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Puheenjohtajan tervehdys!

K oriskausi on taas päättynyt 
ja tässä onkin hyvä koh-

ta pysähtyä muistelemaan mitä 
kaikkea ehtikään tapahtua päät-
tyneen kauden aikana. Viikon-
loppuisin ei ole tarvinnut miet-
tiä mitä oikein tekisi, kun kori-
palloa on ollut reilusti tarjolla 
ja lisäksi osaa SM-sarjan peleis-
tä on myös voinut tällä kaudel-
la seurata Sykin youtube -kana-
valta kotisohvalla. Perheillä on 
ollut iso urakka kotipelien toi-
mitsijoina, puffetissa, huolta-
jina, kannustamassa ja kuljet-
tamassa. Ilman tätä talkootyö-
tä pelaaminen olisi mahdotonta. 

Parasta korisyhteisössämme 
ovatkin ihmiset: nuoret, valmen-
tajat, perheet ja muut taustajou-
kot. Aikaa ja vaivaa säästämättä 
on tehty talkootyötä joukkuei-
den eteen ja ajoittain kuorma 

onkin ollut joidenkin kohdalla 
kohtuuttoman suuri. Kannus-
taisin kaikkia perheitä tulemaan 
jatkossa aktiivisesti mukaan 
joukkueiden toimintaan, toimit-
sijoita ja muita talkoolaisia tarvi-
taan aina. Palkkioksi saa upeita 
kokemuksia koriksen parissa ja 
tutustuu uusiin ihmisiin.

Joukkueet ovat tehneet koko 
vuoden paljon töitä ja uskon, 
että kauden aikana on myös 
opittu paljon koriksesta, jouk-
kueena pelaamisesta ja yhdessä 
olemisesta. SYK:n urheiluhallilla 
ja lähikouluilla on pelattu luke-
mattomia harraste- ja kilpasar-
jan pelejä, joissa Sykki -henges-
sä on käyty kovia kamppailuita 
eri sarjatasoilla ja toinen moko-
ma vieraspelejä eri puolilla Suo-
mea. Tällä kaudella oli erityisen 
hienoa päästä seuraamaan Uni-
fied -turnausta omalla kotisalil-
la. Mikä tunnelma ja rohkaise-
va ilmapiiri: yhdessä tekemis-
tä, onnistumisia ja oppimista. 

Eräällä toisella joukkueella kausi 
on ollut yhtä vuoristorataa, jos-
sa loukkaantumisia ja sairaste-
lukierrettä on ollut tarjolla yllin 
kyllin ja pelaajiakin olisi voinut 
olla enemmän. Kuitenkin jouk-
kueena on pelattu loppuun asti 
ja noustu taistelemaan sekä yli-
tetty odotukset. Katsomosta on 
myös seurattu, kun vuosia louk-
kaantumisista kärsinyt lahjakas 
pelaaja lopetti koriksen ja vuotta 
myöhemmin palasikin kaikkien 
riemuksi takaisin pelikentille.

Kauden huipentumana oli 
kuitenkin U17 poikien SM -sar-
ja, jossa meno on ollut kuin par-
haassa trillerissä: viihdyttävää 
ja jännittävää. Välillä on ollut 
vähän liiankin jännittävää ja 
finaalipaikka ratkesi kotisalissa 
erittäin niukalla voitolla Helsin-
gin Namikasta. Finaalissa vastus-
tajaksi tuli Tapiolan Honka, jol-
le viime kaudella hävittiin U16 
finaalissa ja tätä päänahkaa läh-
dettiin nyt hakemaan. Tällä ker-

taa Sykin rosteri oli huippuvi-
reessä ja laaja rumpupatteristo-
kin mukana. Hongan kannatta-
jat toivat mukanaan peliin seu-
ransa vihreät muoviämpärit, jot-
ka pelien edetessä jäivät odotta-
maan muuta käyttöä espoolaisis-
sa kotitalouksissa. 

Ensimmäinen finaali pelat-
tiin poikien toiveesta Kisahallilla 
ja peli oli selvä jo alkuminuuteis-
ta lähtien. Toinen finaali oli vie-
raspeli Tapiolan urheiluhallilla, 
jossa ohjakset otettiin haltuun 
myös alkumetreillä. Sykki pela-
si joukkueena ja se ratkaisi Suo-
men mestaruuden Sykin U17 
pojille suoraan kahdessa ottelus-
sa. Kauden kohokohta oli, kun 
toinen Tapiolan urheiluhallin 
korisukka roikkui Sykin Antsa 
Suomalaisen kaulassa ja hallissa 
raikui: We are the champions. 
Ihan mahtavaa! Kiitos pojat!

Riikka Liesmala
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P erhekoris on lauantaiaa-
mun liikuntahetki, jossa 

pienet (iältään pääasiassa 2-6 
-vuotiaat) ja isot (muun ikäiset 
perheenjäsenet, kummit ja kai-
mat) valtaavat Haagan perus-
koulun salin. 

Koripallo kulkee mukana, 
mutta vuoron aikana ehditään 
myös leikkiä hippaa, kiipeillä ja 
tasapainotella, ja juosta kovaa. 
Suosikkina on lauantaista toi-
seen temppurata ja maa-me-
ri-ilma -leikki. Ja aina, tai lähes 
aina, pienten koreista valtaosa 
tehdään nimenomaan donk-
kaamalla. 

Perhekorisvuoro päättyy 
aina yhteishuutoon keskiympy-
rässä - kiva tapa aloittaa viikon-
loppu. Ja miksei korisharrastus! 

S ykin toisiksi nuorimmat 
harjoittelivat kaksi ker-

taa viikossa. Syksyn pieni  ja 
kokoonpanoltaan vaihteleva 
ryhmä kasvoi pikkuhiljaa run-
saan kymmenen joukkueeksi, 
ikähaitari viidestä kahdeksaan 
ja touhu sen mukaista.

Ajatuksena oli opettaa 
koriksen perusasioita ja liik-
kua iloisesti. Käytännössä välil-
lä homma meni aikamoiseksi 
hulinaksi, mutta kevättä koh-
den valmentajat Tiina ja Ven-
la kyllä iloisena huomasivat että 
kaikkien koristaidot  olivat ihan 
eri tasolla kuin syksyllä. Jokai-
kinen onnistui mm. tekemään 
korin oikeaan koriin, tekemään 
tasatahtipysähdyksen pallon 
kanssa ja ilman,  puolustamaan 

pallollista ja vähän jopa pelaa-
maan oikeaa korista. Lay upit-
kin onnistuivat melkein kaikilta.

Bonuksena nykytrendejä 
seuraillen tuntui että meidän 
ryhmässä oli kasvamassa useam-
pikin huippuheittäjä. Trendeis-

PERHE
KORIS

tä riippumatta treenien kolme 
kulmakiveä olivat alkuverkka, 
loppuleikki ja loppuhuuto.

Valmentajat taisivat arvos-
taa eniten sitä että treenasim-
me ahkerasti, kilpailimme 
leikkisästi, kasvoimme jouk-

kuepelaajiksi ja kivaksi ryhmäk-
si. Ja myös niitä hiljaisia satun-
naisia keskittyneitä hetkiä.

SUPER
MIKROT

Lasse oikarinen ja IIA korpi-anttila
- taitavat, iloiset ja lähes aina treeneissä
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M ikrotyttöjen kausi syksyl-
lä alkoi pienin muutoksin. 

Eevan tueksi uudeksi valmenta-
jaksi saapui Sanna, ja 2010 syn-
tyneet tytöt liittyivät mikrotyt-
töjen mukaan. Tällä kaudella 
samassa joukkueessa harjoitteli-
vat pääosin -08, -09 ja -10 tytöt 
ja lisäksi yksi -11 syntynyt tyttö.

Syyskausi keskityttiin tutus-
tumaan uusiin joukkuekaverei-
hin sekä valmentajaan. Syksyllä 
mikrotytöt eivät pelanneet sar-
japelejä, vaan treenasimme kak-
si kertaa viikossa. Harjoituk-
set täyttyivät leikeistä ja perus-
taitojen harjoittelusta ja mie-
leen palauttamisesta. Keväällä 
pelasimme -09 tyttöjen III diva-
ria vaihtelevalla menestyksel-
lä. Kauden ensimmäisestä pelis-
tä nappasimme hienon voiton, 

mutta loput pelit jouduimme 
viettämään altavastaajan roolis-
sa, vaikka kehitystä pystyi jatku-
vasti näkemään. Kauden viimei-
nen peli kiteytti kuitenkin hie-
nosti mitä kaikkea olimme jouk-
kueena oppineet. Alkukaudesta 
samaa joukkuetta vastaan olim-
me hävinneet lähes 30 pistettä, 

mutta viimeisessä pelissä  koim-
me täpärän pisteen häviön. 

Mikrotyttöjen pelaajis-
ta jokainen on kehittynyt kau-
den aikana huikeasti. Jokaiselle 
pelaajalle on tullut onnistumi-
sia niin peleissä kuin treeneis-
säkin. Tytöt ovat oppineet otta-
maan vastuuta alkulämmittelyis-

MIKRO
TYTÖT

sä ja toimimaan kaikkien kans-
sa. Joukkueena olemme myös 
kehittyneet ja oppineet pelaa-
maan yhdessä. Mikrotyttöjen 
loppukaudella on vielä edessä 
Sima Basket -päiväturnaus Jär-
venpäässä sekä ystävyysottelu 
ToPoa vastaan. Tämän jälkeen 
onkin edessä ansaittu kesäloma! 

PEPPI
- vuoden kehittynein 

PAULA
- vuoden tunnollisin treenaja

MIKRO
POJAT

Nuoremmissa minipojissa 
(joita on kutsuttu mikro-

pojiksi) on tällä kaudella pelan-
nut 2008-2010 syntyneitä poi-
kia. Rivit ovat vahvistuneet taas 
pitkin vuotta, ja parhaimmil-
laan treeneissä on kirmannut 
lähes 30 poikaa!

Tiivistä yhteistyötä on teh-
ty vanhempien 07-ikäluo-
kan minien kesken. Pisimpään 
pelanneet nollakasit (08) ovat 
pelanneet myös isompien mat-
seja ja halukkaat ovat treenan-
neet neljästi viikossa, yhden 
treenikerran 07-minien kans-
sa yhdessä. Tämä on ollut nuo-
remmille hyvää harjoitusta ensi 
kauteen, kun siirrytään pelaa-
maan isoon koriin.

Elokuussa osallistuttiin 
myös Tallink-turnaukseen seka-

joukkueella.Minipojat ovat 
treenanneet pääosin kolmes-
ti viikossa ja yhden treeniker-
ran lisäys viime vuodesta alkoi 
kevätpuolella tuottaa selvästi 
tulosta monella tapaa. Jengi on 
tiivistynyt ja osaamista on saatu 
rutkasti lisää.

Pojat ovat viettäneet myös 
vapaa-aikaa koripallon merkeis-
sä omien treenien ja matsien 
ulkopuolella. Yhdessä on käyty 
Seagullsin matseissa Kisahallilla 
ja seuraamassa apuvalmentajien 

pelejä U16 ja U17 SM-sarjassa.
Jengi on pelannut 07-syntynei-
den kakkosdivaria ja 08-synty-
neiden kakkos- ja kolmosdiva-
ria, jotta kaikille on saatu sopi-
via pelejä. Innostus matseihin 
on kasvanut ja tällä kaudella 
peleihin onkin ollut runsaasti 
tulijoita, mahtavaa!

Kevätkausi huipentui vie-
lä toukokuussa JBT-turnauk-
seen, joka oli jengin ensimmäi-
nen turnaus pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella. Turussa saa-

tiin hyviä pelejä ja ennen kaik-
kea kivoja elämyksiä ja hyvää 
pelikokemusta, ja mukaan mah-
tui myös makeita voittoja!  

Kiitos kaudesta mahta-
vat valmentajat Kele, Kimmo, 
Joonatan ja Klaus sekä apuval-
mentajat Ville ja Nuutti! Kii-
tos myös kaikille vanhemmille 
hyvästä yhteistyöstä ja pelaajil-
le hyvää ja ansaittua kesälomaa! 
Älkää unohtako heitellä!

Samu ervola (-10)
- kiistapallohirmu 

Aatu puistovirta (-09)
- esimerkillinen asenne

martti möttölä (-08)
- ahkera harjoittelija
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mini 
JA C

tytöt

M ini- ja C-tyttöjen yhdiste-
tyssä joukkueessa harjoit-

telee tällä hetkellä 27 innokasta 
ja osaavaa tyttöä. Kauden aika-
na olemme saaneet monta uut-
takin pelaajaa mukaan poruk-
kaan. Lajiharjoituksia on tällä 
kaudella ollut 3-4 kertaa viikos-
sa. Joukkue harjoittelee osittain 
tasoryhmissä ja osittain kaikki 
yhdessä. Lajiharjoittelun lisäk-
si kaudella on ollut kaksi ker-

taa viikossa oheisia. Joukkue 
jatkoi edellisellä kaudella alka-
nutta GOS-harjoittelua. Lisäksi 
oheisiin on kuulunut lenkkeilyä 
ja erilaisia liikkuvuus- ja lihas-
kuntoharjoituksia, sekä uutena 
asiana  psyykkinen valmennus. 

Kauden aikana pelejä on 
kertynyt lähemmäs sata, kun 
sarjaottelut ja turnaukset las-
ketaan yhteen. Joukkue osallis-
tui syksyllä, kuten myös kevääl- RONJA W ja WERONICA

lä, kolmeen eri sarjaa (T06 2. 
ja 3. divarissa sekä T07 3.diva-
rissa). Kaikissa sarjoissa näim-
me kauden aikana upeaa tais-
telua.  Saimme hienoja voittoja 
eivätkä tytöt päästäneet vastus-
tajia helpolla niissäkään peleis-
sä, joissa peli kääntyi tappioksi. 
Sarjapelien lisäksi joukkue osal-
listui syksyllä Tallink-turnauk-
seen sekä Tykkimäki-turnauk-
seen. Pitkän harjoittelu- ja peli-

kauden jälkeen edessä on vielä 
kauden huipennus ennen kesä-
harjoittelun aloittamista, kun 
joukkue suuntaa toistamiseen 
Tallinnassa pelattavaan Tallinn 
Nord Cupiin.   
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K uluneeseen kauteen 18-19 
mahtuu tälle joukkueel-

le paljon niin ikäviä pettymyk-
siä kuin ansaittuja onnistumi-
sia. 07-oukkueen peräsimes-
sä jatkoivat edelliseltä kaudelta 
tutut Joonatan ja Klaus, joten 
syksyllä jatkettiin siitä mihin 
keväällä jäätiin. Minipoikien 
kausi alkoi samaan tapaan kuin 
monen muunkin joukkueen, 
elokuun lopussa järjestettäväl-
lä Tallink-turnauksella. Kauden 
aloittaminen turnauksella tarjo-
si pojille mahdollisuuden hakea 
taas kesän jälkeen itsevarmuutta 
lajiin, vaikka aivan vielä ei kul-
jettukaan voitosta voittoon.

Pojat ilmoitettiin eteläisen 
alueen 2. divisioonaan ja heti 

alusta asti tuntui tulevan kylmää 
kyytiä. Joukkue tarpoi tappiosta 
tappioon, vaikka aikaiseksi saa-
tiinkin tiukkoja pelejä. Moni 
voitettavissa oleva kohtaaminen 
karkasi erinäisistä syistä tavoitta-
mattomiin ja poikien seassa oli 
joidenkin pelien jälkeen havait-
tavissa jo pientä turhautumista-
kin. Poikien vahva asenne piti 
kuitenkin tunnelman positiivi-
sena vaikeiden pelillisten jakso-
jenkin läpi. Marraskuun lopus-
sa saatiin vielä yksi voittokin raa-
vittua, jonka jälkeen oli paljon 
helpompi siirtää katseet kevää-
seen.

Kevätkauteen lähdettiin 
uudella tarmolla, mutta alkusar-
jassa kohdattiin jälleen vastoin-
käymisiä välillä sairastumisten 
ja toisaalla hivenen liian kovi-
en vastustajien muodossa. Pak-

ka saatiin kuitenkin kasaan hel-
mikuun jälkeen ja pojat päätti-
vät kauden viiden ottelun voit-
toputkeen, päättäen samalla jat-
kosarjansa puhtaalla pelillä.

Ilme muuttui täysin voitto-
putken alettua ja pojat näytti-
vät löytäneen peli-iloonsa aivan 
uuden tason. Kaikki oli tulos-
ta pitkäjänteisestä harjoittelus-
ta ja hyvästä joukkuepelaami-
sesta. Tämän jälkeen usea jouk-
kue, joille oli aiemmin kärsitty 
tappio, näyttivät kaatuvan hel-
posti. Kausi huipentui revans-
siin myös oman jatkosarjansa 
siihen asti puhtaasti pelannutta 
Pakilan Visaa vastaan. Jatkosar-
jan ykköspaikan ratkaiseva trille-
ri venyi aivan viimeisille minuu-
teille, mutta Sykki otti lopul-
ta tiukkaakin tiukemman kah-
den pisteen voiton. Aiemmalta 

kaudelta tuttu runko pysyi suu-
rin piirtein kasassa läpi kauden 
ja valmentajien iloksi joukku-
eeseen liittyi läpi kauden uusia 
naamoja. Tarvittaessa vahvistuk-
sia saatiin vuotta nuoremmista 
08-pojista ja kävi muutama tätä-
kin nuorempi vahvistus tarpeen 
vaatiessa sekä peleissä että tree-
neissä. Suuri kiitos näille pojille 
mielekkäiden pelien ja treenien 
mahdollistamisesta.

Kausi saatiin päätökseen siis 
iloisissa merkeissä ja tätä kirjoit-
taessa pojat suuntaavat katsei-
taan jo Turussa järjestettävään 
Junior Basket Tournamenttiin, 
jonne lähdetään hakemaan uusia 
haasteita.

EETU YLÖNEN
- luotettava, hyvä asenne

mathias valtsov
- kehittynein pelaaja

MINI
pojat
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C
pojat

S ykin C-pojat (05/06) pala-
sivat kesälomilta edellis-

vuotta tiiviimpänä, mutta aina 
yhtä innokkaana joukkueena. 
Mukaan liittyi kaksi 06 synty-
nyttä pelaajaa Sykin nuorempi-
en joukkueesta. Lisäksi töölöläi-
nen jalkapalloyhteisö joutui luo-
pumaan jälleen kerran yhdestä 
pelaajastaan koripallolle. Kau-
si startattiin Tallink -turnauk-
sella, johon aiemmista vuosis-
ta poiketen ilmoittauduttiin kil-
pasarjaan. Haparoivasta tuo-
marityöskentelystä sekä pelaaji-
en sairastumisista ja loukkaan-
tumisista huolimatta tuliaisina 
oli pronssimitalit. Lisäksi Eeli 
ja Nico valittiin turnauksen all 
stars -kokoonpanoon.

Sarjapeleihin ilmoittau-
duimme U14 SM-sarjaan kar-
sivaan eteläisen alueen 1. divi-

sioonaan sekä eteläisen alueen 
2. divisioonaan. Päävalmentaja-
na jatkoi Tomppa Luomanmäki 
apuvalmentajanaan Pena Äijälä, 
minkä abivuodeltaan ehti. Arvo-
kasta lisäapua valmennukseen 
saatiin myös Tom Uotilalta. Syk-
syn kuluessa pieni rosteri osoitti 
haavoittuvaisuutensa, kun eri-
laiset loukkaantumiset ja pitkät 
sairauskierteet valtasivat jouk-
kueen. Oli pelejä, joihin saatiin 
vaivoin kuusi-seitsemän pelaajaa 
ja avainpelaajia oli säännöllisesti 
parantelemassa vammojaan. Sit-
keästi ja hyvällä asenteella nämä-
kin pelit hoidettiin ja nautittiin 
runsaasta peliajasta. SM-sarjan 
ovet eivät valitettavasti auenneet, 
joten keväällä jatkettiin eteläisen 
alueen 1. ja 2. divarissa.

Tammikuussa AND1 -tur-
nauksen kilpasarjaan lähdettiin 
hakemaan uutta starttia kevää-
seen ja sieltä tuomisina oli kil-
pasarjan voitto sekä yksi kip-
sattu käsi. Loukkaantumiset ja 
pitkät saikut sen kuinjatkuivat 
koko kevään. 2 divarin matseis-
sa menestys oli loistavaa ja alue-
finaalipaikka oli selviö. 1. diva-

rin osalta loukkaantumis- ja 
sairastelukierteestä huolimat-
ta joukkueena pelaamalla saa-
tiin hyvää tulosta aikaiseksi. Vii-
meinen runkosarjapeli Lautta-
saaressa oli sitten terveyshuo-
lien pohjakosketus: neljä kilpa-
pelaajaa oli sairaana, yksi pelaa-
ja tuli Biddy Basketista jenkeis-
tä vähillä unilla matsiin ja kol-
men pelaajan paikka olisi koris-
kentän sijasta pitänyt olla koti-
vuoteessa. Pääsy aluefinaaleihin 
ei sen jälkeen ollut enää omissa 
käsissä ja Lepy pudotettiin alue-
finaalista tasapisteissä keskinäi-
sen pelin voitolla.

Aluefinaaleiden 2. divarin 
paikasta jouduttiin luopumaan 
vähäisen pelaajamäärän vuoksi. 
1.divarin aluefinaaleissa HNM-
KY toikin sitten parhaan ros-
terinsa paikalle ja haparoivas-
ta tuomarityöskentelystä saa-
tiin nauttia koko rahalla. Sykin 
c-poikien virhetili täyttyi ennä-
tysnopeasti, kun samalla HNM-
KY:n virheitä ei noteerattu 
ollenkaan ensimmäisen puo-
liajan aikana. Taistelu käytiin 
kuitenkin loppuun asti ja lop-

pupuolella tuomarin pillit alkoi-
vat ajoittain toiminaan myös
vastustajien virheistä. Pronssiot-
telussa vastaan tuli ToPoLa ja 
tällä kertaa kovan väännön jäl-
keen kotiin tuomisina oli niu-
kasti neljäs sija. Kauden päät-
teeksi lähdetään viimeistä ker-
taa Turkuun JBT -turnaukseen 
ja pianhan onkin jo Sykin Kisa-
kallion leiri edessä.

Kevään aikana joukkueen 
koko kasvoi kahdella uudella 
pelaajalla ja treeneissäkin alkoi 
olla jo reilummin porukkaa. 
Uudet pelaajat ovat sulautuneet 
nopeasti osaksi joukkuetta. Ylä- 
ja alamäkeä tosiaan riitti kauden 
aikana ja kesätauko tulee myös 
pelaajien vanhemmille tarpee-
seen. Uutena asiana tällä kau-
della on tyttöjen ilmestyminen 
pelikatsomoihin ja tässä tarkoi-
tan muita kuin Sykin omia tyt-
töjoukkueita. C-poikien jouk-
kueen kehitys ja venyminen on 
ollut uskomatonta ja todella-
kin laatu on korvannut määrän. 
Kiitokset pelaajille sykähdyttä-
vistä hetkistä sekä valmentajille 
ja perheille hyvästä yhteistyöstä.

MILO VIKEVÄINEN
- vuoden tulokas

LAURi LIESMALa
- vuoden kehittynein
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02-04-syntyneiden kausi 
lähti käyntiin juoksuhar-

joittelulla SYK:n yläkentällä, lat-
tiaremontin vuoksi lajiharjoitte-
lu aloitettiin Töölön kisahallilla, 
mutta heinäkuun lopussa pääs-
tiin kotisalin uudelle parketille 
valmistautumaan kauteen.

Kausi 2018-19 oli lähtö-
kohdiltaan erittäin mielenkiin-
toinen, koska poikia oli kau-
den alkaessa yli 40, sarjapaikko-
ja neljä ja ulkomaan turnauksia 
kolme perinteisen Tallink-tur-
nauksen lisäksi. U17 SM-sar-
jaan paikka varmistui jo edel-
lisen kauden hopean myötä ja 
U16-poikien varmistaessa paik-
kansa SM-sarjassa syyskuussa, 
oli selvää, että kahden SM-sar-

jan myötä kovimman sarjatason 
pelejä pääsee kokeilemaan iso 
joukko poikia. Lisäksi ilmoit-
tauduimme kahteen aluesarjaan, 
mikä takasi kaikille riittävät peli-
minuutit. 

Kauden aikana oli ilahdutta-
vaa nähdä seuramme ja joukku-
eemme vetovoima, joka toi uusia 
pelaajia saliin muiden lajien 
parista. Uusista pojista on näky-
nyt syttynyt kipinä ja innostus 
koripalloon, joka on näkynyt 
treeneissä erittäin positiivise-
na asenteena ja kannustuksena 
muille ryhmän joukkueille. 

Myös tuloksellisesti kausi oli 
hieno. Vaikka aluesarjoissa U16 
2.divisioonassa jäätiin harmitta-
vasti aluefinaalien ulkopuolelle, 

taistelivat pojat kuitenkin U17 
1.divisioonassa itselleen hienosti 
pronssia. SM-sarjoja tahkottiin 
U16- ja U17-sarjoissa, missä osa 
pelaajista vaihteli ikäluokkien 
välillä. U16-joukkueen syyskau-
si oli loukkaantumisten vuoksi 
varsin rikkonainen ja tällä kertaa 
jäimme pudotuspelien ulkopuo-
lelle. Onneksi ensi vuonna pää-
see hakemaan revanssia U17-sar-
jassa. Koutsit kiittävät jokaista 
pelaajaa, vanhempaa ja muita 
tukijoukkoja hienosti sujuneesta 
kaudesta. 45 pojan pyörittämi-
nen läpi yhteensä n. 80:nen sar-
jamatsin ja lukemattomien tree-
nien vaatii paljon kaikilta, mut-
ta yhdessä saatiin aikaan hieno 
kausi! 

U16-17 divisioonat:  
Uttam Aryal 
– vuoden apuvalmentaja, 
vastuunkantaja
Otto Porkka 
– treeniasenne enemmän 
kuin kohdallaan

U16 SM-sarja:  
Joel Laaksonen 
– luottopelaaja  läpi kauden

U17 SM-sarja: 
Anton Suomalainen 
– vuoden tulokas

B
POJAT
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U17-joukkueen edell i-
nen kausi 2017-18 päät-

tyi hopeaan, joten tähän kau-
teen lähdimme tavoitteenam-
me luonnollisesti mitalin kir-
kastaminen kultaiseksi. Karsin-
toihin meidän ei tarvinnut osal-
listua, sillä sarjapaikka oli edel-
lisen kauden tuloksilla jo taat-
tu. Kesän jäljiltä joukkueemme 
oli vahvistunut parillakin uudel-
la pelaajalla. Kesän maajoukkue-
puuhailuiden johdosta sekä Vil-
le että Kalle avauskokoonpanos-
tamme olivat sairastuvalla pit-
källe syyskauteen. 

SM-sarjan avaus Munk-
kiniemessä päättyi murskaa-
vaan tappioon, mutta toisaalta 
suunta ei voinut olla kuin ylös-
päin. Kahden SM-sarjan pelaa-
minen ja loukkaantumiset teki-
vät syksystä vaikean, mutta tiu-

kat pelit saatiin käännettyä voi-
toiksi ja kevätkaudelle päästiin 
lähtemään huipputasaisen sar-
jan piikkipaikalta korieron tur-
vin. Täydellä kokoonpanolla 
pelaaminen kevätkauden aluk-
si ei tietenkään sujunut ongel-
mitta, mutta joukkue osoitti 
henkistä vahvuutta kääntämällä 
runkosarjan lopun tiukat pelit 
kaikki voitoiksi ja lunastamalla 
pudotuspelien kotiedun välie-
riin. Liikaa ei voi korostaa kol-
men EYBL-turnauksen tuomaa 
kovuutta ja kokemusta tiukko-
jen pelien voittamisesta. KV-pe-
lit olivat jälleen erinomainen 
kasvualusta pelikovuuteen ja 
erilaisten vastustajien kohtaa-
miseen. 

Välierät saatiin käyntiin 
kotona HNMKY:tä vastaan, 
joka 200 katsojan harmistuk-

seksi päättyi Namikan voittoon. 
Malmilta lähdettiin hakemaan 
pakkovoittoa – joukkue toimit-
ti, toinen välierä päättyi Sykin 
murskavoittoon. Välieräsarja sai 
arvoisensa päätöksen tiistai-ilta-
na täpötäydessä SYK:ssä junnu-
koripallon tarjotessa absoluut-
tista parastaan molempien jouk-
kueiden pelatessa erinomaises-
ti. Jännittävien vaiheiden jäl-
keen Sykki lunasti finaalipaikan 
95-91 voitolla. 

Finaalirevanssia  Honkaa 
vastaan saatiin odottaa pari 
viikkoa. Pelipaikka vaihtui vii-
me vuodesta pojille tutum-
paan Kisikseen. Joukkue aloit-
ti finaalisarjan ryminällä, Hon-
ka oli ensimmäisellä jaksolla täy-
sin altavastaaja, Sykki johti erä-
tauolle mentäessä luvuin 41-12. 
Tämän jälkeen 400 katsojaa sai 

rummutella joukkueen iloiseen 
voittoon luvuin 96-72. Toinen 
ottelu pelattiin Tapiolan Urhei-
luhallilla, joka alkoi niin ikään 
Sykin 11-1 runilla. Aloitteelli-
nen puolustus yhdistettynä iloi-
seen hyökkäykseen tarkoitti sitä, 
että seuran historian toinen Suo-
men mestaruus kirjattiin lopulta 
luvuin 87-109.

Joukkueesta tekee erityisen 
se, että peliä pelattiin yhdessä 
kentän molemmissa päissä sekä 
kentän ulkopuolella. Kiitokset 
kaikille pelaajille, vanhemmille, 
tukijoille ja kannattajille, saim-
me yhdessä aikaan ainutlaatui-
sen tarinan!

u17 -kausi ja suomen mestaruus
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U udistunut A-poikien jouk-
kue aloitti kautensa perin-

teiseen tapaan Espoon Tallink 
Tournamentissa.

Kesän aikana joukkue vah-
vistui siirtomarkkinoilla saa-
den rosteriin sekä uusia kasvo-
ja, että vanhoja paluumuuttajia. 
Suurelle osalle pojista kyseessä 
oli viimeinen kausi junnuissa, 
ja tavoitteeksi asetettiin kovien 
pelien saamiseksi valtakunnalli-
nen sarjapaikka.

Kun vielä karsintoihin saa-
tiin kolme pelaajaa U17-jouk-
kueesta, oli kasassa kilpailuky-
kyinen nippu. Karsintasavotta 
alkoi Salon urheilutalolta, jos-
sa joukkue harjasi vaivattomasti 
tieltään Vilppaan ja Nokian, jat-

kaen matkaa karsintojen kakkos-
kierrokselle Kouvolaan.

Mansikka-Ahon korispyhä-
tössä Sykki kohtasi ensin isäntä-
joukkue Kouvot, joka pommitti 
vihreitä miehiä vastaan tylyt 107 
pistettä, jättäen Sykin mittele-
mään jälleen paremmuuttaan 
Salon Vilpasta vastaan. Alkuvai-
keuksien jälkeen koneet saatiin 
käyntiin, ja ottelu päättyi Sykin 
66-53-voittoon.

Lopputulosta enemmän 
uutisoitavaa saatiin vedenpaisu-
muksesta, joka valtasi Manska-
rin parketin ottelun loppuhet-
killä. Tuon vuoksi karsintojen 
päätösottelu vietiin Kuusankos-
kelle, jossa panoksena oli lohkon 
viimeinen SM-sarjapaikka Kou-
vojen ja Sykin välillä. Löysimme 
ottelun alusta lähtien puolus-
tukseen uuden vaihteen päälle, 
ja joukkue eteni sensaatiomai-
sesti 19-vuotiaiden SM-sarjaan
päihittämällä isännät pistein 

85-66. SM-sarja alkoi suurin 
odotuksin SYK Memorial Coli-
seumilla, jossa joukkue jou-
tui kuitenkin kovaan kylvetyk-
seen KTP:n toimesta ensimmäi-
sessä ottelussa. Ns. Kuusankos-
ken ilme (ja ihme?) löydettiin 
kuitenkin kahdessa seuraavas-
sa pelissä, joissa kaatuivat niu-
kasti ensin HNMKY vieraissa 
ja Lahti kotona. Orastavan voit-
toputken jälkeen alkoi kuiten-
kin pitkä korpivaellus. Syystal-
ven aikana turpiin otettiin epä-
onniset 13 kertaa putkeen, jos-
kin on tarkennettava että isos-
sa osassa näistä peleistä voitosta 
taisteltiin ottelun loppuhetkil-
le, jopa jatkoajalle saakka. Tap-
pioputki päättyi lopulta toiseksi 
viimeisessä kotiottelussa HoN-
sUa vastaan.

Joukkuetta koettelivat pit-
kin kautta erilaiset, vakavammat 
ja lievemmät loukkaantumiset, 
jotka olivat omiaan laimenta-

maan mielialaa ja treenimoti-
vaatiota. Harjoitus- ja pelivah-
vuutta rokottivat myös ylioppi-
laskirjoitukset ja muut siviilielä-
män menot. Pelaajista yksikään 
ei pelannut kaikissa SM-peleis-
sä. A-pojat pelasivat läpi kau-
den rinnakkain myös alueen 
1.divaria, joka selvitettiin läpi 
11-7-rekordilla. Aluefinaaleista 
pudottiin pois keskinäisten otte-
luiden tappioilla.

Kauteen mahtui siis monen-
laista. Tähän pelikauteen päättyi 
myös Sykin 00-poikien pitkä ja
vaiherikas junioriura. Huomion-
arvoista on, että joukkueen ydin 
ja valmennus pysyi kohtuullisen
samana läpi koko tämän vuosi-
kymmenen ajan. Nöyrä kiitos 
kaikille pelaajille, vanhemmille,
valmentajille ja joukkueenjohta-
jille, jotka olivat vuosien aikana 
mukana. Tämä oli hyvä matka.

A
pojat

ELIAS TUKONEN JA LAURI SILJANDER
- vuoden tulokkaat
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Sykki Unifiedin pelikausi 
2018-2019 oli energinen 

ja urheilullinen. Syksyllä uusia 
pelaajia on käynyt kokeilemassa 
lajia laajemminkin, mutta har-
joitusten pariin on pysyvästi jää-
neet Tomi M ja Maija L. Olem-
me saaneet lisää mahtavaa ener-
giaa ja iloa uusien pelaajien myö-
tä. Tervetuloa heille vielä kerran.

Sykki pelasi tällä kaudella IV 
divisioonaa, jossa vastustajina 
olivat Pussihukat (musta), Hon-
ka WG, Tampereen Pyrintö sekä 
BC Nokia Girls. Pelikausi alkoi 
tällä kaudella varhain ja ensim-
mäinen turnaus pelattiin jo syys-
kuun lopussa Nokialla ja kak-
si viikkoa myöhemmin Espoos-
sa Hongan isännöimänä. Varhai-
nen startti ei sopinut Sykki Uni-
fiedille ja vaikka peleissä tsem-

pattiin hienosti, ei lopputulok-
set olleet ihan toivottuja.  

Marras-joulukuun vaihteessa 
pelattiin kahtena perättäisenä 
viikonloppuna ja pelivire alkoi 
löytyä. Ensimmäistä voittoa saa-
tiin odottaa helmikuun kotitur-
naukseen saakka, jolloin saatiin 
odotettu voitto 52-30 Tampe-
reen Pyrinnöstä. Kauden lop-
puturnaus pelattiin perinteisesti 

Susi Training Centerissä Loha-
jlla. Huono onni laimensi tur-
nauksen fiilistä, sillä aikataulu-
haasteiden vuoksi viikonloppun 
peleihin saatiin vain kaksi part-
neria, joista toisen jalkavamma 
ärtyi pahemmaksi. 

Pelejä ei voida pelata ilman 
partnereita, joten kaksi peliä 
jouduttiin luovuttamaan. Urhei-
lijat ottivat tiedon vastaan urhei-

SYKKI
Unified

luhengellä: ensin pelikaverit kun-
toon ja ensi kaudella uudella 
innolla peleihin!
Sykki Unifiedilla on loistavat part-
neripelaajat, mutta muutama lisä-
pelaaja olisi loistavaa saada rinkiin 
mukaan. Mukaan vain rohkeasti 
muutamiin treeneihin, jotta jouk-
kueen pelityyli tulee tutuksi. Pelit 
ovat viikonloppuisin ja niistä saa 
energiaa viikoiksi eteenpäin! 

TOMI METSÄNEN
- vuoden tulokas 

SAMUEL MARTELIUS
- vuoden tsemppari
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MIEHET

SENIORS
Sarjanoususta ja kovasta pelaa-
jien rekrytoinnista huolimatta 
kauteen lähdettiin liki entisellä 
kokoonpanolla ja vanhoilla 
pelikuvioilla.

Kesäharjoittelussa oli kes-
kitytty koripallon ulkpuolisiin 
asioihin, joten syksyllä pelin taso 
oli kaukana siitä mitä Sarjojen 
Sarjassa eli M2D:ssä vaaditaan. 
Saldona pelkkiä tappioita, välillä 
hyvinkin rumin numeroin.

Koko kauden ajan vaivan-
neesta pelaajapulasta piittaa-
matta keväällä otettiin perintei-
käs ryhtiliike ja voittoja kertyi 
mukavat viis kappaletta. Näistä 
herkullisimmat hegemoniamat-
seista tuttuja Kartanon Herro-

ja ja Dynamoa vastaan. Kevääl-
lä saatiin myös ajoittain kokoon-
panoon mukaan muutama pelu-
ri sittemmin SM-kultaa voitta-
neesta U17-jengistä, mistä iso 
kiitos!

Kenties jo ensi kaudella 
vakiorosterissa nähdään ensim-
mäinen 2000-luvulla syntynyt 
peluri.

HUNKS
Sykki Hunks lähti kauteen 
2018-19 samalla tavoitteella 
kuin aikaisempina kausina: täy-
dellinen nelosdivarin dominoin-
ti. Aivan tavoitteeseen ei päästy, 
mutta joukkueen ensimmäinen 
yli 50 voittoprosentti (10/8) sai 
paatuneenkin Hunkin hymyile-
mään kauden päätteeksi.

Erityisesti kausi tullaan 
muistamaan siistiytyneestä peli-
tavasta. Hunkit tunnetaankin 
pitkin eteläistä Suomea kovas-
ta, mutta rehdistä pelistä, jos-
sa kontakteja ei vältellä mutta 
pelin jälkeen kätellään ja men-
nään eteenpäin. Ensi kaudella 
on huhujen mukaan odotetta-

vissa voittoja, ja Hunk-historian 
ensimmäinen kuvio.

Tappajahain Paluu - vuoden 
comeback  #50 Urpo Kantola

Creed - hämmästyttävä 
tulokas  #16 Pentti Pussinen

Axel Foley Dedication Award – 
Teemu Siitonen

Jaakko Niskanen Trophy – 
Tuomas Pyrhönen

SYKKI-71  
Sykki-71 jatkoi tahkoamis-
ta miesten 5-divarissa. Ilahdut-
tavasti pelaajien määrää saatiin 
kasvatettua ja sitä kautta myös 
treenien laatua nostettua. Ja 
mikä tärkeintä Sykki di Marelle 
kyettiin näyttämään sarjassa kaa-
pin paikka.

DI MARE
Sykki di Mare aloitti elämänsä 
ja taipaleensa miesten viitosdi-
visioonassa syksyllä 2018. Vaik-
ka voittoja ei liiemmälti ensim-
mäisellä kaudella tilastoihin tul-
lutkaan merkattua, koki jouk-
kueen yhteispeli merkittävän 
kehityskaaren mitättömyydestä 
keskinkertaisuuteen, ja useam-
pi kentille paluun tehnyt pää-
si paljastamaan vuosia ruosteen 
alla piilossa lymynneet taiton-
sa niin kaarella kuin korin alla-
kin. Kaikenkaikkiaan kaudesta 
jäi hyvä maku suuhun ja useam-
pia revansseja haettavaksi tule-
vilta kausilta, mm. Sykki-71:n 
konkareita vastaan.
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E dellisen kauden jälkeen 
pelaajatilanne oli hieman 

tavallista haastavampi, mutta 
muutama odotettu paluu sekä 
Elisan ja Paulan tulo joukkuee-
seen sai ison muutoksen aikai-
seksi. Syksyn treeneissä oli jo 
tekemisen meininkiä havaitta-
vissa ja kausi Eteläisen Alueen 
2-divarissa alkoikin hienolla 10 
ottelun voittoputkella.

Kevätkaudella sarjan kärki 
tiivistyi, mutta tarvittavat voitot 
saatiin otettua ja paikka 1-diva-
rin karsinnoissa saatiin taas han-
kittua vuoden tauon jälkeen. 
Karsinnoissa joukkue osoitti 
henkisen vahvuutensa ja ei anta-
nut muutamien loukkaantumis-
ten estää joukkueena ansaittua 
karsintavoittoa. Näin ensi kau-
deksi olisi mahdollista siirtyä 

S enoritas jatkoi pelejään 
Eteläisen alueen 3-divaris-

sa. Kauden kohokohta koettiin 
heti kauden alkuun kun selvisi, 
että harjoitusvuoro olisi SYK:n 
urheilupalatsissa. Toivottavas-
ti jatkoa seuraa, sillä kyllä isom-
massa salissa harjoituksissa on 
aina enemmän virtaa.

Syksyllä pelattiin taas juu-
ri sen verran hyvin, että päästiin 
ylimpään jatkosarjaan kevääk-
si. Siellä vastus oli jopa rahdun 
liian kova ja voittoja tuli niukal-
ti. Mutta parhaimmillaan pärjät-
tiin hyvin jopa sarjan kärkijouk-
kueita vastaan. 

kovempien haasteiden pariin.

JOUKKUE:
Maria Ainamo-McDonalds, 
Venla Alanko, Salla Autio, Tyt-
ti Haka, Juulia Koskinen, Maija 
Leino, Laura Leppähaara, Elissa 
Niskanen, Inka Niskanen, Mai-
ju Niskanen, Hanksi Pirkola, 
Paula Poikela, Anna Sahlan, Eli-
sa Spönla ja valmentaja Timo 
Hyvönen

NAISET
1

seno-
ritas

JOUKKUE:
Inka Calonius, Elina Hako-
nen Riikka Halonen, Liisa Har-
ju, Vilma Ihamäki, Isa Isotalo, 
Emmi Niskanen-Burns, Meri 
Kalke, Salla Tieva, Emmi Turan-
lahti, Eliisa Vuori,  ja valmenta-
ja Timo Hyvönen

Vilma Ihamäki
- vuoden senorita

Isa Isotalo  
- vuoden come-back

Laura Leppähaara 
- vuoden pelaaja 

Paula Poikela ja Elisa Spönla 
- vuoden tulokkaat
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EX
NUORET

Kyllä vuosi taas vierähti 
nopeasti.

Joistakuista ajan kulumi-
sen huomaa, mutta eräistä tus-
kin lainkaan. Vähintäänkin teis-
tä nokkelimmat taisivat arvata, 
kumpaan ryhmään Sykin van-
hempienkoris sijoittuu.

Tämä porukka se vain jak-
saa. Ei sellaista perjantaita, ett-
eikö nähtäisi Pitäjänmäel-
lä ja todettaisi, ettei viikonlop-
pu oikein ala, ellei ensin pääse 
pelaamaan.

Ja sitoutumistakin riittää. 
Melko todennäköisesti eräät 
meistä ovat käyneet vanhem-
pienkoriksessa jo silloin, kun 
tuoreet sykkiläiset suomenmes-
tarimme ovat olleet ns. kuuluisa 
pilke äitinsä ja isänsä silmäkul-

massa tai enintään olleet mat-
kalla Kätilöopistolta kotia kohti.

Yksinkertaisen matematii-
kan mukaan vanhempienkoris 
alkaa olla yksi Sykin perintei-
simmistä joukkueista.

Vain luontainen vaatimat-
tomuus pitää porukan poissa 
otsikoista. Joukkue antaa mie-
lellään palstatilan nuoremmil-
leen, koska sen toimintaan liit-
tyy halu lykkiä pienempiä sykki-
läisiä eteenpäin elämän poluilla.

Vanhempienkoris vaikuttaa 
taustalla. Tiina istuu seuran hal-
lituksessa ja muista melko moni 
on ehtinyt hoitaa jo aiemmin 
oman osuutensa Sykin hyväk-
si, jotkut muuten jo silloin, kun 
seuraa johti hallitusta jylhempi 
elin eli johtokunta.

Masi, Ilkka, Raija ja Sakke 
ovat esimerkkejä sellaisista van-
hempienkorislaisista, joilla kyvyt 
ovat yltäneet kentältä kabinet-
tiin saakka.

Toinen vanhempienkoriks-
en valtti on esimerkin taika. 
Halutessaan junnut voivat ottaa 
monesta meistä oppia kentällä ja 
miksei elämässä itsessäänkin.

 Ajatellaanpa vaikka Eetua, Mik-
koa tai Valttua. He ymmärtävät, 
mikä on joukkueen etu, har-
hauttavat vastustajia ystävälli-
syydellään ja heti perään tekevät 
korin tai antavat joukkuekaveril-
leen ns. namupassin.
   Antti ja Leo tietävät konk-
reettisesti, millaista elämä on 
yläilmoissa. Pallo lähestulkoon 
häviää niiden silmistä, joille ei 
ole suotu samanlaisia vietereitä 
reisien paikalle.
   Heikki ja Tomppakin pääse-
vät korkealle. Sen lisäksi vauhtia 
riittää maan pinnalla. Nisse ja 
Susanna ovat myös vauhtiveik-
kojen aatelia eli ns. vastustajan 
kannalta epämiellyttävän vahvo-
ja jalalla.
   Teemukin etenee nopeasti, 
yhdistäen liikkeeseen oveluu-
den. Panu taas on vahva joka-
paikanhöylä. Millintarkan kol-
mosen lisäksi häneltä luonnis-
tuu SM-tason koripallopelien 
taltiointi ja parketin kasaami-
nen Susijengille.
   David tuo kansainvälisen tuu-
lahduksen, aina kun sattuu ole-
maan Suomessa. Epäilemme 

hänen ajavan lentokentältä ensin 
korisharkkoihin ja vasta sitten 
kotiin.
   Outi ja Harri ovat pystyneet 
olemaan silloin tällöin mukana. 
Kerran Harri toi jälkikasvun-
sa treeneihin ja saimme paikan 
päällä todistaa, kuka on perheen 
todellinen koripallolahjakkuus. 
Ai kuka se on? Kannattaa kysyä 
asiaa suoraan Harrilta.
   Toivottavasti saamme olla taas 
kaikki mukana ensi vuonna.

Valttu - yhdistetty vuoden 
herrasmies- ja kykypalkinto, 
kummankin kategorian aatelia

Tiina - EM- ja MM-mitaleita 
on niin paljon, että heikompi-
selkäinen jo taipuisi, tärkein 
koristapahtuma on silti per-
jantaisin

PUUMAT

Sykki Puumat on aikuis-
ten lähes aloittelijatason 

harrastusjoukkue, joka on täl-
lä kehitysvauhdilla kisakunnos-
sa muutaman (kymmenen) kau-
den kuluttua. Nimestään huoli-
matta Puumat on sekajoukkue, 
jonka pelaajien ikä- ja kokemus-
haitari on varsin laaja. Puumien 
viikoittaisissa treeneissä koripal-
lotaidot kehittyvät hyvässä lep-
poisassa hengessä, valmenta-
ja Mari Visakon kärsivällisessä 
jöössä. 

Tunnin treeneistä pelaami-
seen käytetään hyvänä viikko-
na melkein puolet, aina kuiten-
kin noin kolmannes. Loppuaika 
kerrataan sääntöjä, treenataan 
pelisilmää ja pallonkäsittelyä.   
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S ykin päiväleiri, Sykki Day 
Camp, on saapunut osu-

vasti jo neljäsluokkalaisen ikään. 
Leiri sai alkunsa keväällä 2009, 
kun Tomppa alkoi ideoimaan 
Sykki-leirin rinnalle uudenlais-
ta, päiväleirimuotoista konsep-
tia. Päätettiin yhdistellä kori-
palloa ja muuta kesäkivaa, lisätä 
pakettiin ruokailut ja t-paidat ja 
Day Camp oli syntynyt.

Day Camp on ollut osana 
haagalaisten alkukesää jo vuo-
desta 2009 lähtien. Vuosien 
aikana leirin tukikohtana on pal-
vellut Haagan peruskoulu, välil-
lä ollaan kuitenkin oltu evakossa 
SYKillä, Pikku-Huopalahdessa 
ja Munkkivuoressa asti. Leirillä 

on ollut ohjaajina muiden muas-
sa Emma, Pauli, Sanni, Anna, 
Kele, Eero, Jumppa, Kriske, 
Marika, Jonathan, Matias, Joo-
natan, Klaus, Elias, Pena, Eeva, 
Jenni ja Sanna. Ja lukuisia mui-
ta. Tompan ollessa muutaman 
vuoden ajan pois Day Campil-
ta, luotsasi leirejä ansiokkaasti 
Hede. Lämmin kiitos teille kai-
kille, että olette olleet mukana. 
Leirille on osallistunut vuosien 
saatossa satoja alakouluikäi-
siä lapsia. Monet jo Day Cam-
pilta “eläköityneet” muistele-
vat kaiholla retkiä kaatosatees-
sa minigolfiin, Pikkiksen reksiä, 
Violan lounaita ja erästä ohjaa-
jaa, joka nukkui nurtsilla aurin-

gonpaisteessa valvotun NBA-fi-
naaliyön jälkeen. Joistain leiriläi-
sistä on kasvanut myöhemmin 
ohjaajia, kuten asiaan kuuluu-
kin. Ja joku on tiettävästi osal-
listunut Day Campille seitsemän 
kertaa putkeen.

Tietyt alusta asti olleet 
perusasiat ovat edelleen ohjel-
mistossa, kuten retket keilahal-
liin ja minigolfiin. Sen sijaan 
Linnanmäelle ei enää lähdetä, 
eikä leirin päätteeksi ole järjes-
tetty discoa aikoihin. Ehkä vie-
lä joskus?

Vaikka matkan varrella on 
logo muuttunut, niin leirin 
perusajatus on edelleen pysy-
nyt kohtuullisen samana. Day 

Camp tarjoaa laadukasta kori-
palloharjoittelua sekä vasta-al-
kajille että “konkareille”. Leiril-
lä pidetään hauskaa ja syödään 
hyvin. 

Joinain kesinä on päivälei-
riä pidetty alkukesän lisäksi lop-
pukesästä. Koulujen kuitenkin 
alkaessa jo elokuun alkupuolel-
la, tyydytään tänä vuonna vain 
yhteen Day Campiin. Terve-
tuloa siis mukaan kesäloman 
ensimmäisellä viikolla!

TL
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Sykki on tarjonnut innok-
kaille omille vanhemmille 

junnupelaajilleen mahdollisuu-
den päästä tekemään kesätöitä jo 
vuosien ajan, mutta tänä vuonna 
kesäleireillä nähdään lähemmäs 
kymmenen (10) 15-17-vuotiasta 
nuorta kesätyöntekijää, mikä on 
tähän mennessä suurin määrä.

Palkkauksen ovat mahdol-
listaneet OP Helsingiltä anottu 
ja saatu palkkatuki, sekä Espoon 
ja Helsingin kaupunkien tarjoa-
mat kesäsetelit. Mitä nuoret sit-
ten tekevät leireillä? Annetaan 
puheenvuoro Akelle, joka oli 
leirihommissa viime kesänä, ja 
jatkaa tänäkin vuonna ohjaajana 

Sykki Day Campilla ja Kisakal-
lion leirillä. ”Tiesin, että seurani 
Sykki järjestää kesäleirejä ja sain 
koulusta Kesäsetelin. Kysyin 
mahdollisuutta päästä ohjaajak-
si, sillä se vaikutti houkuttele-
vammalta hommalta kuin kau-
pan kassa.

Olen ollut nyt töissä Sykki 

Day Campilla ja Sykki-leirillä. 
Olen pitänyt hauskaa ja ohjan-
nut leiriläisiä. Day Campilla 
autoin lisäksi ruoan jakamisessa 
ja tilojen järjestelyissä ja siivoa-
misessa. Monipuolista työtä ja 
koko ajan löytyy tekemistä.

Olen oppinut toimimaan 
paremmin minua nuorempi-

en kanssa ja oppinut ottamaan 
vastuuta. Olen tykännyt työs-
tä tosi paljon ja suosittelen tätä 
hommaa kaikille, jotka tykkää-
vät työskennellä itseään nuorem-
pien lasten parissa!”

Kuva: Akke

Sarana 
narisee

Sykki ry on pelkästään 
koripalloon keskittyvä 
urheiluseura. 

Nettisivumme ovat 
osoitteessa 
www.sykki.fi 

ja löydät meidät
myös facebookista 
ja instagramista!

Seuran hallitus:
Riikka Liesmala pj.
Timo Hyvönen vpj.
Aleksi Keijonen
Riikka Laine-Tolonen
Tomas Luomanmäki
Pauli Putkonen
Tiina Sandberg

Jälleen alkaa kausi olla pake-
tissa. Saranan on aika narah-
taa. Taas kerran saa kehua ja 
ihastella. On tosi mukavaa 
olla sykkiläinen.

***
Urheilumenestyksestä saatiin 
nauttia oikein olan takaa.

U17-pojat menivät ja toi-
vat seuralle sen kaikkien aiko-
jen toisen suomenmestaruuden.

Saranakin oli paikan päällä 
ihailemassa. Oli mukavaa näh-
dä, kuinka nykyiset ja enti-
set sykkiläiset tulivat kannus-
tamaan poikia. Tunnelma oli 
aivan kansainvälinen.

Pojat näyttivät heti, missä 
kaappi seisoo. Mestaruus var-
mistui vakuuttavin ottein, eikä 
paremmuudesta jäänyt epäsel-
vyyttä. 

Onnea Kele ja kumppa-
nit! Onnea myös naisille ja hei-
dän monivuotiselle koutsilleen 

Timolle. Nousu ykköseen on 
kova juttu!

***
Sykkiläinen valmennusosaami-
nen vahvistuu. Kele ja Stuge 
menevät opiskelemaan HKVT:-
tä eli huippuvalmentajakoripal-
lotutkintoa.

Valmennettavia riittää. 
Sykin nettisivut kertovat seural-
la olevan 17 joukkuetta. Pelaa-
jia taitaa olla yhteensä kolmi-
sensataa.

Kaikki kunnia niille, jot-
ka vievät nuorimpia sykkiläi-
siä eteenpäin koriksessa. Silti 
on hienoa, että jengeistä viisi 
on ns. aikuisjoukkueita, kolme 
vanhemman väen harrastepo-
rukkaa ja vielä erikseen mainit-
tuna loistava Unified.

Tuntuu siltä, että Sykki jät-
tää pelaajiinsa jäljen, joka pitää 
koriskentillä vielä pitkään jun-
nuvuosien jälkeenkin.

Mestaruuksista ja hienoista 
voitoista huolimatta jatkuvuus 
ja paluu kentille vanhempana 

ovat tosi tärkeitä ja hienoja jut-
tuja.

***
Sykki antaa meille kaikille eväi-
tä elämään. Seura on määritellyt 
itselleen arvot.

Yksilön kehitys ja kilpailul-
lisuus tarkoittaa monenlaisia 
koripalloilussa kehittymiseen 
liittyviä asioita. Tärkein niistä 
on se, että koriksesta tulisi syk-
kiläisille elämänkestävä harras-
tus.

Kaikki ovat tervetulleita 
Sykkiin. Jokaiselle löytyy sieltä 
jotain, jonka vuoksi kannattaa 
tulla mukaan.

Sykki-henki on ainutlaa-
tuinen. Sykissä kunnioitam-
me ja kannustamme toinen toi-
siamme. Jokainen saa toteuttaa 
itseään kentällä ja sen vieressä. 
Sillä pärjää hyvin tuonnempa-
nakin.

Sykki-perheeseen on helppo 
tulla ja siellä on hyvä olla. Tästä 
on hyvä jatkaa ensi kauteen.

Omat junnut 
duuniin - 
Sykki palkkaa 
kesäleireille 
ennätysmäärän 
nuoria
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