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Sykki ry on pelkästään koripalloon 
keskittyvä urheiluseura. 

Nettisivumme ovat osoitteessa 
www.sykki.fi 

ja löydät meidät myös 
Facebookista!
 
Seuran hallitus: 
Aleksi Keijonen pj 
Timo Hyvönen vpj 
Riikka Laine-Tolonen 
Riikka Liesmala 
Tomas Luomanmäki 
Pauli Putkonen
Tiina Sandberg

Seurassa 22 vuotta muka-
na olleena ja 15 vuotta val-

mentaneena ensimmäistä kertaa 
tekstiä kirjoittaessani tuntuu, 
että takkini on tyhjä. Oloni on 
aivan uskomattoman kiitollinen 
ja tyytyväinen. Kausi 2016-17 
on juuri päättynyt iloisissa tun-
nelmissa, kun Sykki ry:n seura-
historian ensimmäinen Suomen 
mestaruus realisoitui C-poikien 
voittaessa 7.5.2017 Hongan 
SM-finaalissa lukemin 97-70.

Kokoisellemme seuralle täl-
lainen kilpailullinen menesty-
minen on hyvin poikkeuksellis-
ta, mutta kuten C-poikien jouk-
kue osoitti, ei missään nimessä 
mahdotonta. Joukkueen tarinaa 
kuvaavat ehkä parhaiten sanat 
pitkäjänteisyys ja sinnikkyys. 

Kun pelaajat ja valmentajat 
suhtautuvat intohimolla johon-
kin ja tekevät sen yhdessä, pilke 
silmäkulmassa, voi myös kilpai-
lullisesti saavuttaa jotain suurta. 
Taustalla toimineiden vanhem-
pien ja valmentajien yhteistyön 
merkitystä ei myöskään voi lii-
kaa korostaa.

C-poikien joukkue on 
hyvä Sykkiläinen esikuva. Vuo-
sien varrella jokainen pelaaja 
on pyritty pitämään mukana 
ja kaikille on tarjottu sopivasti 
oikean kokoisia haasteita unoh-
tamatta sitä, että koriksen pitää 
olla kivaa. Seitsemän vuoden 
yhteisen matkamme välietappi-
na Suomen mestaruus maistui 
poikkeuksellisen hyvältä juuri 
sen kuljetun matkan takia.

Sykin valkovihreissä on kaudella 
2016-17 treenattu ja pelattu n. 
kahdenkymmenen joukkueen 
voimin. Sarjoihin osallistuneita 
joukkueita löytyi kaikista kol-
mesta alueellisesta divisioonasta 
sekä kahdesta valtakunnallisesta 
sarjasta (C- ja B-pojat). Tämä 
kertoo siitä, että olemme pysty-
neet jo usean vuoden ajan tar-
joamaan sekä kilpailullista, että 
harrastuksellisempaa toimintaa 
pelaajille tason mukaan. Pyrki-
mys tähän on ollut seuramme 
tavoitteiden kulmakiviä jo pit-
kään.

Ensi vuonna seura saa muu-
taman uuden valmentajan, mikä 
on ollut allekirjoittaneelle yksi 
kauden tärkeimmistä tavoit-
teista. Kulunut kausi jouduttiin 
vetämään läpi osin vajaamie-
hityksellä, mutta onneksi ensi 
kauden valmentajatilanne näyt-
tää nyt erittäin hyvältä.

Seuraavaksi tavoitteeksi ase-
tan junioreiden määrän lisäämi-
sen siten, että kaikki ikäluokat 
voisivat toimia itsenäisinä jouk-
kueina. Kiitokset valmentajille, 
hallitukselle, jojoille, vanhem-

Puheenjohtajan 
tervehdys! 

mille ja tietysti pelaajille kau-
desta 2016-17. Pitkän kauden 
päätteeksi on hyvä vetää hetki 
happea ja kerätä energiaa ensi 
kautta varten.

Puheenjohtaja kiittää ja 
kumartaa! t. Kele
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Pauli valmentaa Sykin c-poi-
kia ja pelailee säännöllisen 

epäsäännöllisesti Hunkseissa. 
Hallituksessa hän aloitti kulu-
valla kaudella. Pauli tuo halli-
tukseen sekä monipuolista osaa-
mista että vahvoja näkemyksiä 
Sykin tulevaisuudesta.

MITÄ TEET SIVIILISSÄ 
POISLUKIEN SYKKI-
HOMMAT?
”Tällä hetkellä olen vielä kahden 
velvoitteen loukussa ja opiskelen 

Aallossa tuotantotaloutta sekä 
työskentelen Eeralla konsultti-
na. Loppuaika päivistä kuluu 
erilaisten urheiluharrastusten 
parissa, joista merkittävimpä-
nä voi pitää ratapyöräilyä. Jos 
näiden lisäksi jää aikaa, seuraan 
aktiivisesti amerikkalaista jalka-
palloa sen eri muodoissa.”

KOSKA ALOITIT KORIKSEN?
”Oma Sykki-urani alku sijoittuu 
vuoteen 2003, jolloin aloitin 
silloisissa mikropojissa. Pelaa-

jamäärät eivät tuolloin olleet 
aivan yhtä kehuttavia ja oma 
ikäluokkani ehti kuihtua pois jo 
ennen tuolloista vuodenvaihdet-
ta. Koripalloiluni kuitenkin jat-
kui vaihtelevissa 90-93-synty-
neissä porukoissa aina B-pojiksi 
asti, jolloin siirryin pariksi kau-
deksi Topon riveihin. Lukion 
viimeisenä vuonna koitti paluu 
kotiseuraan, jossa olen viimeiset 
vuodet viettänyt valmentajan ja 
aladivaripelaajan rooleissa.”

ENTÄ MUUT URHEILU-
HARRASTUKSET?
”Koripallon lisäksi olen har-
rastanut ainakin jääkiekkoa, 
eurooppalaista jalkapalloa, ame-
rikkalaista jalkapalloa ja pyöräi-
lyä lisenssipelaajana. Näiden 
rinnalla on vaikuttanut vah-
vasti myös SYK:n punttisalil-
la herännyt muuhun fyysiseen 
valmentamiseen liittyvä kiin-
nostuneisuus, joka on toisaal-
ta mahdollistanut erilaisten laji-

en kokeilun ja oppimisen. Teke-
mään oppii parhaiten kysymäl-
lä ja olen hyvin tyytyväinen sii-
tä, kuinka monipuolisesti olen 
päässyt näkemään eri lajien val-
mentautumista. Pyöräilyssä pai-
notetaan peruskunnon merki-
tystä, mutta monesti nopeu-
den kustannuksella. Koripallos-
sa ymmärretään taidon merki-
tys, mutta fyysisessä harjoittelus-
sa voi unohtua nopeuden ja voi-
man vaatimukset. Amerikkalai-
sessa jalkapallossa taas fysiikkaa 
löytyy, mutta lajitaitoja arvoste-
taan suhteessa vähän.”

TAVOITTEESI JA TEHTÄVÄSI 
HALLITUKSESSA?
”Uutena hallituksen jäsene-
nä koen alkuun oman asema-
ni pääosin tarkkailijana, mutta 
myös vahvoja mielipiteitä löytyy 
melkein asiaan kuin asiaan. Pää-
tavoitteena on tuoda jatkuvuut-
ta ja kokemuksia muista urhei-
luseuroista, joissa asioita voidaan 

tehdä melko mielenkiintoisil-
la tavoilla. Sykki ry on vakaal-
la pohjalla, joten suoria korja-
uskohteita ei välttämättä löy-
dy, mutta tulevaisuutta ajatel-
len näen oman asemani joko 
luomassa henkilöriippumaton-
ta toimintaa tai tukemassa hen-
kilöitymisen siirtymistä. Kori-
pallollisista asioista lähimpänä 
sydäntä ovat fyysiseen valmen-
tautumiseen liittyvät asiat, joi-
ta pyrin myös Sykissä kehittä-
mään.”

MINKÄLAISENA HALUAISIT 
NÄHDÄ TULEVAISUUDEN 
SYKIN?
”Kokonaisvaltaisuus on nyky-
päivänä suosittua ja urheiluhar-
rastukset halutaan nähdä myös 
ei-urheilullisen tarjonnan kaut-
ta. Sykki on jo pitkään tunnet-
tu tasapainottavien tavoitteiden 
ja arvojen esiintuojana, minkä 
esimerkkiseurana haluaisin sen 
pysyvän jatkossakin. Tämä ei 

Esittelyssä 
Pauli Putkonen 
HALLITUKSEMME UUSI JÄSEN

tarkoita, että näennäisesti pyri-
tään kilpailullisten pikavoitto-
jen ohessa tarjoamaan henkiseen 
kasvuun liittyviä täkyjä, vaan 
tarjoamaan jokaiselle pelaajal-
le ympäristö, jossa on mahdol-
lista saavuttaa oma urheilulli-
nen ja urheilun ulkopuolinen 
potentiaali. Käytännössä toi-
voisin, että myös jatkossa Sykis-
tä tulee yksittäisiä menestysikä-
luokkia, mutta niiden ympäril-
lä ryhmiä, jotka saavat koripal-
losta (tai jostain muusta liikun-
nasta) pitkän sosiaalista elämää 
ja rentoutumista tarjoavan har-
rastuksen. Elämä ei ole pelkkää 
urheilua eikä urheilu ole pelk-
kää koripalloa.”
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Mikropojat 07-09

Mikropojat ilmoittautui-
vat itsevarmasti syksyl-

lä 07:n kakkosdivariin. Syksy 
oli tiukkaa taistelua ja karvaita 
tappioita, mutta harjoituksissa 
mieliala pysyi korkealla ja tai-
dot karttuivat. Kevätkausi aloi-
tettiin Ricoh-turnauksessa, jossa 
tuli jo muutama voittokin. 

Vuoden aikana olemme 
saaneet mukaan paljon uusia 
pelaajia ja joukkuehenki on 
hyvä! Kolmosdivariin siirtymi-
nen kevääksi oli hyvä ratkaisu 
ja kevään aikana koettiin hie-
noja matseja, voittoja ja ennen 
kaikkea hienoa joukkuepelin 
kehittymistä. Kiitos hienosta 
kaudesta valmentaja Kele, sekä 
apuvalmentajat Elias ja Nuut-
ti! Kiitokset myös aktiivisille 
ja tsemppaaville vanhemmille 
hyvästä yhteishengestä! 

Tästä on hyvä jatkaa syksyl-
lä, kesällä nautitaan Day Cam-
peista ja auringosta!

Mikro-
tytöt

Mikrotyttöjen (07-08 syn-
tyneet) kausi alkoi käy-

tännössä parien treenien jälkeen 
Tallink-turnauksella Espoossa. 
Joukkue joutui turnauksessa kil-
pasarjaan, jossa vastus oli turhan 
kova. Silti iloista mieltä ja onnis-
tumisiakin riitti. 

Kauden ajan joukkue har-
joitteli pari kertaa viikossa kout-
si Tompan ohjaamana. Tapahtu-
miin osallistui parisenkymmen-
tä tyttöä, suurin osa koko kau-
den, osa kävi tutustumassa syk-
syllä ja osa tuli vielä kevättalves-
ta mukaan harjoituksiin.

Mikrotytöt osallistuivat sekä 
syys- että kevätkaudella Koripal-
loliiton Eteläisen alueen 07-tyt-
töjen II- ja III-divareihin. Pelien 
kokoonpanoja vaihdeltiin niin 
muiden harrastusten ja kiireiden 
kuin kokemusten karttumisen ja 

kartuttamisen perusteella. Tam-
mikuussa sarjojen välillä jouk-
kue taisteli Ricoh-turnauksessa 
itsensä aina Fun-sarjan loppuot-
teluun asti, jossa kaulaan pujo-
tettiin hopeamitalit.

Tuloksellisesti divarit sujui-
vat mukavasti: Syyskauden saldo 
oli II-divarissa 9 ottelusta 5 voit-
toa ja III-divarissa 6 ottelusta 4 
voittoa. Kevätkaudella saldo oli 
II-divarissa 7 ottelusta 5 voittoa 
ja III-divarissa 6 ottelusta 3 voit-
toa. Kokonaissaldona siis oli sel-
västi enemmän voittoa kuin tap-
pioita. Monessa pelissä Sykki oli 
joukkuepelissä selvästi parempi 
joukkue, etenkin kevätkaudella. 

Kauden kruununa nautittiin tiu-
koista aluefinaalipeleistä, joissa 
välierässä vastustaja oli hippasen 
parempi, mutta pronssiottelusta 
Sykki napasi voiton - ja taas saa-
tiin mitalit kaulaan.

Kauden aikana tyttöjen hen-
kilökohtaiset taidot paranivat 
huomattavasti, samoin joukku-
eena pelaaminen koheni ehkä 
jopa enemmän. Tätä kirjoittaes-
sa kaudesta on vielä jäljellä muu-
tamat harjoitukset ja JBT-tur-
nausreissu Turkuun. Sinne jouk-
kue lähtee ennen kaikkea pitä-
mään hauskaa yhdessä ennen 
kesää.

Paras:
Joukkueen selkäranka pelistä 
toiseen: avaa hyökkäyksiä, 
puolustaa säntilisesti, jakaa pal-
loja tai pistää pussiin tilanteen 
mukaan. Harjoituksissa käy 
säntillisesti ja taistelee kuin 
peleissä. Talven aikana käynyt 
minityttöjen harjoituksissa 
ja joissain peleissäkin sekä 
auttamassa että kehittymässä. 
Pelejä ennen usein vetää alku-
lämmittelyt.
Onnea, Hilda Uotila!

Kehittynein:
Talven aikana pisimmän 
kehitysloikan ottanut pelaajam-
me. Vaikka kuuluu nuorempaan 
ikäluokkaan, taistellut myös 
II-divarissa tiukasti 
isompien joukossa. Syötöt ja 
syöttöpaikat löytyvät nykyään 
ja korejakin syntyy. Loppu-
kaudesta vielä otti kehitys-
spurtin, josta hieno osoitus 
aluefinaalien pronssiottelun 
taistelu ja tsemppi. 
Onnea, Iina Simell!

Palkitut pelaajat

Eino Oikarinen - esimerkillinen harjoittelija
Lauri Lastikka - vauhtihirmu
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Minitytöt

Palkitut pelaajat

Ronja Nyström 
- vuoden pelaaja 

Helmi Lammi 
- sinnikäs harjoittelija 
ja reilu pelikaveri

Minityttöjen 06 kausi 
käynnistyi monenlaisilla 

uudistuksilla: Joukkue muo-
dostettiin vain oman ikäluokan 
pelaajista, joita oli kesän lopussa 
tiedossa noin kuusitoista, näistä 
neljä uusia. 

Päävalmentajaksi saatiin päi-
väleireiltä tuttu Kele, joka osoit-
tautui tyttöjen sanojen mukaan 
”kivaksi mutta tiukaksi” val-
mentajaksi. Jussi jatkoi mukana 
valmennuksessa ja Sonja aloitti 
uutena apuvalmentajana. 

Ilmoittauduimme rohkeas-
ti syksyksi kahteen sarjaan, 2. ja 
3. divariin, ja se oli aivan oikea 
ratkaisu. Uusia tyttöjä tupsah-
teli treeneihin pitkin kautta, ja 
lähes poikkeuksetta kokeilijois-
ta tuli nopeasti vakiokalustoa. 
Kauden päättyessä joukkuees-
sa harjoittelee 20 tyttöä, ja ensi 
kaudelle saattaa vielä olla tulos-
sa lisää. Vasta-alkajien ja kolme, 
neljä vuotta pelanneiden kon-

kareiden yhteistyö on sujunut 
hyvin, ja vasta-alkajien nopea 
kehittyminen on ollut suoras-
taan häkellyttävää seurattavaa.

Sarjapelit sujuivat tällä kau-
della vaihtelevasti. 2. divaris-
sa tuli syksyllä välillä makei-
ta voittoja mutta myös muuta-
ma karvas tappio. Kokonaisuu-
tena syyskausi sujui kuitenkin 
niin hyvin, että kevääksi vaih-
dettiin 1.divariin, joka puo-
lestaan osoittautui sen verran 
kovatasoiseksi, ettei voittoja tul-
lut. 3.divari puolestaan oli syk-
syllä varsin arvaamaton. Välil-
lä tuli murskatappioita, välillä 
voittoja. Uusien tyttöjen peli-in-
to vain kasvoi kokemuksen kart-
tuessa ja kevättä kohti 3. divarin 
pelien taso nousi koko ajan. 

Kolme voittoa ja neljä tap-
piota toi runkosarjan 6. sijan 
mutta samalla yllätyspaikan 
aluefinaaleihin, kun sekä JäN-
MKY että KorsKu luopui-

vat paikasta. Haastajalle ei tällä 
kertaa suotu mitaleita, mutta 
tytöillä oli silti hauska viikon-
loppu Summahallilla. 

Minitytöt osallistuivat kau-
den aikana peräti neljään tur-

naukseen. Tallink-turnauksella 
aloitettiin heti elokuussa, tam-
mikuussa olivat sekä And1 
että Ricoh ja tätä kirjoitettaes-
sa on vielä tyttöjen ensimmäi-
nen JBT-turnaus edessä Turus-
sa. Paras menestys oli Ricoh-tur-
nauksessa, jossa sijoituimme 
Challenger-sarjan viidenneksi. 

Turnaukset hiovat joukkuetta 
mukavasti yhteen ja arvokas-
ta pelikokemusta on saatu joka 
kerta. Ensi kauden ensimmäinen 
turnausilmoittautuminen onkin 
jo takataskussa odottamassa!

Minipojat

Palkitut pelaajat

Eeli Moilanen 
- kehittynein pelaaja

Arttu Kannosto
 - vuoden tulokas

Poikien kausi käynnistyi 
perinteisesti Espoon Tal-

link-turnauksella, jossa saatiin 
esimakua isoon koriin pelaami-
sesta. Ja hyvin saatiinkin, kun 
tuli voitto omassa sarjassa. 

Kaudelle nostettiin hieman 
tavoitteita ja päätettiin pelata 3. 
divarin lisäksi 1. divarissa viime 
vuoden 2. divarin sijaan. Tai-
tavimmilla vastustajilla saatiin 
peleihin lisää kovuutta ja tem-
poa vaikka otteluita ei onnis-
tuttu kääntämään voitoksi kuin 
vasta keväällä. 

Kausi päättyi 3. divarin 
osalta hienoon aluemestaruu-
teen, 1. divarista taas saatiin 

uskoa siihen, että poikien kehi-
tys on hyvällä mallilla.

Talven aikana käytiin lisäksi 
turnauksessa Kouvolassa, jossa 
haastetta olikin pelata matalaan 
kotiin. Tuloksena sekä voitto-
ja että häviöitä. Lisäksi pelat-
tiin tammikuussa Vantaan 
Ricoh-turnauksessa (hopeiset 
mitalit) ja vielä toukokuussa 
JBT:ssä Turussa.

Kauden aikana mukaan tuli 
muutama uusi poika ja harjoi-
tuksiin ja peleihin onkin riittä-
nyt hyvin pelaajia ja meno on 
ollut muutenkin kannustavaa 
ja innostavaa. Minipojat saivat 
myös kunnian hankkia ensim-

mäisinä Sykin uudella hienolla 
logolla uudet peliasut.

Tulevalla kaudella pojis-
ta tulee C-junnuja, ja pallon 
koko muuttuu (korikorkeus 
vaihtuikin jo). Tässä joukkuees-
sa on paljon potentiaalia, jon-
ka jalostumisen eteen tulee teh-
dä jatkossa vielä enemmän töitä. 
Lämmintä ja heittorikasta kesää 
kaikille!
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C-pojat lähtivät kauteen vii-
me vuotta pienemmällä 19 

pelaajan rosterilla, kun 02-ikä-
luokka siirtyi B-junioreiksi. 
Joukkueen kauan samana pysy-
neen rungon lisäksi joukkoon 
liittyi syyskauden alussa neljä 
uutta pelaajaa. Valmentajina jat-
koivat tutut naamat Kele, Kristi-
an ja Pauli ja jojoina Panu, Valt-
tu ja Mikko. 

Kausi käynnistyi elokuussa 
Tallink-turnauksen kutsusar-
jalla. Turnauksessa saatiin kai-
kille hyviä ja kehittäviä pelejä. 
Aivan päätyyn asti ei tällä ker-
taa päästy, joukkueen identiteet-
ti ei ollut vielä tiivistynyt. C-po-
jat osallistuivat kaudella 2016-
17 sekä alueen I- että II-divisioo-
niin, joista ensimmäinen toimi 
samalla syksyllä myös SM-kar-
sintasarjana. Syksyn puolivälis-
sä vauhtia ja elämyksiä haettiin 

C-pojat

syyslomaleirin merkeissä Saksan 
Ulmista. Syyskauden päätteeksi 
tavoitteena ollut SM-sarjapaik-
ka oli varmistettu. II-divisioo-
nassa nähtiin kauden mittaan 
hyviä ottelutapahtumia ja kevät-
kauden päätteeksi II-divisioonan 
aluefinaaleissa pojat sijoittuivat 
neljänsiksi.

C-pojat ovat jo aiempina 
vuosina hakeneet kovia pelejä 
myös ulkomaisista turnauksista. 
Tällä kaudella joukkue osallistui 
ensimmäistä kertaa EYBL:iin, 
joka tarkoitti kauden aikana 
kolmea viikonlopputurnaus-
ta Pietarissa, Adazissa ja Tartos-
sa. Liiga tarjosi joukkueelle toi-
votunlaisia haasteita ja toisaal-
ta unohtumattomia reissuko-
kemuksia. Kauden päätteeksi 
myös tulokset vakuuttivat – kol-
men turnauksen saldona paikka 
ensi kaudeksi EYBL:n I-divisi-

oonaan. Kevätkauden kotimai-
sia kohokohtia olivat SM-tur-
naukset. Kotiturnausta joukkue 
isännöi helmikuussa, lisäksi vie-
railtiin Heinolassa, Tampereella 
ja Malmilla. Poikien saldo run-
kosarjasta oli vaikuttava, paikka 
Kisakallion lopputurnaukseen 
varmistui puhtaalla pelillä, voi-
toin 8/0. 

Kausi huipentui Vapun jäl-
keen Kisakalliossa tämän ikä-
luokan ensimmäisessä SM-lop-
puturnauksessa. Pojat jaksoi-
vat pitkästä kaudesta huolimat-
ta pelata huippukorista ja sel-
vittivät itsensä mitalipeleihin. 
Vuosien varrella yhdessä tehty, 
pitkäjänteinen ja määrätietoi-
nen työ palkittiin ja pojat voitti-
vat Sykille seurahistorian ensim-
mäisen Suomen mestaruuden. 
Kauden alussa valmentajan aset-
tamasta 24/0 tavoitteesta ei jää-

ty kauas – SM-karsinta,-run-
ko ja -lopputurnauspelejen sal-
do oli lopulta 23/1 ja päätavoi-
te eli Suomen mestaruus saavu-
tettiin. Toinen kruunu hienol-
le kaudelle saatiin, kun pojat 
pelasivat itsensä EYBL:n ylem-
pään divisioonaan. Ensi kau-
della matka jatkuu B-ikäluokas-
sa, jonka pelejä muutama pelaa-
jamme onkin jo käynyt kokeile-
massa. Sitä ennen useampi poi-
ka osallistuu vielä kesällä Susi All 
Stars -leirille ja Ville U15-maa-
joukkueleiritykseen. 

Joukkue koki tällä kaudella 
unohtumattomia hetkiä ja pela-
si itsensä seuran historiaan, täs-
tä kiitos pelaajille, valmentajille 
sekä tukijoukoille. Tulevaisuu-
dessa odottavat uudet haasteet, 
joita kohtaan voidaan nyt läh-
teä hyvillä mielin. #katotaululle

Palkitut pelaajat

Paavo Muurinen 
– Vuoden tulokas 

Aku Simell 
– Voittava joukkuepelaaja
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C-tytöt

Syksyllä C-tyttöjen joukkue 
sai uusia kasvoja valmenta-

jiksi, kun Eeva ja Jenni hyppä-
sivät puikkoihin. Ensimmäiset 
treenit lähtivät käyntiin hyvin, 
ja valmentajienkin alkujänni-
tys muuttui nopeasti rutiinik-
si. Syksy lähti vilkkaasti käyn-
tiin treenien ja sarjapelien myö-
tä, missä vastustajat usein olivat 
todella kovia. Silti viikosta toi-
seen jaksettiin harjoitella ahke-
rasti kuluttaen niin Haagan 
peruskoulun, Lehtikuusentien 
ammattiopiston ja SYK:n urhei-
lutalon parketteja.

Sarjapelit uudessa ikäluokas-
sa pelattiin syksyn ajan yhdessä 
divarissa koko eteläisellä alueel-
la. Yksi divisioona toi eteen 
todella kovia joukkueita, mut-
ta syksyllä joukkueemme sai 
kokea myös yhden makean voi-
ton. Kotikentällä koettu voit-
to Tikkurilan joukkueesta oli 
hieno peli jokaiselta pelaajalta, 

ja valmentajat juhlivatkin ken-
tän laidalla ylpeinä. Syyskausi 
päättyi joukkueen pikkujoului-
hin, joissa kohokohtana pidet-
tiin valmentajien Kahoot-tieto-
visaa.  

Kevääksi muodostettiin kak-
kosdivari neljällä joukkueella. 
Tämä mahdollisti tasaisempia 
pelejä, ja oli upeaa nähdä tais-
telua voitosta kentällä useaan 
otteeseen. Kotiseutumatkailu 
avartaa mieliä, ja kauden aikana 
tulivat niin Lohja kuin Kerava 
ja Tikkurila tutuiksi. Kevätkausi 
oli täynnä kehitystä niin yksilöi-
nä ja joukkueena, ja harjoitukset 
muuttuivat vaativammaksi mitä 
pidemmälle keväässä päästiin. 
C-tytöt olivat lopulta sarjan kol-
mannella sijalla, mikä tarkoit-
ti aluefinaaleiden ensimmäis-
tä peliä rakasta vastusta Keravaa 
vastaan. Tytöt taistelivat upeas-
ti altavastaajina voiton, mikä oli 
täysin ansaittu. Finaalipeli sun-
nuntaiaamuna Summahallissa 
alkoi pelaajien esittelyllä, mikä 
varmaan jännitti valmentajia 
enemmän kuin tyttöjä. Lohja oli 
koko kevään ollut vaikein vastus, 

ja aluefinaalit päättyivät joukku-
eemme osalta hopeaan. Tämä 
ei todellakaan ollut häpeä, vaan 
saavutus oli upea. Koko kausi 
on ollut pelkästään nousujoh-
toinen niin yksilötasolla kuin 
koko joukkueelta. Pelitaidot ja 

Palkitut pelaajat

Amanda Niemi, huikeasta kehityksestä koko kauden ajalta
Maria Kopponen, ahkerasta treenaamisesta ja hyvästä asenteesta

kentällä liikkuminen ja sijoittu-
minen olivat taitoja, joissa kehi-
tystä tapahtui erityisen paljon. 
Valmentajille kausi jää mieleen 
tapahtumarikkaana ja uskomat-
tomana kokemuksena. 

Palkitut pelaajat

Nikko Cherikov 
- kehittynein pelaaja

Lucas Kihlman 
- pelaa aina joukkueelleen

B-pojat aloittivat kauteen 
valmistautumisen kesällä, 

jolloin tärkeintä oli saada uusi 
porukka hitsautumaan hyvin 
yhteen. Siinä myös onnistut-
tiin, ja kaudelle saatiin positii-
vinen startti Tampereen Del-
fin-turnauksesta, kun sieltä 
palattiin himaan hopeamitalit 
kaulassa. Espoon Tallink Tour-
namentiin osallistuttiin kahdel-
la joukkueella. 

Joukkueen tavoitteena oli 
saavuttaa valtakunnallinen sar-
japaikka, ja tähän karsittiin 
ensin 1-kierroksella Kotkas-
sa, sekä 2-kierroksella Keraval-
la ja Itä-Helsingissä. Karsinnat 
vedettiin onnistuneesti läpi, ja 
joukkue ansaitsi paikan valta-
kunnallisesta 1.divisioonasta.
Valtsika aloitettiin takellellen 
kolmella tappiolla, mutta lop-
pusyksyllä joukkue kulki peräti 
kuuden matsin voittoputkessa. 
Myös keväällä voittoja tuli tap-

B-pojat pioita enemmän. Kauden aika-
na päästiin matkustamaan pit-
kin Länsi-Suomea, ja Joensuus-
sa käytiin peräti kahdesti.

Joensuun reissuista jälkim-
mäinen oli valtakunnallisen 
divarin Final Four -turnaus, 
johon Sykki selviytyi neljännel-
tä sijalta mukaan. Ottelutapah-
tumista muodostui, ikävä kyl-
lä, täydellinen tuomarifarssi. 
Sarjan 4.sija on kuitenkin kel-
po suoritus joukkueelta, joka ei 
ollut ennen tätä kautta pelan-
nut yhdessä. Joukkuepeli toimi 
kokonaisuudessaan hyvin kum-
massakin päässä läpi kauden, 
ja yksilötasolla nähtiin - hyvän 
harjoittelun kautta - usean 
pelaajan kohdalla huikeita suo-
rituksia ja huimaa kehittymistä. 
Alueen sarjoista pelasimme 2. ja 
3. divareita, ja näissäkin sarjois-
sa lopputuloksena oli positiivi-
nen rekordi. 3.divari päätettiin 
hopeisiin mitaleihin aluefinaa-
leissa. Kauden lopuksi B-po-
jat lähtivät vielä lähes koko 
joukkueen voimin perinteiseen 
Maheda Cupiin, joka järjestet-
tiin Viron Rakveressa. Tuomisi-

na roppakaupalla hauskoja het-
kiä, ja toiselle joukkueistamme 
hopeamitalit.

Joukkueen staff Tomp-
pa, Kele ja Pete kiittävät poi-
kia ja vanhempia hyvin onnis-
tuneesta ja tapahtumarikkaas-
ta kaudesta. Joukkueessa on 
ollut iloinen tekemisen mei-
ninki, ja tylsää hetkeä ei ole 
tämän ”sonnilauman” kans-
sa ollut. 01-pojat siirtyvät tule-
valla kaudella Sykin uuteen 

A-poikaprojektiin, ja 02-syn-
tyneet jatkavat B-poikina. 
Aurinkoista kesää kaikille!
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A-pojat

Kaudella 2016-17 Sykin ja 
PuHun A-poikien yhteis-

työ jatkui viimeistä vuotta. Jouk-
kue pelasi kahdella joukkueella 
alueen 1. divisioonassa ja selvit-
ti syksyllä tiensä neljättä kautta 
perättäin A-poikien SM-sarjaan!
Moni A-poika sai myös mah-
dollisuuden harjoitella ja pela-
ta lopulta M1DB -mestaruu-
den voittaneessa PuHun edus-
tusjoukkueessa.
SM-sarjassa sijoitus oli lopulta 9.

A-tytöt

Tyttöjen kausi 2016-1017 
alkoi viime kauteen verrat-

tuna hieman erilaisissa merkeis-
sä, kun harjoituksista oli yht-
äkkiä poistunut viime kauden 
vanhin ikäluokka. Osan olles-
sa viettämässä vaihtovuotta, oli 
harjoitusrinki kutistunut yhtäk-
kiä alle kymmeneen. 

Tämä tarkoitti sitä, ettei 
mm. kahteen päähän pelaa-
minen ei onnistunut harjoi-
tuksissa montaa kertaa, mikä 
näkyi joukkueen otteissa sarja-
peleissä. Hyvä fiilis on kuiten-
kin joukkueen sisällä pysynyt ja 
pelit saatiin abikevään kiireis-
tä huolimatta kunnialla läpi. 
Ensi kaudelle toivotaan muu-
tamia uusia kasvoja harjoituk-
siin, jotta joukkue pystyisi jat-
kamaan vielä viimeisen juniori-
kauden kimpassa. Kiitokset kai-
kille kuluneesta kaudesta!
t. Coach Kele

AP Fun

A-poikien höntsäjengi Syk-
ki Fun pelasi komean kau-

den alueellisessa kolmosdivaris-
sa. Joukkue sijoittui sekä syys- 
että kevätkaudella sarjataulukos-
sa toiseksi, syksyn saldo oli 7/2 
ja kevään 7/1. Molemmilla kau-
silla kiusaa teki oikeastaan vain 
HNMKY. Molemmissa otteluis-
sa Namikaa vastaan Fun oli pit-
kään niskan päällä, mutta lopun 
pikku romahdus jätti pisteet 
Malmille.

Fun pääsi siis oikeutetusti 
final fouriin ja otti sieltä hopea-
mitalit. Välierä LePyä vastaan 
oli todellinen nitro-ottelu, mut-
ta Fun hoiteli loppuottelupaikan 
luvuin 67-62. Finaalissa vastaan 
asettui EBT. Ottelu oli pitkään 
niukasti Funin hallinnassa, mut-
ta kolme minuuttia ennen lop-
pua espoolaiset menivät väki-
sin rinnalle ja ohi. Funilla alkoi 
miespula vaivata - pöytäkirjassa 
oli yhdeksän nimeä ja virhetili 

kahdella pelaajalla punaisella. 
EBT:n voittoluvut olivat 65-54.

Funilla oli tasainen joukkue, 
joista moni siirtyy tämän kau-
den jälkeen aikuisten sarjoihin.

Palkitut pelaajat

MVP: 
Elias Lahdensuu

Tsemppari
Alvar Michelsen

PuHun Vuoden Poika-pelaaja
Trey Niemi

Palkittavat pelaajat

Ida Hyrylä ja Meri Kankkunen

Jengin parhaina palkittiin 
kaarelta ja korin alta hyvällä 
prosentilla osunut Arvo 
Viitaharju sekä teknisesti 
taitava Samuli Romppanen.

© Jyrki Huovinen
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Sykki
Unified

Kausi 2016-2017 aloitettiin 
elokuussa hyvällä sykkeellä 

ja ilahduttavan suurella pelaaja-
määrällä. Mukana keväällä oli 25 
pelaajaa! Kauden aikana jouk-
koomme liittyivät Emmie, Jerry, 
Miika, Katja ja Tupu. Hienoa oli 
myös saada Ida-partneri uudes-
taan mukaan ja uutena aloittivat 
Tiina sekä Johanna. Pelaajamää-
rä oli jo syksyllä sen verran suu-
ri ja pelihalut pinnassa, että roh-
kaisimme mielemme ja ilmoit-
tauduimme kahteen eri sarjaan: 
kovatahtisempaan Kutoset A- ja 
tasaväkiseen Kutoset B2 -sarjoi-
hin. 

Kauden avajaisturnaus pelat-
tiin totuttuun tapaan Kisakal-
liossa lokakuussa, jossa ensim-
mäiseksi vastaan tuli A sarjan 
tuttu ja tiukka vastustaja BC 
Nokia Black. Vahvan pelin aika-
na Sykki taipui 31-44 tappioon, 

mutta kauaa siitä ei keretty sur-
ra, sillä heti seuraavassa B2 sar-
jan pelissä BC Nokia kukistet-
tiin 24-10. Turnausviikonloppu-
na pelattiin yhteensä kuusi otte-
lua kahden päivän aikana. Osa 
pelaajista pelasi kaikissa peleissä, 
jolloin koristossuille tuli kulu-
tusta suuren maailman tahtiin!

Seuraava turnaus pidettiin 
Nokialla marraskuussa, mutta 
nyt onneksi vain kaksi peliä/sar-
ja viikonlopun aikana. Syysväsy-
mys taisi jo painaa tossussa, sil-
lä näissä tiukoissa matseissa jou-
duimme myöntämään vastusta-
jat vahvemmiksi.

Alkuvuodesta 2017 Unified 
pelejä järjestettiin hieman hajau-
tetummin, ensin Summahallis-
sa Espoossa, jossa sunnuntaina 
Sykki Unified sai tiukan otteen 
PuHu valkoisesta aamumatsis-
sa ja voitto tuli kotiin pistein 

42-38. Työvoitto! Maaliskuus-
sa Kartanonkosken koululla oli 
vielä neljä peliä.

Kausi huipentui Kisakal-
lion Susi Training Centerin 
lopputurnaukseen, jossa pelejä 
oli jälleen kuusi kappaletta. 
Huh! Kausi lopetettiin tiuk-
kaan peliin ja makeaan voittoon 
24-18 BC Nokiasta B2 sarjassa. 
Tämän myötä Sykki Unified sai 
pronssia Unified Kutoset B2 sar-
jassa! Kutoset A -sarjassa olimme 
neljänsiä.

Oli hienoa nähdä, miten 
joukkue kokosi itsensä ja tsemp-
pasi A-sarjan kovatahtisem-
piin peleihin, silti löysäilemät-
tä B2-sarjassa. Kahden joukku-
een voimin saimme myös kulle-
kin pelaajalle sopivasti haastetta 
ja mielenkiintoisia pelejä.
Kiitos valmentajille, Jussille ja 
erityisesti Marille, joka kan-

toi suuren vastuun turnauksissa 
Jussin reissujen aikana. Ja onnit-
telut urheilijoille ja partnereil-
le, jotka nostatte sekä pelillistä 
että fyysistä osaamista treenistä 
ja pelistä toiseen.

Hyvä Sykki Unified! 

Palkittavat

Max Nykopp 
- Vauhdikas ja 
voitontahtoinen pelaaja 

Elisa Kaarnakangas 
-Kehittynyt huimasti 
taitojaan kentän 
molemmissa päädyissä
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Palkitut pelaajat

Hanksi Pirkola - vuoden pelaaja 

Naiset I

Kausi aloitettiin ja päätet-
tiin Tampereella. Delfii-

nistä tuloksena hieno 4. sija ja 
Hakametsäkään ei ollut kauka-
na. Kausi puolestaan lopetettiin 
Pyynikillä, missä 1-divarin kar-
sinnoissa oli tuloksena 2. sija. 
Eteläisen Alueen 2-divarin kak-
kospaikan myötä joukkue halu-
si käydä mittaamassa myös mui-
den alueiden joukkueiden tasoa.
Kokonaisuutena hyvä kausi, 
mutta hieman parannettavaa jäi 
toki vielä seuraavalle kaudelle.

Tytti Haka - vuoden tulokas

Palkitut pelaajat

Johanna Stenbäck 
- vuoden senorita

Elina Hakonen 
- vuoden come-back

Senoritas

Senoritas jatkoi pelejään Ete-
läisen alueen 3-divarissa. 

Pelaajia tuli ja meni äitiyslomal-
le, mutta onneksi vaihtuvuutta 
oli sopivasti molempaan suun-
taan.

Syksyn päättäneestä tripla-
viikonlopusta selviydyttiin kun-
nialla ja kevääksi saatiin hyviä 
pelejä ylimmässä jatkosarjas-
sa. Siellä nähtiin ajoittain jopa 
erinomaisia otteita, ja ottelusiir-
tojen myötä jopa ajoittain vii-
konloppuharjoituksia.

Seniors

Sykkiläisen mieskoripalloi-
lun lippulaiva Seniors viet-

ti viime keväänä 30-vuotisjuh-
liaan ja lähti innoissaan uudel-
le vuosikymmenelle haastamaan 
3-divarin jengejä uudistuneen 
seuralogon koristamilla lämmit-
telypaidoilla. Liekö kesäharjoit-
telussa keskitytty liikaa runou-
teen, sillä syksyn pelit käynnis-
tyivät melko tahmeasti ja sarja-
sijoitus oli keskikastin ja rupu-
sakkien välissä. Viime kausil-
ta tuttu keväinen ryhtiliike toi 
peli-ilon takaisin ja voittoja ker-
tyi laariin tuttuun Seniors-tyy-
liin. Kevään viimeisissä mer-
kityksettömissä peleissä rutis-

tus hiipui ja loppusijoitukse-
na 6. sija eli vankkaa keskikas-
tia saldolla 13/9. Kauden huip-
puja ja pyllähdyksiä analysoitiin 
taas saunan lauteilla ja hikipisa-
roiden valuessa todettiin, ettei 
voittavaa konseptia lähdetä tur-
haan muokkaamaan. Kiitos 
koko Seniors-porukalle hienos-
ta kaudesta ja kaikille treeneis-
sä vierailleille tervetuloa syksyl-
lä try-outteihin! 

Palkitut pelaajat

MVP: Mäntä, 
Rakkauden apostoli: Pena 

Rookie of the Year: Spede

Sykin neljäs miesten joukkue 
Sykki -71 pelasi alueellista 
miesten 4. divaria.
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Puumat

Sykin aikuiset aloittelijat 
ovat treenanneet jo kak-

si kautta. Puumien riveissä on 
tänä talvena harjoitellut ahke-
rasti parikymmentä innostu-
nutta palloilijaa, sekä muu-
tama gaselli. Treeneissä virtaa 

hiki, energia ja naurunkyyne-
leet. Kuten muutkaan tosiurhei-
lijat, mekään emme ole tervet-
tä päivää nähneet, mutta se on 
oikeastaan ollut ihan hyvä läh-
tökohta tähän huumoripitoi-
seen hikipalloon. Pelaajat edus-

tavat oman elämänsä sankareita 
ikähaarukalla 25 vuotta. Mah-
tavat valmentajat Mari ja Tiina 
ovat kirittäneet meitä uskomat-
tomiin suorituksiin. Osaamme 
esimerkiksi jo olla pompotta-
matta palloa, kun valmentajat 

puhuvat. Kesällä keskitymme 
penkkiurheiluun ja massakau-
teen. Alta pois, Sykin eläintarha 
on irti!

”Tosi” 
entisten 
nuorten 
koris

Yksi Sykin pitkäikäisimmis-
tä porukoista (voitte mitata 

ikää ihan miten haluatte) is still 
going strong.

Voisi puhua pitkään siitä 
sitoutumisesta ja innosta, joka 
vanhuksista pursuaa.

Mitä sanotte teinit siitä, että 
eräät valitsevat käyttää perjan-
tai-iltansa lepakkovuoron pelai-
luun ja treeniin? 

Terveet elämäntavatkin 
kuuluvat vanhustenkorikseen. 
Nuuskaa ei kukaan käytä, ja 
elämä sekä tietty koripallo ovat 
muutenkin se ainoa ja oikea 
huume!

No ei tässä malta olla mainitse-
matta muutamia entisten nuor-
ten porukasta. Leon käärme-
heitosta on hyvä aloittaa. Siel-
tä se taas tulla tupsahti, samoi-
hin aikoihin kuin kyyt kalliol-
le auringon alettua vihdoin tar-
koilla lämmittäviä säteitään luil-
le ja ytimille.

Luikertelevaisten heimosta 
voi mainita myös Eetun. Tuskin 
muut ovat ehtineet lakata ihmet-
telemästä, kuinka pieni rako riit-
ti, kun joutuu toteamaan korisu-
kan jo heilahtaneen.

Myös Heikki mahtuisi 
kapeasta välistä, jos haluaisi. 
Hänen tyylinsä on kuitenkin 
juuri tyyli.

Ovela sivuaskel tai käännös 
ja pallo herkällä otteella koriin 
on hänen tapansa ratkaista asiat, 
välillä likeltä ja toisinaan pikkui-
sen etäämpää.

Tyylikkyys markkeeraa myös 
Masia ja Mikko V:tä.

Ilkka tapaa katsoa hiukan 
isomman raon ennen kuin läh-
tee, mutta liikahtaa yllättävän 
ripeästi.
Sama pätee Panuun, joka on 

harjoitellut salaa tyttöjen joh-
dolla. Me vastapuolella pelan-
neet pojat saatoimme vain tode-
ta opin menneen perille kiusalli-
sen hyvin.

Mikko L, Harri ja loukkaan-
tumisten jälkeen comebackin 
tehnyt Antti tekevät ensin itsel-
leen tilan ennen kuin esittelevät 
ratkaisunsa. Yleensä se tarkoittaa 
koria tai vapauttavaa syöttöä.

Raija taas on girlpowerin 
ruumiillistuma. Oli muuten sitä 
jo ennen kuin koko homma kek-
sittiin.

Siitä huolimatta ja sen vuok-
si, silloin kun tarvitaan joku lii-
maamaan kaikkein vaikein syöt-
tö, höynäyttämään pakki kah-
ville tai tekemään ratkaisukori, 
arvannette kuka tulee hätiin.

Tiina jaksaa vääntää koris-
ta Suomen puolesta ulkomai-
ta myöten. Entisten nuorten 
koriksessa hän on silti yksi muis-
ta, jaksaa rytmittää peliä ja neu-
voa silloin, kun ei ole tekemässä 
koreja.
Rajuin liike taitaa olla Nissel-
lä. Eikä Takiaistytöt Maria ja 
Susanna paljoa häviä. Vastus-

tajalla on ikävää kun Takiaisty-
töt päättävät ottaa pallon pois!.
Sakkekin yrittää parhaansa 
joukon jatkeena. 

Elastisuus esiintyy hänellä 
nykyisin enemmän puheissa 
kuin teoissa, mutta onneksi 
joukkoon tarvitaan taitavien 
lisäksi myös innokkaita.

On joukossa ollut muutamia 
satunnaisiakin vieraita. Davidin 
tuloa ikävästi häiritsevät oles-
kelut ulkomailla. Tessaa odote-
taan enemmän mukaan, samoin 
Outia.

Palkitut pelaajat

Harri, sitkeydellä ja 
kovalla asenteella saa 
parran kasvamaan 
pompun kärsimättä

Maria, ottaa pallon 
viimeistään silloin, kun 
vastustaja ei enää osaa 
odottaa iskua alaviistosta
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Hunks

Hunksin kausi 2016-2017 
vietettiin aiempien vuo-

sien malliin miesten IV-divisi-
oonassa. Syksy vaikutti ajoittain 
varsin hyvältä (3 voittoa, 5 tap-
piota), mutta muutaman harmil-
lisen tiukan kevättappion myö-
tä rekordi oli kevään päätteek-
si 4-12. B-lohkon sijoitus näyt-
tikin Hunksin kohdalla surullis-
ta 2. viimeistä sijaa, joka tarkoit-
taa sitä että ensi kaudella Hun-
ks hakee vauhtia ja motivaatiota 
V-divisioonasta käsin.

Sykki 
Tyä

Kaudeksi 2016-17 perustet-
tiin uusi joukkue miesten 

vitosdivariin, Sykki Tyä. Pit-
kään muhinut idea konkreti-
soitui vihdoin viime syksynä, 
ja Helsingin ulkokenttiä hallin-

neet Tyäläiset pääsivät näyttä-
mään taitonsa parketin puolella. 
Lähes puolelle pelaajistosta syk-
syn kamppailut olivat ensim-
mäiset virallisissa otteluissa.
Vastikään A-juniori-iästä ohi 
kasvaneista pelaajista muo-
dostuvalle joukkueelle oli pai-
koin haasteellista pystyä vastaa-
maan fyysisyydessä Vitosen kai-
ken nähneille körmyille, mut-
ta erityisesti kevätkaudella näh-

tiin hienoja onnistumisia Tyän 
selätettyä kasvukivut. Joukku-
een historian avausvoitto näh-
tiin 4.3.2017, kun WB Kukot 
kaatui Äijälän veljesten siivit-
tämänä lukemin 73-45 SYK:n 
legendaarisella kentällä. Uudet 
pelipaidatkin saatiin vihdoin 
tilattua loppukaudesta. Jouk-
kueen pitkäaikaisimman Syk-
ki-pelurin Patrik Tuokon palat-
tua rosteriin kevät päättyi hie-

noon voittoputkeen.
Kesän tullessa Tyä siirtyy jäl-
leen ulkokentille, mutta odot-
taa syksyä innolla. Irwin Good-
manin sanoin: ”Kun on alkuun 
päästy, niin antaa mennä vaan!”

Palkitut pelaajat

Axel Foley Dedication Award: 
Atro Andersson

Jaakko Niskanen Trophy (MVP): 
Pauli Putkonen
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Antti Niskanen, 
Helsinki Seagulls
Korisliiga (pronssia)
”Jumppa” toimi tälläkin kaudel-
la lokkilauman kapteenina. Jo 
vuodesta 2007 asti Korisliigaa 
tahkonnut Sykki-kasvatti teki 
jälleen joukkueensa eteen moni-
puolisesti töitä kentän kummas-
sakin päässä. 30-vuotias Niska-
nen ja Seagulls päättivät kauten-
sa seuran ensimmäisiin liigami-
taleihin voittamalla pronssia.

Jumpan kommentit kaudesta: 
”Kausi päättyi hyvissä tunnel-
missa seuran ensimmäiseen 

SYKKI-
KASVATIT 
MAAILMALLA
KATSAUS VANHOJEN SYKKI-JUNNUJEN 
KAUTEEN 2016-17

mitaliin, ja oma pelikin sujui 
pronssipelissä. Vähän jäi kui-
tenkin kaivelemaan että finaalit 
jäivät haaveeksi. Näin taitavien 
joukkuekaverien kanssa ei usein 
pääse pelaamaan, joten treeneis-
sä oli hyvää oppia tarjolla joka 
päivä”.

Eero Sahlberg, 
PuHu Juniorit
M1DB (mestaruus)
A-poikavuodet Sykissä viettänyt 
Sahlberg oli joukkueensa tär-
keimpiä pelaajia matkalla mies-
ten 1-divari B:n mestaruuteen. 

Eero oli avausviisikossa kauden 
kaikissa peleissä, ja heitti noin 
13 pinnaa ottelua kohti. PuHun 
joukkueessa pelasivat myös Syk-
ki-kasvatit Pyry ja Roy Hinkka-
nen, Mikko Visakko, Trey Nie-
mi ja AK Örmälä.

Eeron kommentit kaudesta: 
”Oli kivaa olla vanhemman 
pelaajan roolissa, ns. kokenut 
johtaja. Joukkueessa oli paljon 
vanhoja valmennettavia ja hyviä 
kavereita, mikä teki pelaamises-
ta entistä hauskempaa. Siihen 
lisättynä se, että voitimme sar-
jan mestaruuden!”
 

Fiifi Aidoo, 
Grand Canyon University
NCAA, USA
B-poikana Sykin riveissä pelan-
nut Fiifi päätti ensimmäisen 
kautensa rapakon takana yli-
opistosarja NCAA:ssa. 21-vuo-
tias takamies pelasi 28 otte-
lua, joissa sai aikaan 4,4 pistet-
tä peliä kohti. Suomessa Aidoo 
pelasi HBA:n riveissä 4 kautta 
miesten 1.divaria.

Chrysostom Chukwuma, 
JBA
M1DA
20-vuotias Sykki-kasvatti pelasi 
kuluneella kaudella Jyväskyläs-
sä miesten 1.divarissa. ”Chuku” 
teki joukkueelleen keskimää-
rin 5,5 pistettä noin 18 minuu-
tissa ottelua kohti. Chukwuma 
on aiemmin edustanut PuHua 
ja HBA:ta.

Jaakko Lammi,
HBA-Märsky
M1DA
17-vuotias Sykki-kasvatti pelasi 
toisen kautensa Märskyn jouk-
kueessa miesten 1.divarissa. 
Jaakko on lisäksi ikäluokkan-
sa maajoukkueen vakiokasvoja, 
ja edusti Suomea viimeksi tam-
mikuussa U18-maajoukkuees-
sa Baltic Sea Basketball Cupissa. 
Kautensa Jaakko päätti koulu-
laisten MM-kisoissa Kroatiassa.
 
Miina Lapila,
Catz
Naisten Korisliiga (pronssia)
21-vuotias Sykki-kasvatti pela-

si kolmatta kauttaan Lappeen-
rannassa. Lapila pelasi noin 
4 minuuttia ottelua kohti, ja 
Catzin kausi huipentui pronssi-
siin mitaleihin. Pelannut aiem-
min aikuisurallaan myös Kera-
valla ja PuHussa.

Ilmari Toikkanen, 
Kouvot
M1DB
20-vuotias Sykki-kasvatti siirtyi 
täksi kaudeksi Kouvolaan, jossa 
hän pääsi harjoittelemaan mies-
ten edustusjoukkueen kanssa. 
Toikkanen pelasi kauden aikana 
M1DB:tä Korikouvojen riveis-
sä. Aiemmin Ilmari on edusta-
nut myös PuHua. 

TL
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Sarana 
narisee

Kevätpörriäinen meinaa aina 
yllättää Saranan. Narah-

dus livahtaa eetteriin aivan vii-
me tipassa.
   Ehkä niin käy siksi, että koris-
kauden toivoisi jatkuvan loput-
tomiin. Toisaalta välillä on hyvä 
pysähtyä ja katsella, mitä seuralle 
kuuluu ja missä mennään.

Tämän parempaa Sykki-vuotta 
ei oikeastaan voi toivoa

Kyllä C-pojat tekivät mel-
koisen paukun. Ovat kuulkaa 
Suomen mestareita. Parempia 
ei löydä koko maasta.

Onnittelut koko köörille ja 
myös Kelelle, joka on kulkenut 
pitkän polun poikien kanssa!

Sykille mestaruus oli se kaikkien 

aikojen ensimmäinen. Kuule-
mani perusteella ei välttämättä 
jää viimeiseksi.

Seurassa on nimittäin hyvä 
draivi päällä.

Urheilumenestyksestä voi 
mainita Unifiedin SM-prons-
sin. B-pojat olivat mukana val-
takunnallisen ykkösdivarin final 
fourissa, naiset ykkösdivisioo-
nan karsinnan kakkosia.

Valmentajatilannekin on 
mitä mainioin. Omia kasvatte-
ja on paljon kypsymässä ja nou-
semassa.

On mukavaa, että menesty-
tään. Se kertoo valmennuksen 
hyvästä tasosta, pelaajien lah-
jakkuudesta ja sitkeydestä sekä 
siitäkin, että seurassa tehdään 
oikeita asioita.

Silti kaikkein hienointa on se, 
kuinka porukka hitsautuu pala-
siaan suuremmaksi kokonaisuu-
deksi. On se vaan pieni ihme, 
kuinka paljon nuoret kasvavat 
kauden aikana joukkueena ja 
yksilöinäkin.

Tärkeintä nimittäin on saada 

eväitä elämään.
Meillä ei ole hätää siinäkään 

mielessä. Meidän ikioma Sykki 
-henkemme on vahva ja hyvät 
arvot ohjaavat vankasti seuran 
toimintaa.

Tietämme valaisee uusi 
komea ja kaunis logo. Siinä 
perinteet kohtaavat nykyajan 
harvinaisen hyvin.

Sykissä kunnioitamme ja 
kannustamme toinen toistam-
me. Kaikki saavat toteuttaa 
itseään kentällä ja sen vieressä, 
ja jokainen saa olla oma itsensä.

Sykki-henki ei synny itsestään. 
Loppujen lopuksi me sykkiläiset 
ihmiset olemme sen paras tae. 
Siksi meitä kaikkia tarvitaan.

Tulkaa mukaan! Pelaajat, 
kouluttautukaa valmentajiksi, 
vanhemmat, ruvetkaa toimitsi-
joiksi tai ihan mitä vain.

Tarttukaa hihasta ja kysy-
kää, miten voisitte osallistua.
Sykki-perheeseen on helppo 
tulla ja siellä on hyvä olla!
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