yhdessä ja huolta 
toisistamme. Meidän joukkoom-
me kannattaa liittyä. Kiitämme 
myös toimintaamme tukeneita 
yrityksiä hienon nuorisotoimin-
nan tukemisesta, olette arvok-
kaalla asialla.

Jukka Laakkonen

4 Maria Laakkonen

5 Ida Hyrylä

6 Julia Tiivola

7 Oona Kutvonen

8 Linda Hemmann

9 Iiris Nyström

10 Rita Raulo

11 Kiia Tuomola

12 Emma Keinälä

14 Essi Vuorinen

15 Nella Erke

20 Mercedes Helenius

21 Mimosa Savolainen

22 Iftn Mao

98
Tytöt
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Tytöt

97/96

laa pous tausliikkeet. C-tyttöjen 
jouk kueesta muovautuikin yhte-
näinen ja loistava kokonaisuus, 
jonka myötä yksilöiden kehitys ja 
pelien taso vain parani ja parani.

Kauden aikana kävimme kah-
dessa turnauksessa: Ehbt:ssä se-
kä Ricohissa, joissa kyyti oli ko-
vaa ja taso korkealla. Taskuun 
ei valitettavasti jäänyt mitaleja, 
mutta sen sijaan saatiin välttä-
mätöntä ja opettavaista peliko-
kemusta.

Tämä tärkeä pelikokemus, 
syksyn ahkera tree-
naus ja reipas asen-
ne toivatkin muka-
nansa huiman nou-
sun kevätkaudella 
96-tyttöjen 2.diva-
rissa ja 97-tyttöjen 
1.divarissa. 97-tytöt 
jaksoivat urheasti 
puurtaa matseissa, 
vaikka pelaajapu-
laa oli, ja aluefinaa-
lipaikkakin oli jo 
lähellä. 96-tyttöjen 

Palkittavat -96
AINI PUTKONEN

huippupelaaja niin hyökkäys- kuin 
puolustuspäässä

JULIA LANg 
varma pelaaja ja kova kaukoheittäjä

Palkittavat -97
HEIDI HOLMSTRöM

joukkueen taitava sentteri

KATARIINA JäRVIKARE 
upea kehitys joukkueen  

avainpelaajiksi

10 Iida Korhonen-97

12 Rosa Horsma-96

20 Selina Salmenlinna-96

21 Suvi Jutila-96

22 Julia Lang-96

23 Katariina Järvikare-97

25 Sara Mellanen-97

30 Eeva Tolonen-97

31 Aini Putkonen-96

34 Heidi Holmström-97

35 Sonja Hänninen-97

40 Jenni Nummela-97

41 Oona Berg-97

42 Pilvi Silfvenius-96

55 Lotta Wallinmaa-95

Kausi C-tyttönä toi muka-
nansa erilaisia unohtumat-

tomia kokemuksia; niin rankko-
ja treenejä, vaikeita otteluita, hie-
noja voittoja kuin hauskanpitoa 
joukkueen kanssa.

Kauden aikana tytöt kasvoi-
vat sekä henkisesti että fyysises-
ti. Itseluottamus sekä joukkue-
pelin taito kasvoi, ja jokainen pe-
laaja löysi selvästikin oman roo-
linsa joukkueesta; toinen heittää 
upeita kaukoheittoja, toinen 
prässää taitavasti ja toinen hand-

2.divarissa taas noustiin komeas-
ti divarin kärkipäähän ja sijoitut-
tiin aluefinaaleissa toisiksi upeal-
la pelillä, josta vanhemmat ja val-
mentajat eivät voi muuta kuin 
olla ylpeitä!

Valmentajat kiittävät tyttö-
jä ja vanhempia hienosta nousu-
johteisesta kaudesta! Tällä jouk-
kueella ja näillä pelaajilla on tu-
levaisuutta!
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Tytöt

A

Syksyn alussa tuuli puhal-
si Munkasta Haagaan päin 

tuoden 6 uutta tulokasta Syk-
kiin. Kun vielä muutama neiti te-
ki come backin, A-tyttöjen jouk-
kue täydentyi jo vanhojen sykki-
läisten kanssa.

Simon otti rohkeasti vastaan 
joukkueen, jonka asenne oli ”mi-
tä vaan, kunhan ei perjantait-
reenejä tai aamumatseja”. Sit-
ten lähdettiin kokeilemaan 1.- ja 

2.-divareita. Syksyllä huomattiin, 
että joka viikonloppu tuntui ole-
van jonkun kissan ristiäiset sun 
muuta, minkä takia keväällä pää-
tettiin tyytyä pelkkään 2.divariin. 
Joukkue löysi yhteisen sävelen ja 
alkoi huima voittoputki ja niin 
löysimme itsemme aluefinaaleis-
ta. Valmentaja valitettavasti mis-
sasi kauden upeimman taiste-
lun, kun joukkue nakitti taulul-
le uskomattomat 25-2 lukemat 

Palkittavat
JUULIA KOSKINEN 

Simply the best

REbECCA MURTOMäKI 
Joukkueen valinta

Juulia Koskinen
Tytti Laakso

Laura Haro
Venla Salomaa

Ella Nuutinen
Tytti Saloniemi

Rosa Forsbom
Tiiu Nikkilä

Anna Hänninen
Susanna Kallio

Oona Anttila
Emilia Heinonen

Julia Tuomi
Olivia Kontiainen

Rebecca Murtomäki

pronssiottelun alussa ja käveli 
tyytyväisenä mitalit kaulassa juh-
la-aterialle.

Kaudella keskityttiin hauskan 
pitoon vakavalla asenteella, mikä 
jatkui Tukholmassa Bravo-turna-
uksessa.

Kiitos Simon, jojot, varaval-
mentajat ja erityisesti tytöt unoh-
tumattomasta kaudesta!
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Naiset
I

Kausi aloitettiin jo totutusti 
koripallon osalta elokuus-

sa Delfin-turnauksen merkeis-
sä Senoriittojen kanssa. Joukku-
een kasaamista helpotti viisikol-

uusi ja joku vanha kasvokin saa-
tiin mukaan niin lukumääräises-
ti joukkue oli syksyllä varsin hy-
vin kasassa.

Eteläisen alueen 2-divarin ot-
telut alkoivat hieman liian aikai-
sin kun SYK:n salin lattiaremon-
tit estivät harjoittelun aloitta-
misen totutulla tavalla. Kauden 
mittaan peli saatiin kohtuudella 
luistamaan ja jokunen peli pelat-
tiin ihan hyvälläkin tasolla. Lop-
putuloksena sarjassa oli tyydyttä-
vä viides sija.

Ensi kaudelle joukkueeseen 
on jälleen odotettavissa vaihtu-
vuutta opiskelu, työ, perhe yms. 
syiden johdosta, mutta eiköhän 
syksyllä sali taas houkuta riittä-
vää määrää kesällä energiaa ke-
ränneitä pelaajia.

Palkittavat
LAURA LEPPäHAARA

vuoden pelaaja

 SALLA AUTIO
vuoden kehittynein pelaaja

5 Liisa Harju
6 Riikka Niskanen

7 Maiju Niskanen
8 Vija Achté

9 Terhi Vihervaara
11 Salla Autio

12 Venla Väyrynen
20 Laura Leppähaara

21 Ina Taimisto
22 Veera Saari

23 Sari Lösönen
24 Helka Sahi

25 Anna Sahlan
Elissa Niskanen

Timo Hyvönen

lisen kypsyminen aikuisten kir-
joihin edellisvuoden A-tytöistä. 
Kokeneemmasta päästä pelaajia 
sitten hävisikin niin Jyväskylään 
kuin Jenkkeihin. Kun muutama 
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Senoritas

Senoritas jatkoi pelejään Ete-
läisen alueen 3-divarissa. Ri-

vejä saatiin syksyksi hieman vah-
vistettua edellisestä kaudesta ja 
pelit vietyä läpi lähes omin voi-
min. Jokunen ykkösen pelaaja to-
ki oli mukana silloin tällöin niin 
treeneissä kuin peleissä, jotta riit-
tävä määrä väkeä olisi ollut pai-
kalla. Treeneissä oli joskus jopa 
ylitarjontaa pelaajista. 

Tuloksellisesti otteluja voitet-
tiin enemmän kuin hävittiin niin 
syksyllä kuin keväällä. Muutama 
tappio tuli kärsittyä silloin täl-
löin. Ne palauttivat mieleen, et-
tä koriksessa auttaa jokunen iso 

Palkittavat

ANU HALTTUNEN
vuoden senorita

VARPU SIPILä
vuoden juniori

pelaaja, etenkin silloin kun omat 
heitot eivät löydä oikeaa osoi-
tetta.

Ensi kaudella toivottavasti 
saataisiin hieman pidempi sali-
vuoro, ainakin mikäli treenausin-
to säilyy nykyisellään.

4 Annika Ritvala
5 Miia Länsimäki

6 Marjut Mäkinen
7 Annemari Nyman

9 Suvi Saitala
10 Varpu Sipilä

12 Emmi Turunlahti
13 Kaisa Väkiparta

14 Suvi Kärkkäinen
22 Nora Ahokas

23 Anu Halttunen
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Pojat

00 Vuonna 2000 syntyneiden 
joukkue aloitti toimintansa 

syyskuun alussa. Kahdesti viikos-
sa harjoitellut ryhmä pelasi en-
simmäisen matsinsa harjoitusot-
teluna joulukuussa Leppävaaran 
Pyrintöä vastaan. Kevätkaudella 
joukkue lähti mukaan alueen 2. 
divisioonaan, saavuttaen peleissä 
voittoja ja tappioita. Läpi kauden 
mukana toiminnassa on ollut ak-
tiivisesti 11 poikaa.

Harjoituksissa on tapahtu-
nut huomattavaa edistymistä 
koripallon perusasioiden paris-
sa. Joukkueen kolmella valmen-
tajalla onkin ollut varsin iloinen 
mieli monen tapahtuman jäl-
keen. Nämä pojat osaavat kuun-
nella ja pyrkivät myös toteutta-
maan ohjeita. Pelitilanteessa vä-
lillä kierrokset ovat nousseet ja 
valmentajat ovat joutuneet rau-
hoittelevaan rooliin. Kentän ul-
kopuolella pojat ovat käyttäyty-

neet mallikkaasti, myöskin jouk-
kueena toimiminen on tarvitta-
essa onnistunut. 

Poikien kehittyminen koh-
ti koripallomaailman huippua 
on siis lähtenyt käyntiin varsin 
mallikkaasti. Näissä pojissa on 
myös monta potentiaalista tule-
vaisuuden pelaajaa, joille voi po-
vata varsin mallikasta ja antoisaa 
uraa koriksen parissa. Jos jouk-
kueen kehittymisvauhti ottelu-
tilanteissa jatkuu kesänkin jäl-
keen yhtä vauhdikkaana, on vas-
tustajille tulossa taas syksyllä hi-
kiset paikat.

Palkittavat
ELMO VILLA

joukkueen moottori

JESSE REPO
kehittynein

11 Niklas Helling

10 Sameli Kaitaranta

5 Findy Kadima

15 Lauri Kankkunen

20 Nooa Laukkanen

7 Jesse Repo

9 Aapeli Seppänen

6 Elmo Villa

4 Turkka Västrik

14 Matias Ylén

21 Arttu Äijälä
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Pojat

99

99-poikien kausi läh-
ti käyntiin ehkä vähän 

kangerrellen otteluissa, mutta 
treeneissä oli kova meno. Jouk-
koon liittyi alkupuolella uusia 
pelureita, jotka olivat enemmän 
tai vähemmän ennen korikseen 
koskeneita. Menossa oltiin kui-
tenkin täysillä mukana jo viikon 
jälkeen, eikä eroa vanhojen ja uu-
sien pelaajien välillä edes huo-
mannut.

Kauden tavoitteena oli edel-
leen perusasioiden hiominen ja 
niiden kehittyessä vaikeampiin 
asioihin siirtyminen. Tavoitteet 
täyttyivät ja lay-upit, sekä korin 
alta nostot, alkoivat mennäkin jo 
paremmalla prosentilla pistetau-
lulle. Turhia askeleita sun mui-
ta erheitä oli selkeästi vähem-
män kuin ensimmäisellä kaudel-
la ja pojat olivat selvästi kesällä 
treenanneet omatoimisesti. Syys-
kauden loppupuolella alkoivat 
pelitkin jo tasoittua ja pelasim-
me kovia kamppailuja vastustaji-
en kanssa.

Kevätkausi olikin sitten omaa 

luokkaansa! Pojat löysivät ko-
van treenimotivaation, joka nä-
kyi niin treeneissä kuin peleis-
sä. Voittoja saatin kiitettävästi ja 
turnausmenestystäkin tuli haa-
littua. RICOH-turnauksestakul-
taa ja pokaali kotiin. Pronssia 
aluefinaaleista, missä pojat pela-
sivatkin varmaan elämänsä par-
haat pelit. Kauden lopuksi saim-
me vielä Sima Basketista prons-
sia. Turnauksessa pojat laittoi-
vat 1. divarin joukkueet ahtaalle 
ja haastoivat heidät kovalla puo-
lustuksella, mutta ennen kaikkea 
hyvällä joukkuehengellä.

Poikien menoa on ollut ilo 
katsella ja suuri kiitos kuuluukin 
heille ja monille mieltä piristävil-
le persoonallisuuksille. Suuri kii-
tos pitää esittää myös vanhem-
mille, jotka ovat olleet toimin-

nasa täydellä mukana ja autta-
neet niin treeneissä kuin treenien 
ulkopuolella. Jojo Petri on ollut 
omaa luokkaansa ja on mahdol-
listanut valmentamisen ilman 
häiriötekijöitä, kuin myös mo-
net hukatut pöytäkirjakynät val-
mentajille.

Ensi kaudella vähän eri val-
kut, mutta luvassa silti menoa ja 
meininkiä! Toivottavasti pojat 
jaksavat treenata kesällä ahkeras-
ti, mutta ennekaikkea viettää hy-
vin ansaittua lomaa!

Palkittavat
ARON DAHLbERg

Vahvaa korinaluspeliä

JERE TARKIAINEN
Kiistapallojen bulldog

4 Jesper Granlund
5 Niclas Lindström

7 Orphee Kadima
9 Roope Eiskonen

10 Samuli Romppanen
11 Arttu Peltonen

12 Jan Turtiainen
13 Aron Dahlberg

14 Linus Savilahti
15 Joel Rouste

23 Jere Tarkiainen
30 James Pye

31 Eemil Hara
32 Timo Varshukov

33 Johannes Salonen
41 Eemeli Miettinen
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Pojat

98

Palkittavat
TREy NIEMI

pelillisista ansioista

ARTTUKALLE öRMäLä
asenteellisin harjoittelija

Joukkue aloitti syksyllä elo-
kuussa ulkokentillä val-

mistautumisen kauden koitok-
siin. Uusittu valmennus sai en-
sikosketuksensa joukkueen ot-
telutapahtumiin elokuun lopun 
EHBT-turnauksessa. Kauden al-
kuun saavutettu pronssimitali 
loi tarvittavaa innostusta pime-
ään syksyyn. Syyskuussa harjoi-
tuskauden pyörähdettyä kunnol-
la käyntiin, harjoitustahti tiuk-
keni ja samalla myös joukkueen 
taitotasossa tapahtui merkittä-

vää kohennusta. Syyskauden sar-
japelien saldona oli 3 voittoa ja 5 
tappiota.

Kevätkaudelle joukkue läh-
ti parantamaan syyskauden sal-
doaan. Tammikuun lopussa kä-
vimme hakemassa kahdella jouk-
kueella pelikokemusta Ricoh-
tur nauk sesta. Tämä kokemus 
taisikin siivittää joukkueen ke-
vätkaudelle uskomattomaan len-
toon, tappio tuli ainostaan vie-
rasottelussa LePylle. Kaikki muut 
tiukatkin ottelut joukkue onnis-

4 Vilho Toivanen

5 Max Engelvuori

8 Otso Villa

9 Mikael Suikki

10 Trey Niemi

11 Daniel Mottershead

12 Topias Niemi

13 Ilmari Kärki

20 Veikka Vaalamo

21 Elja Saksman

23 Kaarlo Laitakari

42 Aaron Vartiainen

44 Toivo Alanko

45 Arttu-Kalle Örmälä 

Markus Majewski 

Andreas Mathlin

tui kääntämään viimeistään lop-
puhetkillä itselleen eduksi ja saa-
vutti näin paikan aluefinaaleihin.

Kausi huipentui Lahdessa pe-
lattuun pääsiäisturnaukseen ja 
sen jälkeisiin aluefinaaleihin. 
Pääsiäisenä sijoitus oli kovassa 
seurassa neljäs ja aluefinaleista 
saimme kaulaan pronssimitalit. 
Hienoja saavutuksia molemmat!

Tämän ikäluokan pojat löysi-
vät tiensä kiitettävästi kauden ai-
kana harjoitussaleille. Kolmen 
viikkoharjoituksen lisäksi varsin 
moni oli mukana myös seuran 
taitokoulutoiminnassa. Eniten 
harjoiteille taisikin tulla kauden 
aikana lähes 150 tapahtumaa, jo-
ka määränä antaa varsin hyvät 
pohjat tuleville vuosille. 
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Pojat

97/96Ikäluokista -96 ja -97 muodos-
tettiin kauden aluksi yhtei-

nen c-poikien ryhmä, johon kuu-
lui yhteensä noin 30 pelaajaa ja 
5 valmentajaa. Ryhmällä oli yh-
den yhteisen harjoituskerran li-
säksi kahdet harjoitukset jaetuis-
sa kokoonpanoissa. Kauden aika-
na ehdittiin pelata jopa viidessä 
eri ikäluokkien sarjassa ja turna-
uksissa käytiin ahkerasti ympäri 
Suomen. Yhteisen harjoitusryh-
män johdosta pelaajat pääsivät 

treenaamaan ja pelaamaan erita-
soisia vastuksia vastaan ikäluok-
kaan katsomatta.

ysikutoset

Syksyn ensimmäinen turna-
us Espoossa antoi vihiä tule-

vasta: Sykkiä vietiin kuin vieras-
ta sikaa, aikaisemmin tasaväkis-
ten vastusten pyörittäessä ysiku-
tosia mennen tullen. Oli selvää, 
että hommia olisi paiskottava en-

4 Johannes Rantanen-96

5 Timo Koistinen-96

8 Ilmari Toikkanen-96

9 Leevi Holopainen-96

11 Eero Mellanen-96

12 Jonis Ojanperä-96

13 Chrysostom Chukwuma-96

14 Roy Hinkkanen-97

15 Otso Hao-96

20 Miko Lundqvist-96

22 Amir Allard-96

24 Pyry Hinkkanen-97

25 Tapani Lehtonen-96

31 Juuso Mainelakeus-96

32 Prince Akpaso-97

33 Tuomas Hynninen-97

34 Emil Ihamuotila-97

35 Joonatan Mottershead-97

40 Kasperi Niemi-97

41 Niko Setälä-97

43 Leo Taanila-97

44 Patrik Tuokko-97

45 Mikko Visakko-97

50 Klaus Kulikoff-97

51 Sasu Äijälä-97

52 Giacomo Zanella-97

53 Matti Liuksiala-97

54 Johan Tuomola-97

55 Joni Vesanen-97

tistä rivakam-
min, jotta ete-
läisen alueen 
divareissa tul-
taisiin kaudella 
pärjäämään.

Ysikutoset pelasivat 
kaudella 1., 2. ja 3. divareita saa-
vuttaen erityisesti syksyllä mauk-
kaita voittoja, mutta valitettavan 
usein karvaita tappioita. Yhden 
erän totaalinen nukahtaminen 
kostautui monesti muuten hyviä 
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otteita esittäneelle joukkueelle. 
Kevätkaudella osa pelaajista heit-
ti lusikan nurkkaan, ja voitot oli-
vat entistä enemmän kiven alla.

Epätasaisen ottelumenestyk-
sen takaa löytyy kuitenkin useita 
ilonaiheita. Monen pelaajan mo-
tivaatio on kasvanut huomatta-
vasti, joka näkyy jatkuvana työn-
tekona kentällä muiden hyväksi. 
Henkilökohtaisella taitotasolla 
näkyy myös merkittäviä kasvun-
pyrähdyksiä. Ricoh- ja Sima Bas-
ket turnauksien saldona oli huo-
mattavissa muutaman pelaajan 
huima tason kehitys ja uskalluk-
sen kasvaminen pelitilanteissa.

Ensi kaudella pojat ovat B-
ikäisiä, jolloin jyvät erotellaan 
akanoista. Ikäluokalla on edel-
leen potentiaalia maineeseen ja 
mammonaan. Tämä vaatii kui-
tenkin koko joukkueelta entis-
tä suurempaa sitoutumista, kan-

nustamista ja yhteen hiileen pu-
haltamista.

Erityiskiitos kuuluu pitkäai-
kaisille joukkueenjohtajille, jot-
ka ovat olleet korvaamattomia 
kauden aikana. Uusi kausi tuo 
tullessaan uutta verta myös val-
mennusportaaseen, ja vanho-
jen köntysten on aika jättää hy-
västit. Onnea ja menestystä ko-
ko joukkueelle tulevissa koriskoi-
toksissa!

Valtteri

ysiseiskat

Mennyttä kautta pohtiessa-
ni ensimmäisenä mieleeni 

tulee huima alkukausi, josta voit-
toja tuli voiton jälkeen. Silloin 
mietin, oliko edes mahdollista 
voittaa peli pelin jälkeen. Alku-
kausi oli kuin unelma – pojat pe-
lasivat hyvää koripalloa ja onnis-
tumisia tuli huimasti. 

Loppukausi ei sujunut yh-
tä mallikkaasti. Vastaan tuli en-
tistä kovempia joukkueita, jot-
ka olivat treenanneet yhdessä 

monia vuosia kauemmin mei-
dän 97-poikien pelaajiin verrat-
tuna. Pelaaminen parempia jouk-
kueita vastaan sai pelaajat ym-
märtämään, että töitä on tehtävä 
enemmän, jotta jonain päivä-
nä voitto olisi meidän. Loppu-
kaudella tuli myös onnistumi-
sia, mikä kertoo, että eteenpäin 
on menty. 

Joukkuehengessä on aina pa-
rannettavaa ja uutta kautta miet-
tiessäni toivonkin, että pojat 
kannustaisivat toisiaan vieläkin 
enemmän peleissä/treeneissä. Us-
kon vahvasti, että tulevana kau-
tena joukkuehenki kasvaa kasva-
mistaan, jonka seurauksena tu-
lemme paremmaksi joukkueeksi. 

Turnauksista pitää ehdotto-
masti mainita Easter Tourna-
ment. Pääsimme pelaamaan hie-
man erilaisten joukkueiden kans-
sa, mikä toi pojille mukavaa 
vaihtelua. Hauskaakin oli, sillä 
pojat kilpailivat kuka saa eniten 
tyttöjen puhelinnumeroita. Voit-
tajista pojat voivat sitten kilpail-
la keskenään! Sijoituimme tur-

Palkittavat -96
JONIS OJANPERä

JOHANNES RANTANEN

Palkittavat -97
JONI VESANEN

SASU äIJäLä

nauksessa kuudenneksi, mikä oli 
loppupeleissä hyvä sijoitus. 

Ensimmäinen sykki-valmen-
tajavuoteni toi mukanaan paljon 
haasteita ja uusia elämyksiä, niin 
koripallossa kun elämässäkin. 
Matkan varrella tuli pettymyksiä 
ja onnistumisia, jotka rohkaisi-
vat minua myös jatkamaan tule-
valla kaudella 2010-2011 97-poi-
kien päävalmentajana, unohta-
matta aikaisempien vuosien val-
mentajaa Janne Siveniusta, joka 
jatkaa apuvalmentajanani. 

Erityiskiitosta haluan antaa 
koko joukkueelle siitä, että he 
jaksoivat treenata kauden innok-
kaasti ja itseään kehittäen. Toi-
von, että ensi kaudella sama tahti 
jatkuu ja palaamme pelikentille 
entistä vahvempana joukkueena!

Kaspar
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Pojat

A

Syksyllä kokattiin kasaan se-
kalainen risotto, aineksina 

useamman seuran eliittipelaajat. 
Kansainvälistä makua touhuun 
haettiin aina alppileirien jääkiek-
koilijascenestä Munkkiniemen 
muukalaislegioonalaisiin. Syksyn 
taittuessa talveksi joukkueen ko-
koonpano harveni osan vaihtaes-
sa Sykin vihreät maastopukuun 
ja muihin näemmä koripalloa 
kiinnostavampiin harrastuksiin. 

Hajanainen ja monitasoinen 
joukkue saatin kuitenkin pidet-
tyä pääosin kasassa, mutta vaih-

televa osaanottoprosentti tree-
neissä ja otteluissa näkyi suoraan 
ottelutuloksissa. Parhaimmil-
laan otteet kentällä saivat val-
mentajan ja vaihtopenkin suut 
hymyyn (monesta syystä), muis-
taen kuitenkin sen että tiiviim-
mällä sitoutumisella oltaisiin hy-
vinkin saatu aikaan enemmän 
pelon sekaista arvostusta vastus-
tajien keskuudessa. Pelotteena 
tällä kaudella toimivat niin Mi-
kon pohkeet, Tuomon leveä sel-
kä, ”Nicholaksen Keittiö” kuin 

Erkan peritty pelisilmä ja uupu-
maton taistelutahto. Vanhempi-
en astuessa sivuun toivon, että 
ensi kaudella nähdään taas entis-
tä kypsempi ja laajempi porukka, 
jota yhdistää pilke silmäkulmas-
sa ja tahto kehittyä vielä viimeisi-
näkin vuosina.

Tsemppiä kesäharjoitteluun 
ja onnea jatkoon, jos ei syksyl-
lä nähdä!

Jussi Laine Coach/JoJo

Palkitut
VERTTI NIEMI

Kova Luu

ERKKA LEHTONEN 
Timo Silakka

4 Kristian Vaini

7 Pyry Talvitie

8 Mikko Hänninen

9 Vertti Niemi

11 Mert Sola

14 Emre Sola

15 Nicholas Minogue

20 Tuomo Laine

24 Taavi Lapila

25 Jussi Ekola

32 Nino Törnqvist

33 Sam Rista

Markus Suihkonen    

Miku Raitanen    

Erkka Lehtonen
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Seniors

Palkittavat
SIMON DANNAPFEL

Rookie of the year

PäRTTyLI RINNE
Rakkauden apostoli

Seniors pelasi kuluneen kau-
den miesten eteläisen alueen 

kolmosdivisioonassa eli M3D:ssä 
ja tuloksena oli sarjataulukon 
kolmas sija. Joukkueen peli oli 
kauden aikana melkoisen ailah-
televaa ja joukkueen kokoonpa-
no vaihteli työmatkojen, louk-

Janne Illman

Antti Närhinen

Petteri Pelkonen

Mikko Penttinen

Juhana Tuunanen

Lauri Arte

Eero Sahlberg

Tuomas Pelkonen

Mikko Laitinen

Pärttyli Rinne

Simon Dannapfel

Nicholas Minogue

Timi Kohonen

Lauri Niskanen

Teemu Siitonen

kaantumisten ja perhekiireiden 
takia ottelusta toiseen edellis-
vuosia enemmän. Voittojen ohel-
la tärkein asia tälläkin kaudel-
la oli peli-ilo ja joukkueen sisällä 
kukkiva huumori ja onneksi nä-
mä asiat olivat tuttuun tapaan 
korkealla tasolla läpi koko kau-
den. Ensi kaudella tavoitteena 
on totutella uuteen kolmen pis-
teen rajaan ja pelata kotikentällä 
ilman tappioita. Runous ja rak-
kaus ovat edelleen lähellä jouk-
kueen sydäntä erityisesti kesällä.
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HunksViime kauden päätteeksi 
joukkueen GM kävi kovia 

sopimusneuvotteluja, joiden tu-
loksena ovea näytettiin Sneikil-
le, joka lähti Grönlannin mes-
taruussarjaan pelaamaan, mut-
ta toisaalta joukkueeseen siirtyi 
kaksi lahtelaista komistusta. Sa-
nomattakin selvää, että joukku-
eemme johto näki heissä välit-
tömästi mielettömän potentiaa-
lin – monessakin mielessä. Kun 
joukkueen runko pysyi muu-

Palkittavat
HENRI HAARNIO
POWER forward

KASPAR ANDERSSON
”Divarin paras all around -pelaaja”

Kaspar Anderson
Henri Haarnio

Kasperi Kunnas
Tuomas PyrhönenJanne Sivenius

Akseli HämäläinenHeikki Salmikivi
Teemu Siitonen

Aleksi Keijonen
Valtteri VartiainenAntti Kerppola

Kim Salmirinne

ten edeltävästä kaudesta yhte-
nä ja samana, menestys oli taat-
tu. Hunks porskutti syksyllä voi-
tosta voittoon, kunnes keväällä 
hölläsi tahtia, jotta pystyisi en-
si kaudellakin dominoimaan ala-
sarjoja. Fanien horjumaton usko 
omiinsa pitää hunkit jatkossa-
kin hyvässä iskussa. Ja on ne po-
jat niin komeitakin...
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Sneakers

Jälkikäteen ajateltuna kausi 
on ollut upea. Nousimme ai-

nakin viidessä pelissä yli kymme-
nen pisteen tappioasemasta voit-
toon sekä hävisimme kolme pe-
liä yli kymmenen pisteen johdon 
hävittyä. 

Nousukarsinnan ensimmäi-
sessä osaottelussa teimme en-
simmäisen korin kuuden minuu-
tin kohdalla, mutta voitimme 15 
pistettä vaikka heitimme vapaa-

4 Antti ”Ankka” Vesalainen

5 Erkki ”Toyota Prius” Mikkola

7 Olli ”There is no enough trouble” Laitinen, Coach

8 Hannu ”Whatever it takes” Joutsiniemi

11 Minna Puukka

12 Toni Vehviläinen

13 Jukka ”Max Butter” Puustinen

15 Casper Rosenberg (injury)

21 Ville ”Neste Oil” Niemi

31 Taavetti Alin, JoJo

heitot 13/27. Voitimme myös toi-
sen ottelun. Karsinta pelattiin 
neljän Sneakersilaisen ex-joukku-
etta Kreivejä vastaan. Koko kau-
den saldo 19 voittoa, 3 tappiota.

Sneakersissa vallitsee kouvo-
lalainen henki, johon ulkopuoli-
set yrittävät parhaansa mukaan 
ottaa osaa. Itse en ymmärrä siitä 
mitään, mutta suurimmalla osal-
la on hauskaa.

Joukkueessamme jaetaan jo-
kaisen pelin jälkeen Sneaker of 
the Night -kunniamaininta otte-
lun hämärimmästä suoritukses-
ta, esimerkiksi vapaaheitosta jo-
ka ei osu edes rautoihin. Sneaker 
of the Year -palkinto menee Ank-
ka Vesalaiselle kisahallin ikku-
nan rikkomisesta, kun viereiseltä 
kentältä karannut lentopallo piti 
potkaista pois tieltä kesken fast-
breakin.

Suurin kiitos kaudesta kuu-
luu Tessalle, Matiakselle ja Sykin 
organisaatiolle, jotka ovat paah-
taneet kaikkensa menestyksem-
me eteen!
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Tirmool

Vanha kunnon Sykki -88 te-
ki paluun koripallokentille 

syksyllä 2009, nimi oli muuttunu 
tosin vuosien varrella Sykki Tir-
mooliksi. Viihdyttävää koripal-
loa pelaava, täynnä lahjakkuutta 
oleva joukkue toikin tarvittavan 
piristysruiskeen V divisioonan 
harmaan massan sekaan. Vaik-

5 Karri Tuominen

6 Julius Autio

7 Waltteri Apell

8 Tero Jyrhämä

9 Mikko Jauhiainen

11 Jukka Mäenpää

14 Antti Janhunen

15 Joonas Huhtala

23 Mikael Sallamaa

32 Iikka Juurinen

55 Kristian Palotie

99 Nikolai Kumpulainen

ka kauden aikana osaa porukasta 
kutsui kuningas itse jopa harjoi-
tusten päällä, saatiin harkkasa-
liin aina kuitenkin pelit pystyyn. 

Kauden ensimmäisen puolik-
kaan alku meni hakiessa yhteis-
tä säveltä, mutta kun se löytyi, 
oli Tirmool lähes pysäyttämä-
tön värikkäiden otteluraporttien-

sa säestämänä! Kevät toi muura-
rin, ja sama tahti jatkui aina sil-
loin, kun Tirmool ei otteluita hä-
vinnyt.

Porukka pysynee mukana 
remmissä myös ensi vuonna, mi-
kä aiheuttanee harmaita hiuksia 
ties kenelle. Tästä on hyvä jatkaa! 
Tänään vois tirmool?
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Yhtä var-
maa 

kuin on tors-
tain vaihtu-

minen aika-
naan perjan-

taiksi, on vanhus-
ten korisvuorolaisten 

ilmaantuminen Haagan ala-as-
teen perjantain lepakkovuorolle.

Raija aina ilahduttaa meitä al-
kuviikosta sähköpostillaan, et-
tä kohta taas taas tavataan. Lasse 
taas pitää meidät harjoituksissa 

kurissa, ettei peli karkaa käsistä. 
Intoa kun näet on kuin pikku-
lapsilla, mutta kroppa ei aina 
ymmärrä olevansa jo varsin käy-
tössä kulunut.

Treenit alkavat kuulumisten 
vaihtamisella. Sen jälkeen ote-
taan lämpöä muuallakin kuin 
leukoihin ja viritellään heitto 
kohdalleen. Sitten onkin aika 
aloittaa. Yleensä pelataan siten, 
että liivittömät ottavat mittaa lii-
villisistä.

Vaikka voitto on aina tähtäi-

messä, vastustajan tunteita kun-
nioitetaan. Pekka ja Ilpo muis-
tavat aina kysyä luvan heittoon. 
Yleensä se annetaankin, vaikka 
molemmilla on vastustajan kan-
nalta ikävä tapa pistää sukka hei-
lumaan. Outi ja Maaret etsiyty-
vät yleensä vähän lähemmäksi ja 
upottavat sieltä vähintään yhtä 
tappavalla teholla kuin pojat.

Raijalle aika on tärkeämpi 
kuin etäisyys. Juttu on nimittäin 
niin, että melko tarkaan puo-
len tunnin virittelyn jälkeen heit-
to alkaa upota melkeinpä mis-
tä päin tahansa. Petri ja Leo hoi-
televat levyrit kummassa pääs-
sä tahansa ja mihin kellonaikaan 
vain. Jalkakin nousee kovalla 
vauhdilla. Harva kuitenkaan on 
yhtä nopea kuin Tapsa, joka osaa 
pussittaa sekä omalta kenttäpuo-
liskolta että vähän lähempää sel-
kä koriin päin.

Ilkka, Tessa ja Tuuteli ovat 
valmentajan unelmia. Paik-
ka kuin paikka käy. Askel tik-
kaa kuin se kuuluisa takavuosi-

Vanhemmat

en mummon poljettava Singer, 
eikä periksi anneta. Ilkka on pa-
han loukkaantumisen jälkeen 
kuntoutumassa. Taisi hypärissä 
nousta kokonaan ilmaan, aina-
kin kerran.

Kun joukkoon lisätään Sakke, 
jolle on annettu kunniatehtäväk-
si liivien pesu, on tähtisikermä 
valmis. Tai niinhän te luulette.

Suomenmestarit nimittäin 
vielä puuttuvat. Marilla voitto 
on jo parin vuoden takaa ja tä-
nä vuonna Tiinakin liittyi kulta-
kantaan. Meitä mitalisateen vält-
täneitä hivelee, kun mestarit tu-
levat kerta toisensa jälkeen pelaa-
maan, ja vielä pyytämättä.

Muutaman kerran Team Ol-
dies But Goldies on osallistunut 
Sykin katukoristapahtumaankin 
ja hyvällä menestyksellä. Onnek-
si joukko on sen verran vastuul-
lista, että on päästänyt juniorit 
yleensä loppumetreillä rinnalle 
ja ohikin, ihan vain henkisen val-
mennuksen nimissä.
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Tessa Palkama-puheenjohtaja
Kolmas vuosi Sykin pj:nä pyö-
rähtänyt käyntiin. Edelleen haus-
ka homma, johon saan käytet-
tyä juuri niin paljon aikaa kun si-
tä on! Paljon myös tällaisesta toi-
minnasta saa itselleen, voisiko 
mukavammin aikaansa käyttää 
kuin oman ja lastensa lempihar-
rastuksen parissa! Vapaaehtois-
työ on ehdoton edellytys Sykin 
toiminnan jatkuvalle kehittämi-
selle, tarvitsemme kaikki vähän-
kin korikselle sydämensä me-
nettäneet vanhemmat, junnut 
ja aikuispelaajat mukaan seuran 
toimintaan myös oman pelaa-
misensa lisäksi. Muistakaa että 
paljon enemmän harrastuksesta 
saa jos sille jotakin myös antaa! 
Reippaasti vain nykäiskää minua 
hihasta!

Marika Hyrylä
Hallitukseen kaivattiin “naisel-
lista näkökulmaa” eli tyttöjouk-
kueen edustajaa, joten päädyin 
remmiin. Uutena hallitusnovii-
sina vielä tutustun seuratoimin-
taan hieman yleisemmällä tasol-
la. Seuratasolla hallitusvastuu-
ni liittyy jojoihin, eli olen jojo-
vastaava.

Timo Hyvönen
Olen ollut mukana seuran toi-
minnassa vuosikymmeniä niin 
valmentajana, pelaajana kuin 
hallituksessa. Viime vuosi oli 
muutosten aikaa seuran toimin-
nassa ensimmäisen kokopäi-
väisen työntekijän palkkaami-
sen myötä. Sen hedelmistä pääs-
tään nauttimaan jonkun vuoden 
päästä kun töitä jaksetaan tehdä 
myös vapaaehtoisvoimin.

Raija Koskinen
Hoidan Sykin talousasioita. 
Maksan laskuja ja seuraan rahan 
määrää tilillä. Tarkkailen suu-
rennuslasilla tilitapahtumia, jot-

ta tiedän suurin piirtein, mistä 
rahat tulevat ja minne menevät. 
Lajiin olen tutustunut tyttäreni 
Juulian kautta, joka nyt päättelee 
uraansa A-tyttönä ja pelaamal-
la itse perjantaisin vanhempien 
kanssa korista kunnon vuoksi. 

Mikko Penttinen
Olen ollut seuran toiminnas-
sa mukana jo yli kaksikymmen-
tä vuotta, joista viimeiset kolme 
myös hallituksen jäsenenä Seni-
orsissa pelaamisen ohella. On ol-
lut hienoa huomata kuinka seu-
ran toimintaa on saatu viime 
vuosina kehitettyä hyvään suun-
taan ja uskon, että sama suunta 
jatkuu tulevaisuudessakin. On-
nellista kesää kaikille!

Tiina Sandberg
Vastuullani osa valmennusasi-
oista (Tessan tukena yleensä ken-
ties joskus ehkä toisinkinpäin) 
ja kausijulkaisun tuottaminen ja 
96-poikien jojoilu yhdessä Han-
nan kanssa. Vapaaehtoistyö on 
kivaa, paitsi välillä aika raskasta. 

Koris on kuitenkin elämää suu-
rempi juttu minulle. Jollen itse 
pelaisi olisin varmaan sietämä-
tön ainakin kentän laidalla.

Hanna Toikkanen
Olen toiminut usean vuoden 
ajan seuran asustevastaavana. 
Jatkossa tulen hoitamaan seu-
ran jäsenrekisteriä. Poikani Ilma-
ri pelaa C-pojissa, olen myös hei-
dän joukkueenjohtajansa.

Tiina Valkonen
Olen 35v kolmen, lokakuus-
sa neljän lapsen ja kahden koi-
ran äiti. 

Aktiiviset ja harrastavat lapset 
pitävät minut myös liikkeellä, to-
sin tällä hetkellä vain autolla. 

Toiseksi vanhin lapseni pelaa 
Sykissä korista 99-tytöissä ja si-
tä myöten laji on tullut tutuksi ja 
innostus kasvanut tutustumaan 
seuran toimintaan. 

Olen aloittelijan roolissa halli-
tuksessa, mutta katsotaan minne 
tämä tie vielä vie.

Hallitus
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Timo Holmström T-96/97

Tulen täysin seuran ja koulun ul-
kopuolelta ja urheilutaustana  
lentopallo.... koripallo-opit sain 
koulun joukkueissa PHYK:ssa 
80-luvulla. Tyttäreni Heidi pelaa 
T-96/97 joukkueessa.

Ehkä juuri ulkopuolelta tule-
minen on antanut vähän virtaa 
vanhempiinkin.Tytöillä ei ole ol-
lut jojoa aiemmin – Hoppa hoite-
li jojon tehtävät, joten tilanne oli 
uusi kaikille.

Jojona oleminen on varmasti 
paras tapa seurata oman lapsen 
ja koko joukkueen kehitystä ja 

toimintaa. Ja tutustua mukaviin 
vanhempiin. Hauskimpana tu-
lee mieleen Bravo-turnaus 2009 
ja nimenomaan laivamatkat sekä 
kiertely Tukholmassa. (piti toi-
mia vain valvojana vaimon kans-
sa, mutta jojoiluksi se meni).

Marika Hyrylä T-98 

Jojon hommaan päädyin korisin-
toisen tyttäreni mukana. Sykki 
taas valikoitui joukkueeksi kou-
lun perusteella. Omat palloiluni 
olen harrastanut enimmäkseen 
lentopalloa pelaten, mutta muu-
tama oma korisvuosikin mahtuu 
mukaan. Ensimmäinen Sykki-
kokemus on vuosien takaa, jol-
loin koriskentällä vastustajaksi 
tuli Sykki, ja paha vastustajahan 
se olikin.

Jojona tutustuu tyttöihin 
ja vanhempiin ehkä paremmin 
kuin vain ”tavallisena” äitinä 
kentän laidalla. Joukkueemme 
tytöt ovat kaikki innokkaita syk-
kiläisiä. Joukkuehenki on hyvä ja 
meininki mukavaa. Joskus tun-

tuu, että vaihtopenkillä on liian-
kin mukavaa... ainakin kälätyk-
sestä päätellen!?! Uudetkin ty-
töt ovat solahtaneet joukkuee-
seen hyvin.

Riikka Kouhi T-99

Oma koristaustani rajoittuu pit-
kälti kysymyksiin ”Pelaatko ko-
rista kun olet noin pitkä”, vaik-
ka jonkin verran tuli peruskou-
luaikana myös pallon kanssa lii-
kuttua.

Ensimmäisen kerran sain syk-
kiläistä jojo-tuntumaa jo vii-
si vuotta sitten, joten tämä vuosi 
(aloitin jojona kauden alussa) on 
sujunut melkein rutiinilla. Silti 
raahautin joukkueen ennen jou-
lua kertaalleen vääränä päivänä 
Malmin palloiluhallille… Joukku-

eellamme on kuitenkin upeat ko-
tijoukot, jotka tuonkin antoivat 
anteeksi. On todella hienoa, että 
niin koti- kuin vieraspeleissä on 
aina runsaasti kannustajia pai-
kalla ja kaikin puolin helppoa, 
kun jojona ei tarvitse tuntea, et-
tä homma kaatuisi vain omaan 
niskaan. Näistä tytöistä kuul-
laan vielä!

Tessa Palkama P-98 

Pojat ovat pelanneet kolme vuot-
ta yhdessä ja joka vuosi on uu-
si valmentaja yrittänyt ottaa hei-
dät haltuunsa. Vasta kolmante-
na vuonna tuntuu että homma 
alkaa pysyä lapasessa, Matias ja 
Pauli ovat tällä kaudella tehneet 
hienoa työtä. Myös uudet innok-
kaat pelaajat ovat tuoneet jouk-
kueeseen kipinää ja kehitys on 
tänä vuonna ollut huimaa. Näi-
tä jojoillessa ei aika tule pitkäksi, 
onneksi paljon apua tulee jouk-
kueen muilta vanhemmilta. Po-
jat treenaa todella hyvällä asen-
teella, treeneistä ei jäädä pikku-
syillä pois. Hauskaa tämä on, 

JOJOT
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vaikka pojista olen välillä vähän 
natsi. 

Petri Savilahti P-99

Toimin joukkueen jojona toista 
vuotta. Olen aloittanut koripal-
lon pelaamisen vanhempien har-
rastekoriksessa vuosi sitten, jo-
ten aikaisempaa koripallotaustaa 
pelaajana minulla ei ole. Sykin 
toiminnassa olen ollut mukana 
muutaman vuoden kauemmin 
vanhimman poikani aloittaessa 

Sykissä aikanaan koripalloilun.
Jojona toimiminen antaa pal-

jon, varsinkin poikien iloisia naa-
moja katsellessa. On mukava olla 
luomassa pojille olosuhteita hy-
välle harrastukselle.

Hienoimmat muistot liittyvät 
poikien riemukkaisiin ilmeisiin 
voitettujen otteluiden jälkeen. 
Hauskin tapahtuma oli kuiten-
kin erään hävityn harjoitusotte-
lun jälkeen poikien pukuhuo-
neessa esittämä vetoomus, että 
ottelun tulosta ei laitettaisi jouk-
kueen nettisivuille. Ketä vastaan 

ottelu pelattiin? Sitä teidän täy-
tyy kysyä pojilta.

Sami Seppänen P-00

Olen 37-vuotias entinen Sykin 
oppilas. Pelasin myös Sykki ai-

koina korista, jonka ”piikkiin” 
nykyisen tehtävän hoitokin voi-
taneen laittaa. 

Jojon tehtäviä hoitaessa on 
saanut kokonaisvaltaisen kuvan 
seuran asioista ja sen pyörittä-
misestä.

Peleissä toimittajana ollessa 
on tainnut kello välillä olla py-
sähdyksissä väärään aikaan, kos-
ka peliä seuratessa tahtoo huo-
mio väkisin kiinnittyä oman ja 
muiden poikien edesottamuk-
siin.

Mari Visakko P-97

Aloitin koriksen v. 1976 Sykin 
minitytöissä. Koriksen parissa on 

siis tullut aikaa vietettyä. Oma li-
senssi on ollut jo viidellä eri vuo-
sikymmenellä...

Näihin vuosiin on mahtu-
nut paljon: pelaamista, valmen-
tamista, jojo-hommia, hallitus-
jäsenyyksiä, toimitsemisia, las-
ten kannustamista ja kuskaamis-
ta – kivaa!
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Aivan aluksi täytyy onnitella 
naapuriseuraa. Munkkinie-

mi palasi tänä vuonna miesten 
koripallokartalle oikein rytinällä. 
Vaikka mestaruus jäikin Tampe-
reelle, viimeistään pitkässä juok-
sussa hopea alkaa maistua voi-
tetulta mitalilta, mitä se oikeas-
ti onkin.

Pikkuisen menestyksestä kuu-
luu meillekin. ToPossa pelannut 
Niskasen Antti eli Jumppa nimit-
täin on taustaltaan sykkiläinen. 
Voisi melkein sanoa, että syk-
kiläisen koripallokoulukunnan 
tuote parhaasta päästä. Jump-
pa muuten käy kaikin puolin esi-
kuvaksi meille sykkiläisille, niin 
nuorille kuin jo seniorisarjoja ko-
luaville.

Tiukalla asenteella ja sopival-
la nöyryydellä hän on raivannut 
tiensä korkeimmalle sarjatasol-
le saakka. Jumppa jos kuka tie-
tää, mihin pitkäjänteinen ja ko-
va työnteko voi johtaa. Hän ei 
myöskään pidä turhaa meteliä it-
sestään, vaan antaa ennemmin-
kin tekojensa puhua puolestaan.

   

Sykillekin kuuluu hyvää. 
Eteenpäin on menty oikeas-

taan kaikilla sektoreilla. Tietty 
virstanpylväs ylitettiin, kun seu-
raan on saatu palkattua työvoi-
maa.

Matias Lehtinen työskentelee 
täysipäiväisenä nuorisopäällik-

könä. Lisäksi pohjoisesta come 
backin tekevä Tomas Luoman-
mäki alkaa toimia puolipäiväise-
nä junioripäällikkönä. Valmen-
nuskuviot järjestyvät näin vih-
doin ja viimein meilläkin oikein 
ammattimiesten voimin.

Ammattimaisuus on seuratoi-
minnan nykyaikaa. Laadukkaalle 
seuratyölle myönnettävä opetus-
ministeriön tuki sekä jäsenmää-
rän määrätietoinen kasvattami-
nen tarpeeksi suureksi ovat avan-
neet Sykille mahdollisuuden vie-
dä toimintansa uudelle tasolle. 
Tästä kuuluu kiitos ennen kaik-
kea hallitukselle.

   

Turha kuitenkaan luulla, et-
tä kaikki järjestyy tarjotti-

melle, kuten se kuuluisa Manun 
illallinen. Hommia riittää kaikil-
le joka portaassa.

Muistellaanpas hetki sitä mei-
dän maagista Sykki-henkeäm-
me. Tavoitteena on, että ”Sy-
kin piiriin on kaikkien pelaajien 

Sarana narisee

helppoa ja turvallista tulla. Syk-
ki-henkeen ovat osallisia kaik-
ki: pelaajat, valmentajat, joukku-
eenjohtajat, toimihenkilöt, van-
hemmat ja muu perhe, siis koko-
nainen yhteisö!”

Perhe vaatii jokaisen panok-
sen. Silti jokainen saa perheeltä 
paljon enemmän kuin sille antaa. 
Tule rohkeasti mukaan. Tee elä-
mäsi sijoitus.
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