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Puheenjohtajan
tervehdys

Seuran hallitus:

Sykki ry on pelkästään koripalloon
keskittyvä urheiluseura.
Nettisivumme ovat osoitteessa
www.sykki.fi ja löydät meidät myös
Facebookista!
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Tiina Sandberg

Ensimmäinen vuoteni Sykin
puheenjohtajana on ollut vaiherikas. Sykin salin sulkeminen
kesällä oli odottamaton takaisku, joka aiheutti kauden alla
ylimääräistä painetta. Onneksi
seurasta löytyy kuitenkin runsaasti aktiivisia toimijoita, joiden
kanssa löysimme korvaavia tiloja
nopeasti. Syyskausi päästiin
vastoinkäymisistä huolimatta
aloittamaan ajallaan ja jokaiselle
joukkueelle löydettiin sopivat
harjoitustilat.
Kauden käynnistyttyä kiersin
toistakymmentä lähialueen
ala-astetta ja eskaria koripallon
näytetunnin merkeissä tavoitteenani uusien koripalloilijoiden
rekrytointi. Uusia pelaajia saatiin
mukaan ilahduttava määrä ja Sykin nuorimmat ikäluokat ovatkin
varsin elinvoimaisia. Susijengin

loistavan kehittymisympäristön
vanhimmalle juniori-ikäluokalle.
Kauden päätteeksi solmimmekin
yhteistyösopimuksen myös kahdeksi seuraavaksi kaudeksi. Uniﬁed-toiminta on jatkunut vireänä
ja joukkue osallistui toista vuotta
Seurassa on kauden aikana liiton järjestämään sarjaan.
ollut parisenkymmentä aktiivista joukkuetta. Tämän lisäksi Vireä ja laadukas toiminta vaatii
syksyllä aloitettiin ensimmäistä seuralta myös jatkuvaa kehitkertaa Emman ja Petterin tymistä ja uusia toimijoita niin
vetämänä perhekoris, joka on valmennuksen kuin taustajouktarjonnut perheille liikkumisen kojenkin saralla. Seura on pyöiloa koriksen merkeissä. Jouk- rinyt varsin pienellä valmentajakueemme ovat osallistuneet määrällä ja uusien valmentajien
alueen sarjoihin ja jokaiselle rekrytoimiseen on jatkossa papelaajalle on etsitty ja löydetty nostettava enemmän. Seuran
omien kasvattien ohjaaminen
sopivantasoisia haasteita.
Kilpailumenestyksen osalta valmennustoiminnan pariin on
vuosi on ollut Sykille hyvä. asia, jossa voisimme varmasti
B-poikien hopea valtakunnalli- tsempata. Valmennuksen lisessa I-divisioonassa oli omalta säksi joukkueet vaativat myös
osaltaan osoitus laadukkaan aktiivisia tukijoukkoja. Vaikka
valmennustyön jatkumisesta. tukitoiminta on ollut pääosin hyNuoremmissa ikäluokissa eri- vällä mallilla, on syytä kuitenkin
tyisesti minipojat ja mikrotytöt kiinnittää huomiota siihen, ettei
tekivät vakuuttavaa jälkeä, sal- hommia kasata liikaa yhden
donaan kaksi alueﬁnaalikultaa ihmisen hartioille. Yksi toimiva
ja yksi hopea. A-poikayhteistyö tapa pilkkoa vastuuta on joukPuHu:n kanssa jatkui kuluneel- kueenjohtajan työn jakaminen
la kaudella ja se on taannut useammalle henkilölle.
menestyksen nostattamaa
koripallobuumia ei kannata
jättää hyödyntämättä, vaan nyt
jos koskaan on aika houkutella
mahdollisimman paljon uusia
pelaajia mukaan.

Kausi 2014-15 on ollut seuralle
haastava tilaongelmien vuoksi. Sykki-henkeä on kuitenkin
onnistuttu pitämään yllä pikkujoulujen ja kauden päätöksen
merkeissä. Jokaiselle pelaajalle,
valmentajalle ja taustahenkilölle
kuuluu tässä kohtaa iso kiitos
sopeutumisesta näihin yllättäviin muutoksiin. Ensi kaudeksi
saamme takaisin kotisalimme ja
Sykin pelilauantait sekä vanhat
harjoitusvuorot, mikä varmasti
helpottaa yhteisöllisyyden ylläpitämistä. Yhteisöllisyys on
voimavara, jota seurassamme
on aina osattu arvostaa ja se
vie meitä eteenpäin. Omalta
osaltani haluan kiittää hallitusta
ja erityisesti väistynyttä puheenjohtajaa Tessaa, joka on jaksanut
vuoden aikana jakaa neuvoja ja
vinkkejä, jotka ovat helpottaneet puheenjohtajan tehtävän
hoitamista. Lopuksi toivotan
vielä kaikille hyvää kesälomaa.
Rentoutukaa ja kerätkää latausta
ensi kauteen, jatketaan hyvää
Sykki-meininkiä!
t. Kele

Helsinki Seagulls

”Paljon hyviä hetkiä ja
suorituksia”
- Helsinki Seagullsin Eero ja
Jumppa piinapenkissä
Helsinki Seagulls debytoi tällä
kaudella Korisliigassa. Joukkuetta voi luonnehtia liigan
kannalta piristysruiskeeksi;
yleisöä piisasi kotipeleissä hyvin,
joukkue pelasi aggressiivista
ja vauhdikasta korista, ja palautti Stadin ryminällä takaisin

Jumppa palasi kahden Lappeenrannassa vietetyn vuoden
jälkeen täksi kaudeksi Helsinkiin,
ja nimettiin Seagullsin kapteeniksi. ”Nautin jälleen pelaamisesta
kotikaupungissani. Jengissä oli
hyviä äijiä ja pelaajia”, jo vuonna
2007 pääsarjauransa startannut
Jumppa kuvailee. ”Henkilökohtaisella tasolla opin uusia
asioita, mutta oma suoritukseni
ollut niin hyvä, kuin mihin uskon
pystyväni tulevaisuudessa”,
28-vuotias Jumppa analysoi ja
niputtaa samalla yhteen Gullsin
kauden: ”Joukkueen kausi oli
aika samanlainen kuin omanikin.
Paljon hyviä hetkiä ja suoritukliigakartalle. ”Gullsin” riveissä sia. Päällimmäisenä tunteena
pelasi kaksi sykkiläisille hyvinkin on se, että mahdollisuuksia oli
tuttua miestä. Jututimme Antti parempaankin”.
”Jumppa” Niskasta ja Eero
Gullsin kausi päättyi tylysti tipSahlbergia.
pumalla puolivälierissä KTP:lle
”Kausi oli minulle erittäin otteluvoitoin 0-3. ”Kausi oli itselmiellyttävä kokemus. Alku leni ja joukkueelle opettavainen,
oli totuttelua jokapäiväiseen mutta lopputulos oli pettymys”,
harjoitteluun”, liigadebytantti Jumppa toteaa.
Eero kertoo. ”Liigan ja alempien
sarjojen suurin ero on se, että Monet juniorit kenties haaveikaikki pelaajat ovat isompia ja levat pelaamisesta aikuisena
kansallisella tasolla, tai ehkä
kovempia”, Eero jatkaa.

jopa pidemmälläkin. Kysyttäessä Eerolta vinkkejä päästä
pelaamaan kovalla tasolla, hän
neuvoo löytämään oikeanlaisen riemun ja halun kilpailla.
Sitä kautta harjoitteleminen
on kuulemma helpointa. ”Toki
helpottaa, jos kasvaa pitkäksi”,
Eero lisää.

Eero ja Jumppa ovat olleet pelaamisensa ohella mukana Sykin
B-poikien valmennuksessa.
”Mitä ollaan oltu mukana (1-2
kertaa viikossa), niin on mennyt
oikein hyvin. Pitkälti taakka on
toki ollut päävalmentajan harteilla. Kausi oli tuloksellisesti
onnistunut, ja mukavaa on touhuta hyvien poikien kanssa”,
jo vuosikaudet samoja junnuja
koutsannut Eero ﬁilistelee. ”Kun
joutuu opettamaan asian toisille,
oppii itse asian paremmin. Olen
ymmärtänyt paremmin esimerkiksi palloskriinipelaamista,
kun olen koutsannut sitä”,
Sykki-kasvatti Jumppa vastaa
kysyttäessä, mitä B-poikien valmentaminen on hänelle itselleen
antanut.
Miten Lokit näkevät oman tulevaisuutensa koriksen parissa?
E: ”Niin kauan ja niin korkealla
kuin koris on kivaa”.
J: ”Kun loukkaantumiset keskeyttivät uran pariksi kaudeksi,
olen keskittynyt menemään
vuosi kerrallaan. Tavoitteilla ei
ole sinänsä merkitystä, vaan
pyrin tekemään asiat niin hyvin
kuin pystyn.”

Ja sitten vielä perinteiset kesäterveiset sykkiläisille?
E: ”Toimi heti!”
J: ”On hyvä toimia heti, välillä
kuitenkin on hyvä vitkastella”

Seagulls yhteistyössä
pääkaupunkiseudun
seurojen kanssa
Seagulls kutsui Sykin junioreita
kauden aikana katsomaan kotipelejään. Syksyllä Kataja-kotivoittoa todistivat seuramme
B-pojat ja kevätpuoliskolla
Kisahallilla vierailivat nuoremmat juniorimme. Lisäksi Seagulls
järjesti mukavan tapahtuman
korisjunnuille helmikuussa.
Helsingin Seagullsit kutsuivat
paikallisia junnujoukkueita
hiihtolomaviikon päätteeksi
22.2.2015 junioriseuratapahtumaan Malmin Palloiluhalliin.
Ohjelmassa oli Seagulls -pelaajien ja valmentajien vetämiä
treenejä, kisoja ja pienpelejä.
Opastus oli hyvin käytännönläheistä eri toimintapisteillä ja
mm. Deremy Geigerin kanssa
harjoiteltiin hyökkääjän virheen
kalastelua. Sykin junioreista
mukana oli supermikroja, minija mikropoikia sekä c-tyttöjä.
Onnistunut tapahtuma päättyi
nimmareiden jakoon ja yhteiskuvaan. Kiitos Seagullseille kivasta
tapahtumasta!

Hyvä yhteistyö jatkuu
PuHun kanssa

A-pojat pelaavat yhdessä
vielä vähintään kaksi kautta
Kaksi vuotta testattu ja hiottu
a-poikien yhteistyöjoukkue
SykkiPuHu on saatu siihen
kuntoon, että jatkosopimus
tehtiin kahdelle seuraavalle
kaudelle. Samoin päävalmentaja Kristian Palotie allekirjoitti
kaksivuotisen sopimuksen.
Hänen apunaan jatkaa Kaspar
Anderson.
Tulevaisuudessa a-pojat siis pelaavat Sykin ja PuHun paidoissa
valtakunnallista ja/tai alueellista
sarjaa, harjoittelevat ja pelaavat
SYK:lla ja Martsarissa.

Pelaajan kannalta systeemi on
ollut alusta lähtien erittäin hyvä
ja nimenomaan henkilökohtaista kehitystä ja motivaatiota
ruokkiva.

”Jokaiselle pelaajalle tarjotaan riittävästi haasteita, joka
mahdollistaa pelaajan itsensä
kehittämisen. Uskon myös todella, että valmennusstäﬃmme
on pääkaupunkiseudun a-poikaprojekteista paras ja kokoajan
kehittymään pyrkivä. Pelaaja ja
joukkue on lopulta itse vastuussa omasta kehityksestään,
mutta me tarjoamme parhaat
olosuhteet tälle kehitykselle”,
listaa Palotie.

Käytännössä pojista muodostetaan kaksi harjoitusryhmää,
jotka pelaavat kahta kolmea
alueellista sarjaa ja yhtä tai
kahta valtakunnallista sarjaa.
Tavoitteena on kaksi valtakunnallista sarjaa. Niin ikään myös
valtakunnallisen sarjan pelejä
tullaan pelaamaan SYK:ssa.
Sykin kannalta yhteistyö on nähty
alusta lähtien ainutlaatuisena
mahdollisuutena taata omille pojillemme mahdollisuus jatkaa ja
kehittyä omassa seurassa koko
juniori-iän. Toki kahden seuran
toimintakulttuurin nivominen
yhteen ei aina ole sujunut aivan

kitkatta, mutta vaikeuksista
on päästy yli keskustelemalla,
virheitä tekemällä ja niistä oppimalla. Uskomme että kahden
vuoden kokemus on hionut
yhteistyön lähes saumattomaksi ja kolmas alkava kausi
on seurahallinnon näkökulmasta
tähänastisista paras.
Pelaajat ovat integroituneet
yhteistyöjoukkueeseen yllättävän nopeasti ja kitkattomasti
huolimatta siitä, että ovat usein
edelliskaudella olleet toistensa
vastustajia ja yksiä pahimmista
kilpakumppaneista.

Supermikrot

Mikrotytöt -05/06

ainoaan eli 1. divariin. Jouduimme pieneen lohkoon, joten pelejä
tuli syksylle vain neljä. Vaikka
meilläkin oli muutama jo viime
kaudella koripalloa harrastanut
tyttö, vastustajilla näitä ”konkareita” taisi olla enemmän ja niinpä
syyskauden saldona oli neljän
tappion putki. Pelikokemusta
kuitenkin karttui kaikille tytöille
ja viimeisessä pelissä joulun alla
nähtiin jo sinnikästä puolustamista ja rohkeita hyökkäyksiä,
vaikka vastustaja – lohkovoitSyyskaudeksi mikrotyttöjen taja Honka – olikin ottelussa
joukkue ilmoitettiin 06-tyttöjen ylivoimainen.
Mikrotytöt aloittivat kauden
2006-08 -syntyneiden joukkueena, mutta mukaan tuli nopeasti
muutama 2005-syntynytkin.
Vaikka koris on kivaa, on välillä
ollut mukava ottaa muutama
leikinomainen harjoitus mukaan
ja huhut ovat totta: treeneissä
ei voida olla liian monta kertaa
”Apinat alas puusta”. Loppukaudesta myös osa pelaajista
on osannut toivoa harjoituksissa
pelaamista...

Kevätkaudella saatiin 06-tytöille
myös 2.divari, jonne joukkue
sitten siirtyi. Syksyn aikana
uusia pelaajia oli tupsahdellut
useampia, joten kevätkauden otteluihin päästiin pelaamaan aika
isolla joukkueella. Joka ottelussa
oli 9-12 pelaajaa. Ensimmäinen
voitto saatiin heti ensimmäisessä sarjaottelussa tammikuussa
Pakilan Visaa vastaan!
Tammikuussa osallistuimme
myös Ricoh-turnaukseen. Sekä
alkulohkossa että puolivälierässä vastaan tuli kovia vastustajia,
joten turnauksen ainoa voitokas
ottelu oli jumbofinaalin voitto
TiKSin tytöistä. Siitä kuitenkin
alkoi melkoinen voittoputki:
sarjapeleistä joukkue suoriutui
ilman tappioita runkosarjan
ykköseksi ja aluefinaaleihin.
Huhtikuun aluefinaaleiden
jännittävä välierä Pakilan Visaa
vastaan päättyi Sykin voittoon,
mutta loppuottelussa runkosarjan kakkonen Topo oli taitavampi. Sarjakausi päättyi siis
hienosti hopeamitaleihin, joista
tytöt olivat ansaitusti iloisia ja
ylpeitä.

Palkittavat:
Anna Havunen - hyökkäyksen
ykkösnyrkki ja puolustuksen
alin lukko
Iida Harju - kehittynyt kauden
aikana isoin harppauksin

Ricoh-turnaukseen tammikuussa
sekä Sherwood-turnaukseen
Keravalla toukokuussa.

Mikropojat -05/06

Kaiken kaikkiaan mikropoikien
kausi on ollut erinomainen
osoitus siitä, että koris on parhaimmillaan aivan huippukivaa!

Palkittavat:
Nico Uotila - kova tsemppari ja
vahva pelaaja kummassakin
päässä kenttää
Touko Lokki - joukkueen
ilopilleri, aina hymy naamalla

Mikropojat ovat tällä kaudella
koostuneet 05-08 -syntyneistä
pojista. Vaikka paikoin sali on
ollut ääriään myöten täynnä
intoa pursuavia koripalloilijanalkuja, ei se ole menoa ainakaan haitannut. Harjoituksissa
on ollut kova vauhti ja hymy
herkässä - koripallotaitojen lisäksi viikottain on opittu uusien
kaverien ja ystävien nimiä, sillä
melkein jokainen on halunnut
tuoda kaverinsakin treeneihin
mukaan.

Mikropojat ovat pelanneet
Koripalloliiton Eteläisen alueen
2005-syntyneiden poikien II
divisioonassa ja saalistaneet
hyvän määrän voittoja ja keränneet kokemusta parilla tappiolla.
Sarja on ollut pelikokemukseen
ja -taitoihin nähden oikein
hyvä. Nuoremmat mikropojat
ovat pelanneet harjoitusturnauksia ja -otteluita ja näissä
päässeet kokeilemaan koripallo-ottelun kiihkeää tunnelmaa.
Joukkue on myös osallistunut

Minitytöt -03/04

Minityttöjoukkue pelasi syyskauden kokoonpanolla, jossa
oli kuusi vuonna 2004 syntynyttä tyttöä ja kaksi pelaajaa
mikrotytöistä. Syksyn kuluessa
kävi selväksi, että näin pienellä
joukkueella sarjapelien pelaaminen on hankalaa. Käytännössä
kaikkien piti aina olla mukana
kaikissa peleissä, eikä sairastumisten tai loukkaantumisten
varalle ollut tarpeeksi vaihtopelaajia. Syksyn sarjapeliohjelma
saatiin kuitenkin vietyä kunnialla ilmoittautua minitytöt 2003 -sarläpi, mutta kevätkaudeksi piti jaan. Keväällä meillä oli myös
yhteisiä harkka-aikoja c-tyttöjen
miettiä uusia kuvioita.
kanssa. Isompien kanssa harSyyskauden kohokohta oli joittelemisesta ja pelaamisesta
vuodenvaihteen turnausmatka oli se hyöty, että omaankin
Salon AND1 -turnaukseen. pelaamisen saatiin lisää tehoa
Turnaus oli hieno ja antoisa ja vauhtia. Pelit sujuivat varsin
kokemus, vaikka mainittavaa mukavasti, vaikka moni ottelu
päättyikin lopulta niukkaan tappelimenestystä ei tullutkaan.
Kevääksi saimme minityttöjouk- pioon. Kentällä nähtiin kuitenkin
kueeseen apuvoimia nuorim- hienoja harjoiteltuja kuvioita ja
mista c-tytöistä ja uskalsimme oivallista joukkuepelaamista.

Minityttöjen kausi on kiva päättää perinteiseen tapaan omissa
päättäjäisbileissä vesipuisto
Flamingossa.

Palkittavat:
Kerttu Luoma - joukkueen
selkäranka monessa
mielessä
Tuulia Tapper - lupaava
koripalloilija

Kausi aloitettiin elokuussa
EHBT-turnauksessa kahdella
joukkueella, saaliina kilpasarjassa neljäs sija ja fun-sarjassa
kuudes. Marraskuussa Minipojat
voittivat Kouvot-turnauksessa
Kouvolassa hopeaa. Tammikuussa osallistuttiin kahdella
joukkueella Ricoh-turnaukseen
Vantaalla. Tuliaisiksi irtosi
kilpasarjasta kultamitalit ja
Challenger-sarjassa 8. sija.

Minipojat -03/04

Sykin Minipoikien joukkue eli
2003-2004 syntyneet pojat on
tällä kaudella pelannut oman
ikäluokkansa 1. ja 3. divisioonan
sarjoja sekä kokeillut siipiään
myös C-poikien 2. divisioonassa. Mukaan on tullut jälleen lisää
pelaajia ja kaikkiaan poikia on
jo 27, joten joukkue on osittain
harjoitellut kahdessa ryhmässä.
Koko joukkueen kehitys ja kilpajoukkueen menestys on ollut
tällä kaudella vahvasti nousujohteinen. Harjoitteleminen

osittain kahdessa ryhmässä
on tuottanut tulosta ja onnistumisen kokemuksia sekä
kilpailullisemmille, että harrastaville ja vasta aloittaneille
pelaajille. On ollut hienoa
huomata, kuinka mutkattomasti uudet pelaajat ovat
solahtaneet osaksi porukkaa!
Vaikka joukkue on pelannut
useammassa sarjassa eri kokoonpanoilla, yhteishenki on
todella tiivis ja positiivinen.
Minipojat ovat iso, monipuolinen ja innostunut ikäluokka!

Ison yllätyksen pelaajat järjestivät huhtikuun alussa,
kun pääsivät ns. villillä kortilla
mukaan C-poikien (eli 2002
syntyneiden) 2. divisioonan
aluefinaaleihin ja voittivatkin
koko sarjan! Oman ikäluokan
1.divisioonan eteläisen alueen
mestaruus napattiin voitolla
Hongasta. Eli kauden päätavoite
saavutettiin mahtavasti! 3. divarissa pelit ovat kulkeneet mukavasti, ja alueﬁnaaleista jäätiin
vain niukasti tällä kertaa. Kausi
lopetetaan Turussa JBT-turnauksessa, johon lähdetään yhdellä
joukkueella.

Tällä kaudella on päästy maistamaan myös kansainvälistä
turnaustunnelmaa ja seurojen
välistä yhteistyötä. Kahdella
Pyrinnön minipojalla vahvistettu joukkue vieraili joululomalla
Liettuassa Sabonis-kutsuturnauksessa ja voitti siellä
muutaman kovan joukkueen
saaden turnauksen pronssia!
Pääsiäisenä joukkue kutsuttiin
epäviralliseen pohjoismaiden
mestaruusturnaukseen Scania
Cupiin Södertäljessä ja siellä pojat olivat viidensiä. Turnaukset
ulkomailla ovat paitsi kehittäneet
taitoja, myös tarjonneet oppia
yhdessäolon, itsenäistymisen
ja uusien kokemuksien kautta.
Kauden aikana on Minipojille
järjestetty monenlaista mukavaa oheisohjelmaa - on käyty
katsomassa maaotteluita ja
isompien poikien pelejä ja pidetty saunailtoja. Ilahduttavaa
on ollut huomata, että pojat
ovat turnauksissa ystävystyneet
myös monen vastustajajoukkueen pelaajien kanssa, vaikka
kentällä ovatkin tosissaan vastakkain. Vanhemmatkin pääsivät

kisaamaan poikia vastaan, ja
tiukan pelin tulos oli voitto
vanhemmille. Huokaisemme
hetkeksi, saa nähdä kuinka
pahasti pojat meidät jyräävät
ensi vuonna!
Iso kiitos valmentajat Kele,
Kriske, Klaus ja Pauli. Teidän
omistautumisenne joukkueelle
on uskomatonta! Lämpimät
kiitokset ansaitsevat myös mahtavat jojot Panu, Mikko ja Terhi!
Onnittelut jokaiselle pelaajalle
mahtavasta, hyväntuulisesta ja
innostuneesta kaudesta! Tästä
on hyvä lähteä kesäkentille rentoutumaan ja keräämään voimia
uuteen kauteen!

Palkittavat pelaajat:
Juho Arola – DPOY, vuoden
puolustuspelaaja
Tomi Visakko – vuoden
joukkuepelaaja

kärki. Pari voittoa kuitenkin
saatiin Järvenpään NMKY:stä.
Kevään osalta päätettiin ilmoittautua 01 kolmosdivariin ja
vauhtiahan riitti sielläkin.

C-tytöt -01/02

Vuosina 2001-2003 syntyneiden Sykin C-tyttöjen joukkue
on kauden aikana kasvanut
kahdella pelaajalla kymmenen
tytön joukkueeksi. Jo edellisellä kauden lopulla selviteltiin
valmennusyhteistyön mahdollisuuksia muiden seurojen kanssa
ja alkusyksystä vahvistui Sykin
ja ToPon c-tyttöjen valmennusyhteistyö, johon olemme
olleet tyytyväisiä. Treeneissä
tytöt tutustuivat heti elokuussa
ja EHBT turnauksessa myös
pelaajien vanhemmat tapasivat
toisiaan sekä ToPon valmentajia.

EHBT:n fun sarjassa pelattiin
muutamaankin kertaan ToPon
fun –joukkuetta vastaan ja kotiin
tuomisina oli pronssimitalit sekä
upea pokaali.

RICOH –turnaukseen osallistuimme ToPon kanssa kahdella
sekajoukkueella. Tutuiksi ovat
tulleet myös luuttuamisvuorot ToPon naisten korisliigan
kotiotteluissa Kisahallissa.
Toimitsijatyöhön eli tulostauluun ja ajanottoon perehdyttiin
syksyllä supermikrojen harkkapeleissä. Osa tytöistä osallistui
myös Seagullsien järjestämään
junioritapahtumaan hiihtolomaviikon päätteeksi ja kävimme
myös kutsuvieraina Seagullsien
Korisliigan sarjapelissä.

Kauden aloittaminen turnauksella olikin vauhdikas startti kohti
sarjapelejä, joissa nuoremmille
02 C-tytöille oli tarjolla enää
kaksi divaria. Kakkosdivarin
vähäisestä joukkuemäärästä
johtuen pelattiin pariin kertaan
samoja joukkueita vastaan ja
aika monta kertaa vastassa oli
edelliskauden kakkosdivarin

Paljon uutta on opittu kauden
mittaan, kovissa peleissä
on tsempattu loppuun asti ja
toukokuussa edessä on vielä
JBT turnaus Turussa, jossa
vietetään kauden päätöstä.
Erityiskiitokset Sannille, Jomille,
Zdenkalle, Jannelle sekä apuvalmentaja Eliakselle hyvästä
valmennuksesta.

C-pojat -01/02

C-pojilla on takana hyvä kausi.
Joukkueen valmentajina jatkoivat Miguel ja Klaus. Joukkue sai
vahvistusta uusista ja palaavista
pelaajista, ja sen koko kasvoi
23 poikaan. Uudet pojat ovat
kotiutuneet nopeasti joukueeseen, ja monet heistä lähtivät
heti peleihin mukaan.

Palkittavat:
Essi Sarvilinna –
hurja kehitys kovaksi
korinaluspelaajaksi
ja joukkueen
luottopuolustajaksi
Ella Söderholm – joukkueen
urheilullisin

Syksyllä C-pojat pelasivat
eteläisen alueen III divisioonaa
01-poikien sarjassa, sijoituksena
5. sija. Kevääksi ilmoittauduimme sekä 01- että 02-sarjan III
divisiooniin ja pelejä oli paljon.
Voitot olivat tiukassa ja molemmissa sarjoissa sijoitus oli 8.
Vaikkei pisteitä juuri herunut,
joukkue kehittyi pelaamisessa
paljon, matseissa koettiin monia
onnistumisen hetkiä ja uudet pelaajamme saivat pelikokemusta.
Sarjapelien ja treenaamisen

lisäksi joukkue on puuhannut
muutakin yhdessä: vietimme
joulukuussa porukalla pikkujouluja, kävimme tammikuussa
RICOH-turnauksessa, helmikuussa Seagullsien pelissä ja
huhtikuussa pojat ottivat voiton
vanhemmistaan ystävyysottelussa. Lisäksi tätä kirjoittaessa
on edessä vielä harjoitusturnaus
LePyn ja HuBan kanssa.

Palkittavat:
Santtu Vaalamo, luottopelaaja
Alvin Duncker, kehittynein
pelaaja

B-tytöt -99/00

Kausi alkoi syksyllä tilanteessa,
jossa joukkueessa pelasi 10
kymmenen tyttöä. Laadukkaiden
harjoitustapahtumien aikaansaamiseksi harjoitustapahtumat
yhdistettiin A-tyttöjen kanssa,
jotta paikalla olisi useimmiten
yli kymmenen tyttöä. Ratkaisu
osoittautui mainioksi molempien
ryhmien osalta, koska treeneissä
on kauden aikana riittänyt väkeä
ja joukkueet ovat pystyneet
haastamaan toisiaan kentällä.
Syyskausi pelattiin eteläisen
alueen 2.divarissa saavuttaen
enemmän voittoja kuin tappioita,

mutta ennen kaikkea valmentaja oli tyytyväinen huomatessaan, että uusien elementtien
tuominen pelitapahtumaan
alkoi näkymään positiivisesti
loppusyksystä. Joukkue osallistui Kouvot- turnaukseen
marraskuussa, joka toimi hyvänä
mittarina kehitykselle. Mukaan
turnausjoukkueeseen saatiin
myös kaksi tyttöä Hyposta, jossa
Amanda oli puolestaan vieraillut
SM-karsintojen aikana. Turnaus
tarjosi tytöille tiukkoja pelejä,
joista osa pystyttiin kääntämään voitoksi, mutta välierässä

koimme karvaan pettymyksen
turnausvoittaja Panttereiden
voittaessa tiukan kamppailun
pisteellä. Pronssiottelussa
väsymys alkoi jo näkymään ja
Tiks pystyi kääntämään viimeisen pelin edukseen. Kevätkausi
osoittautui vaiherikkaaksi tarjoten kokemuksia, niin positiivisia
kuin negatiivisiakin, koko rahan
edestä. Iloinen yllätys oli myös
Merin palaaminen koripallon pariin parin vuoden tauon jälkeen.
Joukkue aloitti kevätkauden
vahvasti voittaen neljä ensimmäistä peliään. Tämän jälkeen
peliesitykset hieman ailahtelivat
ja kevätkausi huipentui otteluun
Keravan kori- 80:ä vastaan,
jossa panoksena oli alueﬁnaalipaikka. Ottelun ensimmäinen
puoliaika oli tytöiltä upeaa peliä
molemmissa päissä ja puoliajalle oli saavutettu 9 pisteen
johtoasema. Toisella puoliajalla
joukkueeseen iski henkinen
lukko, joka johti helppoihin
ohiheittoihin ja menetyksiin,
kun taas Kerava alkoi osumaan
kaukaa. Viimeinen erä oli loistavaa taistelua puolin jos toisin,
mutta tällä kertaa jouduimme

pettymään, kun vastustaja
korjasi kolmen pisteen voiton
myötä alueﬁnaalipaikan. Tästä
opitaan ja kasvetaan koripalloilijoina. Isot kiitokset tytöille,
jotka muodostavat iloisen ja
yhtenäisen ryhmän, jota on ilo
valmentaa. Vanhemmille myös
kiitokset loistavasti hoidetusta
taustaduunista.
Ensi kaudella suurin osa tytöistä siirtyy A-junnuikään, jolloin
A-ikäisten ryhmästä muodostuu mukavan runsaslukuinen
harjoitusrinki. Tästä on hyvä
jatkaa junnu-uran viimeiseen
vaiheeseen!

Palkittavat pelaajat:
Saila Sippola – Vuoden
puolustuspelaaja
Venla Alanko – MVP

pelaajille ja valmentajille että
huoltajille.

B-pojat -99/00

B-pojissa harjoitteli ja pelasi
kaudella 2014-2015 kaikkiaan
28 poikaa. Mukana oli vuosina
1999, 2000 ja 2001 syntyneitä
pelaajia.
Kauteen valmistautuminen alkoi ahkeralla kesäharjoittelulla
ja kesäkaudella järjestetyillä
harkkamatseilla. Osallistuimme
kutsuturnauksiin Salossa ja
Kisakalliossa sekä loppukesän
perinteisiin isoihin turnauksiin.
Delfin-turnaus oli hauska yhteinen reissu Särkänniemen
vierailuineen. Elokuun lopussa

pelasimme kahdella joukkueella
Espoossa EHBT-turnauksen
fun- ja kutsusarjassa.
Alkusyksystä Loimaalla ja
Jyväskylässä järjestettyjen karsintaturnauksien ja jännittävien
taisteluiden (mm. huikea ratkaiseva voitto Lappeenrannan
Namikasta) jälkeen pääsimme
pelaamaan valtakunnallista I-divisioonaa. Lisäksi pelasimme
alueellisessa II- ja III-divisioonassa syys- ja kevätkaudella.
Pelaaminen kolmessa sarjassa
merkitsi kiireistä kautta sekä

Valtakunnallisessa I-divisioonassa matkasimme syksyn
ja kevään aikana yhdeksään
vieraspeliin: Kokkolaan, Lapualle, Jyväskylään, Turkuun,
Tampereelle, Saloon ja Kotkaan.
Pääkaupunkiseudulta mukana
oli Sykin lisäksi Puhu ja HNMKY.
Järjestimme yhtä monta I-divisioonan kotipeliä. Kotihallina
näissä oli Vuosaaren urheiluhalli,
koska oma kenttämme oli koko
kauden remontissa. Kaikkien
sarjojen matkat ja kotipelien
toimitsijatyöt vaativat vanhemmilta sitoutumista. Ilman näitä
innokkaita tuki- ja kannustusjoukkoja kausi ei olisi onnistunut.
Joukkueenjohtajina hääräilivät
Pia Villa ja Petteri Pakarinen,
joka on myös useasti kiireisellä
kaudella sijaistanut valmentajia
peleissä.
Erityisesti syyskautta vaikeuttivat useat loukkaantumiset.
Ahkeran harjoittelun kehittämät
taidot ja yhteisen pelityylin löytyminen sekä kova taistelutahto

tuottivat kuitenkin tulosta ja
menestyimme hienosti kaikissa
sarjoissa. Nuorempi B-ikäluokka,
00-pojat ovat saaneet meillä
isosti vastuuta, ja kantaneet
sen hienosti. Tämä on arvokasta
kokemusta jatkoa ajatellen.

Riemun aiheita on lisäksi tuonut
Jaakon saamat kutsut maajoukkueleirityksiin, sekä Jesperin
ja Elmon jatkoonpääsyt All
Stars-leireillä.
Kevään päätteeksi joukkue
matkaa vielä yhteiselle turnausreissulle Viron Maheda
Cupiin. Tämän jälkeen 99-pojat
siirtyvät eteenpäin A-pojiksi ja
00-01-syntyneet jatkavat orastavin odotuksin kohti vanhempaa
B-poikavuotta.

Valtakunnallisessa I-divisioonassa matkasimme huhtikuun
alussa Jyväskylässä järjestettyyn final four -turnaukseen,
josta kotiin tuomisina oli hopeaa.
Pelasimme hyvän, tasapainoisen sarjan ja olimme lopulta
ansaitusti divarin toiseksi paras Hienosta kaudesta on kiittäminen koko joukkuetta, kaikkien
joukkue.
panostus on ollut tärkeää. Tämä
Myös alueellisessa II-divisioo- joukko on paitsi taitava ja ahnassa erityisesti kevätkausi meni kera, myös hyvin käyttäytyvä.
nappiin ja taival eteni voittoisasti Heidän kannustusjoukoissaan
ﬁnal four - turnaukseen. Saaliina oleminen on vanhemmille jatHongan kotipesästä oli kultaa. kuvan ilon lähde.
III-divisioonassa tapahtui hienoa kehitystä kauden aikana. Menestynyttä joukkiota on
Lopputurnaukseen ei aivan luotsannut Tomas Luomanmäki
päästy, vaikka kevään kymme- apunaan lokit Eero Sahlberg ja
nestä ottelusta voitettiin peräti Antti
seitsemän. Yhteensä voittoprosenttimme kauden sarjapeleistä
oli 66%.

Palkittavat:
Sami Surenkin kehittynein
Alvar Pemberton - vuoden
tulokas

A-pojat

Toinen vuosi PuHu-yhteistyötä
alkoi jokseenkin haastavissa
merkeissä, kun PuHun a-poikien
sielu ”yksi parhaista koutseista
ikinä” Danny Jansson ilmoitti
alkukesästä siirtyvänsä uusiin
haasteisiin ja testamenttasi
joukkueen edellisvuoden kakkoskoutsille Kristian Palotielle.
Kriske sai kakkoskoutsiksi
Kaspar Andersonin ja fysiikkaa
valmentamaan Jarkko Ahon.
Tiimi otti joukkueen ennakkoluulottomasti haltuunsa heti ja
mitä pidemmälle kausi eteni sen
paremmin sujui.

Kauteen mahtuu hikeä, kyyneliä
ja ajoittain armotontakin läppää.
Niin ikään erittäin hyviä pelejä ja
täydellisiä floppeja. Lopputuloksena sm-sarjan kuudes sija,
ja kaikilla kolmella joukkueella
eteläisen alueen ﬁnal four, josta
PuHun pojat voittivat ykkösdivarin kultaa ja Sykki hopeaa.

Poikien kannalta vuosi on
ollut monipuolinen ja tapahtumarikas. Yli 30 poikaa pelasi
kolmea alueellista sarjaa ja
valtakunnallista sm-sarjaa sm-karsintoihin osallistuttiin
kahdella joukkueella. Treenejä
vedettiin pääosin kahdessa
ryhmässä. Ulkomaanturnauksissa käytiin jokaisen ikäluokan
voimin: nuorimmat 98-pojat
kävivät keväällä Virossa,
97-pojat edellisvuoden tavoin
Liettuassa Sabonis-turnauksessa, ja Scaniassa oltiin pääsiäisenä sm-rosterin – vanhimpien
pelaajien voimin.

Kuluneella kaudella Sykkipaidoissa esiinnyttiin sm-karsinnoissa, Sabonis-turnauksessa ja
alueen ykkösdivarissa. Pääosin
97-pojista koostunut joukkue
kasvoi joukkueeksi isolla Jiillä
ja tekemistä oli upea katsella
sekä Martsarissa että Liettuan
Kaunasissa. Ensi vuonna palaamme SYK:hon!
96-syntyneistä sykkikasvateista
Chrysostom Chukwuma oli ajoittain täysin pitelemätön sm-sarjassa ja Ilmari Toikkanen pärjäsi
hienosti korin alla. Iben jäätävä
blokki mm. ratkaisi voiton PuHulle Scaniassa ensimmäisessä
ottelussa.
Kausi huipentui alueen ykkösdivarin ﬁnaaliin, jossa huikean

jännitysnäytelmän tarjosivat
omat vastakkain asettuneet
joukkueemme Sykki ja PuHu.
Kullan vei ansaitusti mutta niukasti pääosin 96-syntyneistä
koottu joukkue PuHu.

A-pojat FUN

Palkittavat:
Johan Tuomola Joukkuekavereita
tsemppava hyvän hengen
luoja

Palkittavat:
AK Örmälä - kehittynein
Mikko Visakko - paras
puolustaja

Yksi kuluneen vuoden parhaista
jutuista oli varmaankin A-poikien
harrastejoukkueen perustaminen. Vaihtoehto olisi ollut ankea, koripalloton elämä, mutta
fun-ryhmän ansiosta viitisentoista nuorukaista sai kauden aikana
nimensä pöytäkirjaan.

tähtihetkiä oli se, kun fun-pojat
syyssarjassa pyyhkivät PuHulla
lattiaa.

Harjoittelu ja hauskanpito ovat
toki tärkeintä, mutta jatkossa
voittojakin saattaa tipahtaa
enemmän, sillä kaikki peleissä
käyneet ovat ensi kaudellakin
Pojat treenasivat kuluneella a-ikäisiä. Sitten pidetään vielä
kaudella kaksi kertaa viikossa enemmän hauskaa - vastustajan
Juhanin ja Ekin komennossa. kustannuksella.
Sarjatasoksi päätettiin alueellinen kakkosdivisioona. Voittoja ei
paljon tullut ja muutaman kerran
se jäi harmillisen lähelle. Kauden

Artin Jafari - Hyvää
kehitystä ja tsemppaamista
koko kauden

A-tytöt

A-tyttöjen joukkueen peliä on
tällä kaudella - ja kauden kuluessa yhä enemmän - ollut ilo
seurata. Tytöistä on kasvanut
tiivis ja yhtenäinen joukkue, jossa on erinomainen yhteishenki ja
joka osaa pelata hyvin yhteen.

jo ajoissa paikalla ja jopa verryttelivätkin ennen peliä. Puheen
määrä pukukopissa ja kentän
laidalla ei kuitenkaan vähentynyt,
vaikka pelit kovenivat.

Joukkueenjohtajan työ tässä
joukkuessa on ollut hauska ja
Kakkosdivarin runkosarjan voit- helppo tehtävä.
taminen ja hopeamitali ansaittiin
vahvalla oman pelin pelaamisella
ja peli-ilon säilyttämisellä tiukoissakin tilanteissa. Kauden
viimeisissä peleissä tytöt olivat

Palkittavat:
Fanny Forsbom –
ikitaistelija ja joukkueen
blokkikuningatar, ei anna
ikinä periksi, ei ainakaan
sisuuntuessaan.
Roza Alfat – kapteeni,
jonka innostuksesta voi
ottaa mallia ja joka lähes
aina, tai ainakin joskus, on
ajoissa paikalla..

Tästä sisuuntuneena Sykki
Uniﬁed jatkoi innokkaana harjoituksissa. Joulutauko ja kevätkaudella löytynyt treeni-into
tekivät selvästi tehtävänsä, sillä
maaliskuun Vantaan turnauksessa PuHu mustaa vastaan
päästiin jo kolmen korin päähän
ja BC-Nokia Yellow voitettiin.

Unified

Sykki Unified –joukkueen
kokoonpano muuttui hieman
syksyllä 2014. Muutama pelaaja
lopetti harrastuksen tai siirtyi
toiseen joukkueeseen, mutta
mukaan saatiin myös uusia,
innokkaista koripalloilijoita:
Max, Mia sekä partnerit Ida,
Silja ja Ella ovat olleet hieno
lisä innokkaaseen joukkueeseemme. Joukkueessa on nyt
17 pelaajaa: 11 urheilijaa ja 6
partneripelaaja. Viime kauden
toive uusista partnereista
siis toteutui! Samoin saimme
toisen salivuoron, joka oli
myös loistavaa. Kiitos seuran

salivuorosuunnitteluvastaavalle.
Kauden koripallosarja alkoi
Nokialla 12. lokakuuta, jolloin
ensimmäisessä pelissä Sykki
hävisi kutkuttavan pelin jälkeen
yhdellä korilla PuHu mustalle.
Seuraavaan peliin sisu kasvoi
ja Sykki voitti BC Nokia Yellow
–joukkueen 24-16. Seuraavaksi
vuorossa oli turnaus Kisakalliossa koripallomaajoukkueen
Susi Training Centerissä marraskuussa. Taisi syksy painaa
jaloissa, sillä tiukoista peleistä
huolimatta vastustajat veivät
pisteet omiin koteihinsa.

Kauden lopputurnaus Susi
Training Centerissä olikin jo
koripalloilun juhlaa. Vaikka
ensimmäinen peli hävittiin BC
Nokia Yellowlle, niin toinen peli
PuHu mustaa vastaan voitettiin
29-26! Toisena turnauspäivänä
voitot menivät päinvastoin.
Joukkueiden piste-erot peleissä
ovat pienentyneet jatkuvasti,
joka tekee peleistä entistä
jännittävämpiä ja osoittaa, että
joukkueet edistyvät hienosti
niin puolustus kuin hyökkäyspäässäkin. Tämän lisäksi koreja
tehdään tasaisemmin kaikkien
pelaajien kesken.
Harjoitukset ja pelit toivat iloisen
yllätyksen Kisakallion turnauksen lopuksi – Sykki nousi Uniﬁed
6B sarjan hopeatilalle!

Pelaajat ovat käyneet kiitettävästi harjoituksissa siitäkin
huolimatta, että lauantain treenit
ovat jo kymmeneltä aamulla.
Hatunnosto valmentajille, jotka
jaksavat innostaa treeneissä niin
marrasharmailla kuin lauantaiaamuisin. Hyvä Jussi, Anu ja
Mari!

Palkittavat:
Nopea ja taitava: Simo
Ahkera urheilija ja
korintekijä: Pauliina
Kannustava partneri: Topi

Perhekoris

Sykin uusi koriskonsepti perhekoris aloitti tänä vuonna toimintansa Haagan peruskoulun
tiloissa. Lauantai aamupäivisin
saliin on kerääntynyt vaihtelevan
kokoinen ja ikäinen koriksesta,
leikkimisestä ja liikkumisesta
innostunut porukka. Koripalloja
otetaan mukaan harjoitteisiin vähintään kerran joka treeneissä,
mutta tekemisen pääpaino on
perusliikuntataitojen kehittämisessä ja kertaamisessa. Kaikilla
osallistujilla korin tekeminen
onnistuu jo hienosti, kun treeneistä löytyy jokaiselle osallistujalle sopivan kokoisia koreja
jopa donkkien harjoitteluun.

Usein treenien lopuksi vedettävä temppurata on ollut lasten
suosikkijuttu, ja radalla onkin
harjoiteltu monenmoisia perustaitoja kuten tasapainottelua,
ryömimistä, juoksemista ja
hyppimistä. Kuperkeikkakin on
todistetusti tullut tämän kauden
aikana temppurataa kiertäessä
opittua. Meno on ollut alusta asti
huippukivaa, mistä suuri kiitos
kaikille treeneihin osallistuneille lapsille ja lapsenmielisille
aikuisille!

Naiset

Senoritas

Kunniamaininnat:
Eliisa Vuori - vuoden
senorita
Nadja Plosila - vuoden
come-back
Senoritas jatkoi pelejään Eteläisen alueen 3-divarissa. Miesten
maajoukkueen tuoma noste
toi riveihin kaksi suhteellisen
pitkän tauon pitänyttä pelaajaa.
Fanimatkailun myötä kauden
alussa haettiin pelituntumaa, ja
ylimpään jatkosarjaan päästiin
rimaa hipoen.

tiukan ottelun kääntäminen
loppukaudesta voitoksi antoi
taas uskoa omaan osaamisen
ja intoa kohti ensi kautta.

Joukkueessa pelasivat Reetta
Enrold, Marja Kokko, Emmi
Niskanen, Riikka Niskanen,
Nadja Plosila, Suvi Raitala,
Veera Saari, Suvi Staudinger,
Kevään merkittävin saavutus Johanna Stenbäck, Salla Tieva,
oli uusien peliasujen hankinta, Eliisa Vuori, Kaisa Väkiparta ja
edellisistä osa oli jo palvellut valmentaja Timo Hyvönen
vuosikymmeniä. Muutaman

Joukkue kunnostautui kauden
aikana etenkin turnauksissa,
Delﬁnin sija 5-6 oli hyvä saavutus ja Easterin voitto kruunasi
kauden kun venäläisestä vastustajasta saatiin revanssi. Eteläisen alueen 2-divarissa esitysten
taso ailahteli pitkin kautta ja 5.
sija oli selvää alisuorittamista
joukkueen potentiaaliin nähden.

Joukkueessa pelasivat Maria
Ainamo-McDonalds, Salla Autio,
Karoliina Halonen, Emma Laine,
Maija Leino, Laura Leppähaara,
Raakel Leppähaara, Elissa Niskanen, Maiju Niskanen, Anna
Sahlan, Ina Taimisto ja valmentaja Timo Hyvönen.

Joukkueen perusrunko on säilynyt mukavasti kasassa, osan
pelaajista palatessa riveihin
toisten poistuessa. Ensi kaudella
päästään toivottavasti takaisin
omaan kotisaliin, tällä kaudella
kun omat pelaajat eksyivät matkalla ”kotipeleihin” Vuosaareen.
Ensi kaudella on tavoitteena
kotiinpaluun myötä parantaa
myös peliesityksiä.

Kunniamaininnat:
Raakel Leppähaara vuoden pelaaja
Maija Leino - vuoden
tulokas

Hunksin kauden suurin takaisku
saatiin jo kesällä, kun uutiset
SYK Memorial Coliseumin remontista kantautuivat rahvaan
korviin. Evakosta huolimatta
joukkueen kaudelle voi antaa
arvosanan hyvä plus. Nelosdivarin B-lohkoon oli arvottu kaksi
jengiä yli muiden: ex-liigapelaajien tähdittämä Kisis ry sekä
espoolaisten "young gunien"
EBT Farmi. Näitä kahta vastustajaa lukuun ottamatta Hunks
kirjasi yhtä monta voittoa kuin
tappiota. Kymmenen joukkueen lohkossa sijoitus oli lopulta
kuudes.

Sykki Sneakers tippui viime
kauden päätteeksi 5. Divariin.
Tiukan try-outin kautta joukkueeseen valikoitui 10 pelurin
joukko, jossa oli vanhojen naamojen lisäksi myös muutama
uusi kasvo.
Joukkue haki vielä hieman
itseään syksyn aikana, mutta
osittain kiitos junnuvahvistusten
voittoja saatiin haalittua ylimpään loppusarjaan oikeuttava
määrä. Keväällä sitten joukkueen peli nousi uudelle tasolle
ja kausi kruunautui ansaittuun
sarjavoittoon ja nousujuhliin.
Joukkueessa pelasivat: Timo
Hyvönen, Juha Jaskara, Ville
Niemi, Sampo Pajari, Jukka
Puustinen, Lasse Saarinen,
Aleksi Seppä, Teemu Sipilä,
Kari Vertio, Antti Vesalainen +
A-junnuja

Seniors

Hunks

Sneakers

Vuoden Sneaker:
Aleksi ja Jukka

Vuoden Junnu:
A-K

Komeiden miesten rosteri pysyi
laajana koko kauden, siitä kiitos
myös seuran A-junnuille. Kauden yksittäinen kohokohta oli
ehdottomasti Pyrhösen kolmen
askeleen fadeaway-buzzer-beater, joka toi pisteen vierasvoiton
Torpan Pojista. Boom shakalaka!

Palkittujen lisäksi joukkueen
rungon muodostivat: Karri
Tuominen, Tuomas Pyrhönen,
Kasperi Kunnas, Janne Sivenius,
Antti Kerppola, Kasper Eerola,
Johannes Nuutinen, Atro Andersson, Kristian Palotie, Erik
Lindroos, Pauli Putkonen, Lauri
Niskanen

Axel Foley Dedication
Award:
Akseli Hämäläinen

Jaakko Niskanen
Trophy (MVP):
Joonas Huhtala

Seniors palloili kuluneen kauden
eteläisen alueen 3.divisoonassa
tiputtuaan tarunhohtoisesta
2.divarista edellisellä kaudella.
Joukkueen kokoonpano koko
melkoisia muutoksia, kun osa
runkopelaajista otti sapattivuoden ja remmiin löytyi uusia
pelaajia niin vanhoista seuran
kasvateista kuin kehä 3:sen
ulkopuoleltakin. Lisäksi Petteri
oli saanut polvensa 3. Divarin
vaatimaan pelikuntoon, mikä
oli tottakai piristysruiske mollivoittoisesti sujuneeseen edelliskauteen verrattuna. Syyskausi
totuteltiin uusiin pelikavereihin
ja voitot olivat tiukassa, mutta
keväällä vinstejä alkoi jo tippumaan useammin ja sarjapaikka
säilytettiin ilman jännitystä. Kauden kohokohtia olivat tietenkin
saunaillat, joissa palkittiin edellisvuosien tapaan ansioituneita
pelaajia. MVP pystin sai Streng
ja rakkauden apostoliksi valittiin

palkinnon moninkertainen voittaja Pena. Seniors lähtee ensi
kauteen motivoituneena ja kauden tavoitteeksi asetetaan April
Madness huhtikuussa 2016.
Terassikaudella joukkue harjoittelee ulkokentillä unohtamatta
tietenkään rakkaus- ja kaipuuaiheisten runojen lausuntaa.

Entiset Nuoret

P o r u k k a o n k i i t e t t ä v ä s t i neli-kymppisiä. Ainakin heidän
pysynyt kasassa. Joka per- liikkeensä on rivakkaa ja jaksajantai-ilta suuntaamme kohti minen hyvää.
Pitäjänmäkeä.
Muut yrittävät pysyä perässä ja
Harri tulee ensimmäisten mutisevat, että ”täytyyhän sen
joukossa virittäytymään tun- iän jossain näkyä”.
nelmaan. Heti kohta joukkoon
liittyvät Tessa ja David, Mikko, Tulkaapa vanhukset kokeiTiina, Outi, joskus Codekin. lemaan ensi kaudella. KunMaaretkin käy siellä edelleen, nollinen viikonloppu alkaa
vanhempienkoriksella.
Nissestä puhumattakaan.
Kun Sakke vihdoin löytää perille,
peli voi alkaa.

Hyviä asioita ei kannata
muuttaa!
Tämän totuuden tunnustaa, jos
kerran eksyy Sykin vanhempienkoriksen - tai kuten termi
nykyisin muodikkaasti kuuluu
– Entisten Nuorten riveihin.
Joukkue on muuten ollut kasassa jo pitkälti toistakymmentä
vuotta. Historian aikana tässäkin
julkaisus-sa on kuvailtu pelaajien
myyttisiin mittoihin ulottuvia
teknisiä, taktisia ja muitakin
urotöitä.

Nykyisin pelataan Heikin
hommaamissa liiveissä. Vanha
oranssi on vaihtunut tyylikkääseen ja hoiken-tavaan punaiseen. Hyvä niin, kai.
Tällä kaudella loukkaantumiset
ovat vähän vaivanneet. Maaret
kärsi talven liukkaista ja Tessan
jalka petti kesken pelin. Onneksi
kumpikin toipuu hyvää vauhtia.
Porukka odottaa comebackiä.
Tulkaa äkkiä takaisin!

Muistattekos esimerkiksi Leon
kevään korvilla kukkaansa puhkeavan myötäkierteisen käärmeheiton tai Ilpon legendaarisen
ruoskan? Entäpäs Raijan lay
up ja hänen kiusallinen tapansa
ensin harhauttaa vas-tustajan
puolustaja parilla lantioliikkeellä aivan vikasuuntaan ja vasta
sitten upottaa pallo sukkaan?
Kaikki tuo on täyttä totta tänä- Tällä kaudella saatiin vahvistusta
kin päivänä, ja matkan varrella junioreista. Uusimmat starat eli
Mikko ja Panu taitavat olla alle
taidot ovat vain jalostuneet.

Sarana narisee

usea sykkiläinen sai maistaa
maajoukkueleirin tunnelmaa. On
mukavaa, että menestytään. Se
kertoo valmennuksen hyvästä
tasosta, pelaajien lahjakkuudesta ja sitkeydestä ja siitäkin, että
seurassa tehdään oikeita asioita.
Silti kaikkein hienointa oni se,
kuinka porukka hitsautuu palasiaan suuremmaksi kokonaisuudeksi. On se vaan pieni ihme,
kuinka paljon nuoret kasvavat
kauden aikana joukkueena ja
yksilöinäkin.

Kevätpörriäinen meinaa aina
yllättää Saranan. Narahdus
livahtaa eetteriin aivan viime
tipassa. Ehkä niin käy siksi, että
koriskauden toivoisi jatkuvan
loputtomiin. Toisaalta välillä
on hyvä pysähtyä ja katsella,
mitä seuralle kuuluu ja missä
Vaikka urheilumenestys maismennään.
tuu, vielä tärkeämpää on saada
Taas on ollut hyvä Sykki-vuosi. eväitä elämään.
Kauden lippulaivaksi voi nostaa Meillä ei ole hätää siinäkään
Sykin ja PuHun A-poikien yhteis- mielessä. Meidän ikioma Syktyöjoukkueen. Kun seurat yhdis- ki-henkemme on vahva ja hyvät
tivät voimansa, saatiin nauttia arvot ohjaavat vankasti seuran
SM-sarjatason pelistä. Meidän toimintaa.
poikamme ovat muuten koko Jokaisen on helppo tulla Sykkiin.
Suomen kuudenneksi parhaita. Siellä on turvallista. Kunnioitamme ja kannustamme toinen
Hienoa! Sarana onnittelee!
Urheilullista menestystä ropisi toistamme. Teknisen ja fyysisen
muutenkin. B-pojat sijoittuivat kehittymisen lisäksi huomiota
valtakunnallisessa ykkösdivisi- kiinnitetään henkiseen kasoonassa toiseksi. Minipojat oli- vuun. Kaikki saavat toteuttaa
vat mestareita vastaavassa ete- itseään kentällä ja sen vieressä.
läisen alueen sarjassa. Lisäksi Jokainen saa olla oma itsensä.

Seuran Internet-sivuilla komeilee
peräti 22 joukkuetta. Vaihteluväli
on huima: valikoimaa löytyy
supermikroista Hunkseihin,
Sneakerseista Entisten nuorten
ryhmään tai Sykki Uniﬁedista
perhekorikseen. Jokainen porukka on aivan omanlaisensa,
mutta kaikkia yhdistää koripalloharrastuksesta ja yhdessäolosta
syntyvä riemu ja hyvänolontunne
– niin ja sykkiläisyys.
Sykki -henki ei synny itsestään.
Loppujen lopuksi me sykkiläiset
ihmiset olemme sen paras tae.
Siksi meitä kaikkia tarvitaan.
Tulkaa kaikki mukaan! Pelaajat,
kouluttautukaa valmentajiksi,
vanhemmat, ruvetkaa toimitsijoiksi. Tarttukaa hihasta ja kysykää, miten voisitte osallistua.
Ette tule pettymään.

