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Puheenjohtajan 
tervehdys!

SM -sarjaa lähdettiin pelaa-
maan kahdessa ikäluokassa 
(U17 ja U19) ja alueellisia sar-
joja tuttuun tapaan 1-3 diva-
reissa. Peleissä saatiin nähdä 
taas salin täydeltä hyvää ener-
giaa ja jaloa urheiluhenkeä. 

Kevätkaudelle käännyt-
täessä Kiinasta alkoi kuulua 
tietoa epidemiasta, joka tun-
tui leviävän nopeasti. Hiihtolo-

mien aikaan koronavirus alkoi 
pyöriä keskusteluissa yhä tii-
viimmin, varsinkin kun se oli 
saapunut perinteisiin hiih-
tolomakohteisiin mm. Poh-
jois-Italiassa ja levinnyt sieltä 
lomailijoiden mukana pitkin 
maailmaa. 

Maaliskuun alussa. Kori-
pallolitolta tuli ohjeistusta 
hygieniaan liittyen. Torstai-

na 12.3.2020 Koripalloliitto 
ilmoitti keskeyttävänsä kaik-
ki koripallosarjat samasta päi-
västä alkaen koronavirusepi-
demiasta johtuen ja ilmoit-
ti, että seurat tekevät omat 
päätöksensä kauden jatkami-
sesta. Sykki ry:n hallitus päät-
ti keskeyttää heti harjoittelun.

Koulujen siirryttyä etäope-
tukseen myös kaikki urhei-

lusalit sulkeutuivat. Elimme 
aikaa, jossa ihmiset siirtyi-
vät etätöihin, lapset kotikou-
luun ja Suomen taloudessa 
ei vältytty lomautuksilta, irti-
sanomisilta eikä konkursseil-
ta. Myös treenaaminen siirtyi 
omatoimiharjoitteluun. Joi-
denkin joukkueiden valmen-
tajat järjestivät virtuaalisia 
oheisharjoitteluita ja virtuaa-
litapaamisia. Pelaajille tehtiin 
haluttaessa henkilökohtai-
sia ohjelmia ja yritettiin vält-
tää kaikin puolin fyysistä kon-
taktia.

Epidemia tavoitti myös 
koripalloyhteisömme. Seu-
ran hallitus siirtyi virtuaali-
kokouksiin ja jäi seuraamaan 
aktiivisesti Suomen hallituk-
sen päätöksiä. Ennen Vap-
pua tuli päätös perusopetuk-
sen siirtymisestä lähiopetuk-
seen 14.3.2020 alkaen. Vapun 
jälkeiseen aikaan jäävät muut 
päätökset yhteiskunnan vai-
heittaisesta avaamisesta. 

Pelaajat odottavat kuu-
meisesti pääsyä takaisin peli-
kentille. Tehdään se kuitenkin 

Kausi 2019-2020 tullaan muistamaan muista kuin koripallollisista asioista. 
Syyskausi eteni kuten aiempinakin vuosina treenaten, koristurnauksissa 
sekä sarjapelejä pelaten. Edelliseltä kaudelta oli plakkarissa U17 poikien 
SM-kulta, joka olikin Sykki -yhteisössämme hyvässä muistissa.

vasta silloin, kun se on kaikil-
le turvallista. Tällä kaudella 
ei vietetä perinteistä kauden 
päätöstilaisuutta, mutta toi-
vomme pääsevämme viettä-
mään seuraavan kauden ava-
usta isommin. Jos koronati-
lanne suo, toivomme pääse-
vämme aloittamaan korishar-
joittelun jo loppukesästä. 

Haluan toivottaa kaikille 
seurassamme mukana olevil-
le hyvää kesää. Pidetään huol-
ta itsestämme ja toisistamme. 
Ja toivottavasti näemme taas 
pian!
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Kesäleirillä. Sykin kesäleirit kohti uutta 
vuosikymmentä. Leirit tar-
joavat kivaa kesäpuuhaa 
lapsille, ja kesätöitä nuo-
rille.

Poikkeusolojen johdosta seu-
ramme perinteiset alkukesän 
leirit jäivät valitettavasti tänä
vuonna väliin, mutta muistel-
laan tässä jutussa viime kesän 
leirejä.

Sykin kesäleirit tarjoavat 
kivaa tekemistä lapsille, ja sen 
lisäksi myös kesätöitä nuorille. 
Espoon ja Helsingin kaupun-
kien kesäsetelit, sekä OP:lta 
saatu palkkatuki mahdollisti-
vat isolle joukolle 15-17-vuo-
tiaita töitä kesälomien alkuun 
vuonna 2019. 

Kysyimme nuorilta heidän 
kokemuksistaan Sykin kesä-
leirien apuohjaajina.

- Halusin Sykin kesälei-
reille hommiin, koska olen 
ollut ennenkin leirellä piene-
nä ja halusin tulla uudestaan 
kokemaan uusia kokemuksia. 
Sykin kesäleireillä on kannus-

tava tunnelma sekä muka-
va olla ja tutustua ehkä myös 
jopa uusiin ihmisiin. Kesälo-
man alussa ei myöskään ollut 
myöskään mitään muuta jär-
kevää tekemistä, joten ajatte-
lin, että kesätyöt Sykin kesä-
leireillä olisi hyvä vaihtoeh-
to käyttää aikaa hyödyllises-
ti, Lotta kertoo.

Sykin leiriohjaajan työn-
kuva on erittäin monipuoli-
nen. 

- Työtehtäviin kuului val-
mentaminen, oheisliikunnan 
ohjaaminen, yleisen järjestyk-
sen ylläpitäminen, esimerkin 
näyttäminen pienemmille, 
valmentajien avustaminen ja 
juoksevien asioiden hoitami-
nen, Henri avaa.

Erityisesti Day Campilla 
apuohjaajia näkeekin innok-
kaana soppakauhan tai sii-
vousmopin varressa. Apuoh-
jaajat vastasivat myös päi-
vittäin leiriltä lähetettävästä 
somesisällöstä.

Leirinjohdon näkökul-
masta nuoret ohjaajat ovat 

erittäin tärkeässä roolissa ns. 
isosisaruksina nuoremmille 
lapsille. 

Mikä oli sitten kivointa lei-
riohjaajan hommissa? 

- Lajien ohjaaminen ja 
pelaaminen, harjoitusten 
vetäminen, pienten kanssa 
toimiminen, ohjaajan valta, 
suhteellisen kevyt työ (ei fyy-
sisesti raskas) ja näkee millais-
ta lasten kanssa tekeminen 
on, sekä pääsee näkemään 
valmentajan näkökulmasta 
treenejä, paljastavat meille 
Uttam ja Joel.

Sykki Day Campille on pal-
kattu leirin historian alusta 
asti, siis vuodesta 2009, seu-
ran omia vanhempia junnuja 
ja valmentajia ohjaajan hom-
miin. Tarkoitus on myös jatkaa 
tätä hyväksi koettua tapaa. 
Kesäsetelit mahdollistavat 
työn tarjoamisen päiväleiril-
le ja Kisakallion leirille omille 
vanhemmille junioreillemme, 
jotka osoittavat kiinnostusta 
ja vastuuntuntoa yhteisten-
asioiden hoitamiseen.

- Suosittelisin leiriohjaa-
jien hommia kaikille Sykissä 
korista pelaaville tai harras-
taville oma-aloitteisille juni-
oreille. Leiriohjaajan tulee 
olla kannustava, positiivinen, 
innostunut tehtävistään, sekä 
hallita koripallon perustai-
dot. Leiriohjaajaksi kannattaa 
hakea, jos haluaa kokeilla olla 
tulevaisuudessa tekemisisis-
sä kasvatusalan tai valmen-
nuksen kanssa, linjaa Anton.

Sykin alkukesän leirit jäi-
vät tänä vuonna väliin, mut-
ta muuten käännetään kat-
seet kohti uuden vuosikym-
menen leirejä. Toivotamme 
kaikki jatkossa mukaan Sykin 
leirtoimintaan!

TL
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Supermikrojen syyskausi alkoi 
hurjalla osallistujamäärällä. 
Ensimmäisissä treeneissä pie-
niä pelureita oli lähemmäs 40. 
Tiina ja Venla haukkoivat hen-
keään hetken ja sitten ryh-
dyttiin treenamaan totutusti. 
Onneksi mukana oli kymmen-
kunta viime vuoden supermi-
kroa, joille harjoitteeet olivat 
tuttuja.

Seuraavissa treeneissä 
väkeä oli vähemmän, mutta 
parinkympin tienoilla pyörit-
tiin joka treenissä, joten vils-

kettä ja vilinää riitti ja kak-
si valmentajaa oli enemmän 
kuin tarpeellinen.

Iso ryhmä oli pääasiassa 
iso ilo, pystyimme pelaamaan 
lähes joka treeneissä kunnon 
pelejä – kaikki vastaan kaik-
ki kolmen ryhmissä peleleis-
tä aloittaen ja ihan oikeisiin 
viisi vastaan viisi peleihin asti 
– vetämään erilaisia leikkejä 
vaihtelevasti, muodostamaan 
sopivia pareja ja pienryhmiä.
Näytti siltä että kaikilla oli 
kavereita ja kivaa treeneis-

Supermikrot

sä ja hikikin tuli. Isot tasoerot 
ja ikäerot ehkä haittasivat tai-
tojen viilaamista ja keskitty-
mistä kuhunkin peluriin tar-
kemmin. Kannustimme koke-
neempia pelaajia kokeile-
maan mikrojen treenejä ja 
joku reipas kävikin kerran vii-
kossa mikroissa ja kerran vii-
kossa supermikroissa.

Kausi jäi kesken niin kuin 
kaikilla, mutta toivottavas-
ti korissydän jäi sykkimään ja 
tapaamme ensi syksynä jäl-
leen. Kesällä kaikki rohkeat 

voivat mennä seuran ulkot-
reeneihin tai ainakin treena-
ta kavereiden kanssa ja itsek-
seen. Syksyllä toivomme kah-
ta treenivuoroa, joista toises-
sa keskitytään enemmän tai-
toharjoitteluun ja toisessa jat-
ketaan tämänvuotiseen tyy-
liin – mennään eikä meinata.
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Mikropojat eli tuttavallisem-
min kymppipojat aloittivat 
syksyllä kahdeksan innok-
kaan pelaajan voimin. Kau-
den mittaa rinki kasvoi noin 
viiteentoista. Syksyllä keski-
tyimme perustaitojen harjoit-
teluun ja harjoituskäyttäyty-

miseen. Syksyllä pelejä ei tul-
lut, mutta tammikuussa alkoi 
kolmosdivari.  

Joukkuepeli sujui mai-
niosti ja hienoja yksilös-
uorituksia nähtiin jokaisel-
ta! Lopulta voittoja kertyi vii-
si, joista muutama oli tiukko-

ja jännitysnäytelmiä ja muu-
tama murskavoittoa. Hienoa 
peleissä oli myös vanhempien 
osallistuminen ja kannustus.  

Treeneissä meno on ollut 
energistä ja villiä. Melkein 
jokainen puuskuttaakin lop-
puhuudon aikana, mistä val-

mentajat ovat tyytyväisiä. 
Kaikki ovat kehittyneet hur-
jasti ja pojista on muodostu-
nut oikea joukkue!

Mikropojat
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Minityttöjen kausi oli syksys-
tä lähtien vauhdikas. Kausi 
aloitettiin noin 12 tytön voi-
min ikähaarukalla 2009-2011 
syntyneet. Syyskaudella tree-
nattiin kahdesti viikossa kes-
kittyen pelin sujuvuuteen ja 
etenkin yksilötaitoihin. 

Pelejä eteläisen alueen 
kolmosdivarissa riitti lähes 
jokaiselle viikonlopulle, ja syk-
syn paras viikonloppu taisikin 
kaikille olla tiukka kotivoit-
to Hongasta. Syksyn sarjassa 

pelit olivat monesti tiukkoja, 
ja jokaiselle tytölle tuli onnis-
tumisia kaikissa peleissä. 

Joululomalla minitytöt 
kävivät kokeilemassa pelien 
tasoa Salon And1 -turnauk-
sessa. Peleissä tuli sekä voitto-
ja että häviöitä, mutta paras-
ta antia oli myös joukkueen 
yhteinen aika. Tämä heijas-
tuikin suoraan kevätkauden 
tekemiseen, kun tytöt tun-
tuivat ottavan harppauksia 
eteenpäin, ja keväällä saatiin-

kin kolmas salivuoro viikkoon. 
Kevään pelit lähtivät tuttuun 
ja tasaiseen tahtiin liikkeelle, 
ja määrätietoinen treenaami-
nen näkyi myös peleissä. 

Vaikka kausi jäi poikke-
ustilanteen vuoksi harmilli-
sesti kesken niin pelien kuin 
treenien osalta, oli minityt-
töjen kausi siihen asti ollut 
nousujohteinen. Treeneis-
sä riitti naurua ja onnistumi-
sen hetkiä, kun vaikeammat 
kädenvaihdot tai ensimmäi-

set kuviot saatiin tehtyä ilman 
ongelmia. Kiitos kuuluu myös 
vanhemmille, jotka läpi kau-
den ovat kuskanneet tyttö-
jä niin Saloon kuin Klaukka-
laan, pitäneet buffaa kotipe-
leissä ja kannustaneet jokai-
sessa pelissä. 

Erityiskiitos myös joukku-
eenjohtajallemme Kuldaril-
le, joka omalla tekemisellään 
mahdollisti sujuvan kauden. 

Minitytöt
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Kausi aloitettiin syksyl-
lä hyvällä fiiliksellä. Tree-
niryhmässä on ollut jo pit-
kään kaksi ikäluokkaa, 2008 
ja 2009 syntyneet sekä muu-
tamia pidempään pelannei-
ta ja innostuneita kymppejä. 
Ilmoittauduttiin tämän perus-
teella kahteen divariin, kol-
moseen ja ykköseen.

Ykkösdivariin noustiin nyt 
ensimmäistä kertaa ja tiedet-
tiin, että kaudesta tulee kova,  
mutta opettavainen. Näin oli-
kin ja tasaiseen tahtiin tuli 
aluksi isoja tappioita, mutta 
sisu ja taidot kasvoivat hie-
nosti! Loppukaudesta pelit 

alkoivat olla tasaisempia ja 
joulun alla saatiin jo pari voit-
toakin! Tunnelma oli katossa!

Kolmosdivarissa pärjät-
tiin mainiosti. Vähemmän 
aikaa pelanneet ja nuorem-
mat minit taistelivat upeasti 
ja kehittyivät niin ikään mah-
tavaa vauhtia. Peleissä nähtiin 
onnistumisia ja ennenkaikkea 
vahvaa yhteishenkeä ja jouk-
kuepeliä! 

Kaksi divaria antoi mah-
dollisuuden siihen, että kai-
kille riitti peliaikaa ja omal-
le tasolle sopivia pelejä sekä 
mahdollisuuksia kokeilla eri-
laisia rooleja. Pari poikaa kävi 

pelaamassa myös U13 pelejä 
ja muutaman U15 pelinkin.

Kauden aikana osallis-
tuttiin kahteen turnaukseen, 
syksyllä Tallinkiin ja tammi-
kuussa Ricohiin. Molemmissa 
pelattiin fun- ja kilpasarjassa 
ja saatiin taas hyviä kokemuk-
sia. Loppukeväälle olisi ollut 
suunnitelmissa vielä Turun 
JBT-turnaus.

Koronakevät tuli ja laittoi 
pisteen peleille ja treeneille 
kesken kauden. Se laittoi tie-
tysti koko maailman uuden 
eteen ja meidät siinä mukana. 

On kova ikävä joukkueka-
vereita ja valmentajia, treene-

jä, pelejä ja kaikkea yhteistä 
tekemistä. Sykkihenki ei kui-
tenkaan sammu vaan yhteyt-
tä pidetään tänä kummal-
lisena aikana somen kaut-
ta. Valmentajat ovat pitä-
neet yhteyttä Teamsin kaut-
ta ja WhatsAppissa on jaettu 
haasteita ja videoita. Omilla 
pihoilla on treenattu pallon-
hallintaa ja kotona tehty kun-
topiirejä. 

Nyt odotetaan malttamat-
tomasti syksyä ja uutta kaut-
ta. Kiitos tästä kaudesta jokai-
selle pelaajalle, valmentajalle 
ja vanhemmalle! Toivottavas-
ti nähdään pian!

Minipojat
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Kausi alkoi uuden valmen-
tajan, Penan johdolla. Pena 
sanoikin pojille kauden alus-
sa: "Nyt loppui koripallokerho 
ja aloitetaan treenaaminen". 

Penan ja Utskun avulla 
ovat pojat kehittyneetkin hur-
jasti joukkuepelaajina ja uusia 
kuvioita harjoiteltu.

Kauden aikana saatiin 
joukkoon mukaan paljon 
uusia innokkaita koripalloi-
lijoita, myös pientä taukoa 
pitäneitä palaili kivasti. Muu-
tama uusi poika tuli rohkeas-
ti mukaan peleihinkin.

U13 Pojat
Pelikausi startattiin Tallink- 
turnauksessa, alkupelit ei vät 
kulkenut ihan poikien toivo-
malla tavalla - kesäterässä siis 
vielä, mutta pelin makuun 
päästyään pojat pääsivät 
vauhtiin ja voittojakin tuli.

Pelikauden aikana reissat-
tiin mm. Hyvinkäällä, Porvoos-
sa ja Keravalla. Matkan varrel-
la tuli niin tappioita kuin voit-
tojaki. Varsinkin tiukat pelit 
saivat katsojien ja kannustus-
joukkojen    sydämet tykyttä-
mään. Todistimme huikeita 
heittäytymisiä pelitilanteissa.

Kotipelejä ehdittiin pelata 5 
kpl. Kiitos vanhemmille kan-
nustuksesta, buffetin pitämi-
sestä sekä pöytäkirjan pitäjä-
nä ja kellottajana toimimises-
ta. Iso kiitos myös niille A-po-
jille, jotka auttoivat meitä pöy-
täkirjan pidossa, silloin kun 
me emme sitä itse pystyneet 
järjestämään.

7.3.20 pelattiin kauden vii-
meinen peli. Kausi jäi tylsästi 
kesken, pelejä olisi ollut vie-
lä jäljeillä. Lisäksi poikien har-
miksi Turussa järjestettävä 
JBT- turnaus jäi      tänä vuon-

na väliin. Onneksi pojat pää-
sivät hakemaan kokemusta 
Ricoh-turnauksesta tammi-
kuussa.

Nyt odotellaan, että vielä-
kö pääsisi treeneihin ennen 
kesätaukoa, muuten katse 
kohti tulevaa ja uutta kautta...
...ei muuta kun pallot pomp-
pimaan ja sukat heilumaan 
kesän aikana!
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Viime vuosina hienosti 
menestyneen naisten jouk-
kueen ja aivan pienempien 
tyttöjunnujen välinen tyh-
jiö on hyvää vauhtia täytty-
mässä. Seuran 06-07-08 tyt-
töryhmä on päässyt hyvään 
nosteeseen parin viime kau-
den kärsivällisen työn ansios-
ta. Lienee vain ajan kysymys 
kun näemme tästä ryhmästä 
pelaajia myös oman seuran 
edustusjoukkueessa.

Ryhmä on riittävän iso jot-
ta on voitu tarjota sekä kilpa-
pelaajille, että harrastelijoil-
le mielekästä toimintaa niin 
harjoituksissa kuin pelikentäl-
lä. Lisäksi liikkuminen näiden 
kahden ryhmän välillä takaa 
sen, että kaikille löytyy paikka 
omien mieltymysten ja moti-
vaation mukaisesti.
Vaikka mennyt kausi  jäi har-
mittavasti kesken, pelikausi 
ehti osoittamaan, että harjoi-
tuksissa on tehty oikeita asioi-
ta. Hienoja voittoja ja niukko-
ja tappioita tuli kaikissa sar-
joissa. Eteläisen alueen 06 II 
ja III divisioonissa tytöt kamp-

pailivat hienosti keskikastissa 
ja 07 II divisioonassa joukku-
eemme oli kärkisijalla sarjan 
keskeytyessä. 

Joukkueena pelaamisen 
lisäksi kehitystä on nähty kai-
killa myös henkilökohtaisessa 
osaamisessa, nostona vaikka-
pa Ennan valinta Suomen 
Biddy joukkueeseen.

Salon And1 -turnaus tam-
mikuussa tarjosi kullanarvoi-
sia turnauselämyksiä. Kauden 
odotetuin turnausmatka kui-
tenkin peruuntui pandemian 
takia, toukokuussa piti lähteä 
Ruotsin Eskilstunaan kahden 
joukkueen voimin. Jäipä odo-
tettavaa.

Valmennustiimi Sannan 
johdolla on tehnyt hienoa 
työtä koko kauden. Susan ja 
Eeva ovat olleet Sannan aisa-

pareina treenejä vetämäs-
sä sekä pelejä johtamassa ja 
Davud fysiikkavalmennuksia 
ohjaamassa. Ja vaikka Susan 
opiskeli syyskauden Tanskas-
sa, osallistui hän etänä val-
mennustiimin työskentelyyn 
vetämällä psyykkisiä valmen-
nuksia ja myötäeläen peleissä 
livenä videopuheluiden kaut-
ta. 

Nämä etävalmennusko-
kemukset ovatkin osoittau-
tuneet erittäin arvokkaak-
si, ja Susan onkin mallikkaas-
ti vetänyt säännöllisiä etät-
reenejä. Kuten kaikki tietää, 
mikä junnujoukkue ei pyö-
ri ilman aktiivisia huoltajia 
ja muita tukijoukkoja. Tässä-
kin suhteessa tilanne on ollut 
hyvä, pidetään se sellaisena ja 
kannetaan kaikki kortemme 

kekoon jatkossakin toimitsi-
joina, buffan pitäjinä, kuljet-
tajina, ensiavun antajina, juo-
mapullon täyttäjinä, ravinto- 
ja uniterapeutteina, sponso-
reina ja ennen kaikkea kan-
nustajina. Ja erityinen kii-
tos toimihenkilöille asioiden 
junailusta.

Näin toukokuun alussa 
katseet kääntyy jo kesähar-
joitteluun ja ensi kauteen. 
Kaikkien mielessä on varmas-
ti saada toiminta taas pyöri-
mään “normaalimmin” näi-
den pitkien eristysviikko-
jen jälkeen. Tällä porukalla 
ovat perustukset kunnossa, 
ei muuta kuin tuttu pilke sil-
mäkulmassa uusia koripallo 
haasteita kohti!

WU13-14 Tytöt 
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U15 Pojat
Kesäkausi 2019 alkoi 2005/ 
2006 poikien kannalta vilk-
kaana. Saimme paljon uusia 
poikia ToPosta kesätreenei-
himme, kun siellä ei saatu 
enää joukkuetta kasaan. 

Mukana tuli myös aiem-
min lopettaneita sekä 2004 
syntyneitä pelaajia, jotka siir-
tyivät syksyllä 2003 syntynei-
den joukkueeseen. U15 jouk-
kueen kausi alkoi myös henki-
lömuutoksilla valmennusjoh-
dossa: uudeksi kakkoskout-
siksi päävalmentaja Tomppa 
Luomanmäen avuksi tuli Pete 
Pakarinen. Pena siirtyi pääval-
mentajaksi pienempien poi-
kien joukkkueeseen, mut-
ta jatkoi myös tarvittaessa 
mukana peleissä ja treeneissä.

Tallink -turnaukseen läh-
dettiin aiemmista vuosista 

poiketen kahdella joukku-
eella kilpa- ja challenger -sar-
joissa, jolloin kaikki pelaajat 
pääsivät turnaukseen. Kilpa-
sarjassa kotiintuomisina oli 
pronssimitali ja Challenger 
-sarjassa hyvää kokemusta 
uudistuneella porukalla. 

Elo-syyskuussa Kons-
tan isä järjesti joukkueelle 
SPT -harjoittelua Savate -klu-
billa Konalassa ja myöhem-
min samassa paikassa myös 
nyrkkeilytreenejä. Pelaajam-
me saivat kehuja spt vetäjältä 
poikkeuksellisen kovasta fyy-
sisestä kunnosta heillä käy-
neisiin muihin juniorijoukku-
eisiin verrattuna. Syyskuun 
loppupuolella toteutettiin 
myös joukkueen oma viikon-
loppuleiri Kisakalliossa. Yhtä 
loukkaantunutta lukuunot-

tamatta kaikki pelaajat olivat 
mukana.

Sarjatoiminta käynnistyi 
05-ikäisten valtakunnallises-
sa SM-karsintasarjassa Robert 
Petersen Cupissa ja alueelli-
sessa 16-vuotiaiden 3. diva-
rissa, johon mukaan saatiin 
vahvistukseksi pari 04-poi-
kaa. Syksyn pelit sujuivat mal-
likkaasti molemmissa sarjois-
sa ja loppusyksystä tuntuikin, 
että uusia pelaajia tuli joukku-
eeseen todella paljon. Harjoi-
tuksissa oli yli parikymmentä 
poikaa kerralla, eivätkä pie-
net salit olleet riittää osalle jo 
hyvinkin isokokoisia poikia. 
Salivuoroja ei ollut saatavil-
la enempää, joten päädyttiin-
kin jakamaan yksi treenivuo-
ro kahtia.

Kevääksi olikin syytä lisä-
tä sarjavalikoimaa, jotta kaik-
ki pääsisivät kunnolla pelaa-
maan. Sarjoiksi tuli menestyk-
sen mukaan Robert Petersen 
Cupin kakkosvaihe, 16-vuoti-
aiden 2.divari ja kun joukku-
eessa oli runsaasti 06-ikäisiä, 
niin Penalta lainattujen muu-

tamien 07-ikäisten kanssa läh-
dettiin vielä 14-vuotiaiden 3. 
divariin. 

Joulutauolla ei osallistuttu 
perinteiseen And1-turnauk-
seen ja kevätkausi alkoikin 
hieman takellellen. Ylivoimaa 
sarjassaan esittivät 14-vuoti-
aat, joiden voittomarginaali 
joka pelissä olikin monikym-
mennumeroinen.  Muissa sar-
joissa saatiinkin sitten enem-
män kokomusta kuin voitto-
ja. Kausi päättyi koronaviruk-
seen ja siirtymiseen omatoi-
miharjoitteluun. 

Ensi kaudelle valmennus-
johdon toivelistalla on mah-
dollisimman ehyt kokonai-
suus, jolloin joukkueen pelaa-
jistoon, harjoitteluun ja sar-
jatasoihin liittyvät asiat olisi 
helpommin ennakoitavissa ja 
suunniteltavissa jo kesän aika-
na. Jengissä on potentiaalia 
joukkuetasolla vahvaksi val-
takunnallisen sarjan nipuksi, 
ja yksilötasolla vain taivas on 
rajana. Siispä pallo kesällä kai-
naloon ja treenaamaan!
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Sykki 04-01 pojat jatkoivat 
siitä mihin edelliskaudella 
oltiin jääty: 17-vuotiaat olivat 
lunastaneet paikan SM-sar-
jassa ja U19-pojat lähtisivät 
kauteen karsintojen kautta. 
Torpan poikien miesten jouk-
kueen kanssa solmittu yhteis-
työ toi harjoitteluun lisä-
maustetta, kun osa U19-jouk-
kueesta harjoitteli pääasias-
sa ainoastaan miesten muka-
na. Lahdessa pelatut karsin-
nat toivat SM-sarjapaikan ja 

U17-19 Pojat

Sykki lähti kauteen pelaamal-
la U17- sekä U19-SM-sarjaa, 
minkä lisäksi joukkueet osal-
listuivat kahteen EYBL-sar-
jaan ja alueen divareihin. 

Peliesitykset olivat vaih-
televia ja hyvän ottelun jäl-
keen saattoi tulla kaksi huo-
noa peliä putkeen. Louk-
kaantumiset vaivasivat myös 
kokoonpanoja pitkin kautta. 
Koronan katkaistua kauden 
maaliskuun puolivälissä, oli 
selvää, ettei kumpikaan jouk-

kue olisi selviytynyt pudotus-
peleihin. Alueen sarjat takasi-
vat kaikille riittävästi pelimi-
nuutteja viikonloppuisin ja 
pelit sujuivat edellisvuosien 
tapaan mallikkaasti.  

Kausi 19-20 oli valmen-
tajan näkökulmasta todel-
la opettavainen ja haasta-
va, mutta SM-sarja/EYBL-ko-
kemusta karttui pelaajil-
le taas runsaasti ja pelimi-
nuutteja keräsi kaikissa sar-
joissa yhteensä n. 40 pelaa-

jaa Moni pelaaja otti kau-
den aikana henkilökohtaisel-
la tasolla harppauksia eteen-
päin, mikä ilahdutti valmen-
tajia suuresti. Ensi kauteen 
lähdetään määrätietoisem-
min ja yritetään saada kesä-
harjoittelusta/korona-ajasta 
kaikki irti valmistautuen ensi 
kauden sarjoihin. 
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Sykki-71 jatkoi treenejä keski-
viikkoillassa ja pelejä 5-diva-
rissa sangen vakiintuneella 
kokoonpanolla. Aktiivisuus oli 
hyvällä tasolla koko kauden ja 
sen myötä kevään jatkolohko 
koheni yhdellä pykälällä edel-
lisestä kaudesta. Perinteinen 
kevään hegemoniataisto Syk-

ki di Marea vastaan jäi toteu-
tumatta kauden keskeytyes-
sä eli valtikka jäi Sykki-71 hal-
tuun.

Sykki Di Mare pelasi ete-
läisen alueen 5-divarissa ja 
keväällä keskikastien keski-
kastissa. Keväällä joukkue 
ehti saalistaa voittoja vain 

yhden. Toteutumaton revans-
si Sykki-71 vastaan jäi harmit-
tamaan. 

Hunks pelasi astetta ylem-
pänä 4-divarissa ja pääsi 
kevääksi ylempään jatkosar-
jaan, jossa ehti poimia kaksi 
voittoa ja kärsiä kaksi tappio-
ta. Toiveita herättelevä kausi.

Miehet

Seniors pelasi 3-divarissa 
hyvän kauden ja jäi niukas-
ti karsintaviivan alapuolelle. 
Voittosuhde 73.7% . Ehkä ensi 
kaudella taas taistellaan nou-
susta kakkosdivariin.
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Joukkue on ollut kasassa 9 
vuotta, ja yksi pelaaja ihan 
syksyn 2011 ekoista treeneis-
tä asti: hyvä Ella!

Joukkueessa on noin 20 
pelaajaa,   nuorimman ja van-
himman ikäeron ollessa mel-
kein 20 vuotta! Kaikille on 
tilaa, ja jokaiselle oma paik-
kansa joukkueessa. Pelaam-
me Koripalloliiton valtakun-
nallista Special Olympics sar-
jaa V divisioonassa.

Unified-koripallossa kehi-
tysvammaiset urheilijat ja 
vammattomat partneripelaa-
jat pelaavat samassa joukku-
eessa. Kentällä yhdessä jouk-
kueessa pelaa samaan aikaan 
kolme urheilijaa ja kaksi par-
tneria. Säännöt ovat samat 

kuin tavallisessa koripallossa.
”Onko vasta syksyllä seuraa-
vat treenit?”.   ”On ikävä kaik-
kia sykkiläisiä”. ”On tylsää kun 
kaikki on kiinni kun on koro-
na-virus”. ”Harmittaa kun ei 
ole treenejä”. ”Koska alkaa 
treenit?”    ”Miksi piti perua 
treenit?”    ”Mikä oli meidän 
loppusijoitus?”.

Sykki Unified-joukkueen, 
kuten kaikkien muidenkin, 
kausi jäi harmittavasti kes-
ken, ja kysymyksiä riitti jouk-
kueen WhatsApp-ryhmässä. 
Tällä kaudella päästiin taas 
voittojen makuun ja pelattiin 
monta tasaista ottelua sarjas-
sa. Onnistumisia nähtiin laa-
jalla rintamalla, oli pelejä jois-
sa jokainen pelaaja onnistui 

korinteossa, ja puolustamises-
sa on menty valtavasti eteen-
päin. Ja koreja syntyi usein 
hienon yhteispelin ja syöt-
töjen tuloksena! Vain viikon 
päästä kauden päättymisestä 
olisi ollut kaikkien unified-sar-
jojen lopputurnaus Kisakal-
liossa. Juuri kun alettiin päästä 
vauhtiin niin 5 mitalien kohta-
lon ratkaisevaa peliä jäi pelaa-
matta. Saa nähdä milloin pelit 
jatkuvat.

Treenejä joukkueella oli 2 
kertaa viikossa, ja harjoitte-
luaktiivisuus oli hyvä. Aktiivi-
sesti mukana olevia on noin 
15, ja kaudella on taas saa-
tu muutama uusi pelaaja, ja 
muutamia kokeilijoita on käy-
nyt tutustumassa. Partnerei-

ta ei tälläkään kaudella ollut 
liikaa. Pelit saatiin kuitenkin 
pelattua kun joukkueenjoh-
taja-Johanna vaihtoi välillä 
roolia partneriksi, ja muuta-
man pelin partnerit urakoivat 
ilman vaihtomiehiä. Viimeis-
ten pelien pelastajaksi saatiin 
uudeksi partneriksi Eve, joka 
pääsi jo kerran kokeilemaan 
pelaamista Sykki-asussa, mut-
ta Kisakallion pelit jäivät odot-
tamaan ensi kautta!

Kiitos kaikille kannustus-
joukoille, vanhemmille, spon-
soreille, kyytejä tarjonneille ja 
ennen kaikkea koko mahta-
valle joukkueelle kivasta kau-
desta. Syksyllä taas jatketaan, 
kunhan koronasta päästään!

Sykki Unified
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Lauantaiaamuisin Haagan 
peruskoululla kokoontuu ryh-
mä, jossa pienet (pääsään-
töisesti 3-6 -vuotiaat) ja isot 
yhdessä tutustuvat koriksen 
saloihin. 

Perhekoriksen tavoitteena 
on kiva ja positiivinen liikun-
nallinen tuokio. Vuoron aika-
na leikitään, juostaan, hypi-
tään, joskus vähän kiipeillään-
kin ja tehdään juttuja koripal-
lon kanssa. Ja silloin tällöin 
pistetään pystyyn ikisuosikki 
temppurata.

Perhekorikseen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen, vaan 
sinne voi tulla kokeilemaan 

matalalla kynnyksellä ja osal-
listua jatkossa säännöllisesti 
tai epäsäännöllisesti, juuri niin 
kuin omalle perheelle sopii. 

Perhekoriksessa on ollut 
tapana tehdä jotain vähän eri-
tyistä syys- ja kevätkauden vii-
meisellä vuorolla. Vallitsevan 
tilanteen vuoksi kevään hui-
pennus jäi pitämättä, mutta 
toivon mukaan syksyllä voim-
me jatkaa jälleen. 

"Sitten kaikki keskiympy-
rään loppuhuutoa varten..." ja 
jos kaikki lähtevät siitä hyvillä 
mielin viikonlopun viettoon, 
niin perhekoriksen tavoite on 
saavutettu. 

Perhekoris
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Edellisen kauden jälkeen oli-
si pelaamalla ansaittu paik-
ka valtakunnallisessa 1-diva-
rissa. Lopulta päädyttiin kui-
tenkin jatkamaan 2-divaris-
sa, mikä rasittaa niin pelaajia 
kuin ohutta taustaorganisaa-
tiota merkittävästi vähemmän 
ja peleissäkin riittää haastetta. 
Tasoa testattiin myös pelaa-
malla 1-divarijengejä vastaan 
voitokkaasti.

Pelaajistossa oli totutus-
ti pientä vaihtuvuutta, mutta 
onneksi tulijoita oli mukavasti 
molempiin suuntiin. Joukkue 
haki hieman parasta virettään 
ja täydellä vahvuudella ei juu-
rikaan päästy pelaamaan. Kui-
tenkin 1-divarin karsintapaik-
ka oli jälleen otettavissa koro-
nakriisin katkaistessa pelit.

Normaalia pidemmän kesä- 
tauon jälkeen lienee sitten jo 
kova nälkä palata parketille.

Naiset 1
Joukkue:

Maria Ainamo-McDonalds, 
Salla Autio, Amelia Grönroos, 
Tytti Haka, Karoliina Halonen, 

Juulia Koskinen, Laura Leppähaara, 
Rakel Leppähaara, Ina Nagy, 

Elissa Niskanen, Hanksi Pirkola, 
Elisa Spönla, Venla Väyrynen 
ja valmentaja Timo Hyvönen

Palkittavat
Laura Leppähaara 
vuoden pelaaja 

Venla Väyrynen
vuoden tulokas

Senoritas jatkoi pelejään Ete-
läisen alueen 3-divarissa. Koti- 
kenttäetu hieman heikkeni 
harjoitusten siirtyessä Haa-
gan amikselle, mutta toki sen-
tään tiistai-iltana.

Syksyn otteita leima-
si korien tekemisen vaikeus 
ja sen myötä kevääksi kutsui 
alempi jatkosarja. Siellä jouk-
kue sitten alkoi vertymään ja 
esittämään jopa ylivoimai-
sia otteita. Valitettavasti kausi 
loppui kesken, intoa olisi vie-
lä ollut ja some kertoo pelaa-
jien jatkaneen heittoharjoit-
telua ulkokentillä salien olles-
sa kiinni.

Senoritas
Joukkue:

Inka Calonius, Liisa Harju, 
Vilma Ihamäki, Emmi Niskanen-Burns, 

Meri Kalke, Elsa Ollikainen, 
Reeta Piironen, Nadja Plosila,
 Veera Saari, Suvi Staudinger, 

Salla Tieva, Eliisa Vuori
ja valmentaja Timo Hyvönen

Palkittavat
Inka Calonius 

vuoden senorita

Suvi Staudinger
vuoden come-back
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Tavallista lyhyempi kausi on 
nyt onnellisesti takanapäin.
   Tehotiimi jatkoi syksyllä siitä, 
mihin oli keväällä jäänyt.
   Aika ja paikka ovat tunnetut.
   Kun perjantai-ilta vihdoin 
tulee, teinit alkavat haaveilla 
kaupungin valoista.
   Entisten nuorten silmät 
rupeavat kiilumaan kissojen 
tavoin, kunnes Pitskun salin 
ovi aukeaa ja päästään vih-
doin kentälle.
   Viikonloppu voi alkaa.
   Junnuista usein todetaan, 
että pankaapa nimi  mieleen 
jatkoa ajatellen. No annetaan-
pas muutama vinkki.
   Vaikka tässä tulevaisuutta ei 
enää olekaan kovin paljon tar-

jolla, lahjakkuutta, intoa ja esi-
merkillistä urheiluhenkeä riit-
tää vaikka vientiin.
   Ajatellaan nyt vaikka Rai-
jaa. Vaikka hän pääsisi jo K-50 
discoon, ei mene, vaan tulee 
pelaamaan. Ei muuten aina 
mene edes mökille, vaikka 
Jukka houkuttelisi.
   Sakke ja Ilkka ovat konkka-
polvisia konkareita. He ovat 
myös hyvien korialuspainien 
ystäviä, ja hakeutuvat tämän 
vuoksi usein eri joukkueisiin.
   Eetu, Mikko ja Valttu taas pää-
sevät harvoin kaikki yhdes-
sä samalle puolelle. Se johtuu 
siitä vastustajan kannalta ikä-
västä tosiasiasta, että he ovat 
taitavia ja nopeita, vaikkeivat 
enää olekaan aivan nuoria.
   Saman voi muuten sanoa 
Tompasta ja Tiinasta, joil-
la on uskomattoman teho-
kas ensimmäinen askel. Sen 
ansiosta moni vastustaja pää-
see seuraamaan todella lähel-
tä mutta kuitenkin hitusen 
liian kaukaa, kuinka pallo 
uppoaa koriin.
   Myös Code on nopea ja 

lisäksi ulottuva. Hankala kave-
ri vastustajalle, mutta kultaa-
kin kalliimpi omalle porukal-
le. Parempi puoliskonsa Outi 
loistaa allround-pelaajana. 
Tausta Sykki-junnuissa näkyy 
heittotarkkuutena ja ovelana 
sijoittumisena.
   Nisse, Susanna, Teemu ja 
Leo ovat vauhtikoneita sekä 
vastustajan harmiksi äärim-
mäisen hyviä katkojia. Viuh ja 
vauh, noin syöttö katkaistiin 
ja mentiin hyökkääjästä puo-
lustajaksi muuttuneen vasta-
puolen ohi pistetiliä kartutta-
maan.
   Masi taas iskee pienen mat-
kan päästä. Herkkä ranne hei-
lahtaa, pallo sukkaan solah-
taa. Antilla on tapana tehdä 
ensin erinomainen liike korin 
alla ja vasta sitten kurkottaa 
pallo sisään.
   Panu ja Heikki lukeutuvat 
tyyliniekkojen aateliin. Toinen 
viihtyy teräväluisena lähellä 
koria, kun toinen hakee sopi-
vaa kaartoaskelta rytmistä sin-
koutuvaan kolmoseen.
   Kun on kerran heidän pelin-

sä lukenut ja luulee päässeen-
sä kukkulan kuninkaaksi, kau-
koheittojen keisari nostaakin 
pallon läheltä pussiin ja kori-
nalustaistelija vippaa kaaren 
takaa kolmosen sisään. Toivo-
tonta vastustajan kannalta.
   Kauden loppuminen aikaisin 
saattoi olla onni onnettomuu-
dessa. Taso ja vauhti nimittäin 
kasvoivat äärimmilleen, min-
kä takia loukkaantumisilta ei 
kokonaan vältytty.
   Toivottavasti kaikki ovat taas 
ensi vuonna – ja muutama 
uusikin stara.

Palkitut pelaajat

Code, herrasmies kiirees-
tä kantapäähän, tasavuosista 
huolimatta nähty usein hyp-
pyheitossa molemmat jalat 
ilmassa (samaan aikaan)

Tomppa, toinen gentleman, 
vauhtia, joukkueen hyväksi 
pelaamista ja kovaa yritystä, 
tulkaa junnut katsomaan, jos 
haluatte itsellenne idolin

Sykin 
entiset
nuoret
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Tällä kertaa kausi loppui kuin 
seinään.

Tuskin ehti sanoa kissaa, 
kun liitto pisti pillit pussiin ja 
seuratkin kertoivat joukkuet-
reenien olleen ohi.

Virus on kova vipeltä-
mään, eikä sen kanssa auta 
leikkiä. Parempi, että pysym-

me terveinä, treenaamme 
kotiloissa kikat kuntoon ja 
ensi kaudella näytämme mitä 
hienouksia on tullut opittua.

Napataan ne mestaruu-
det sitten, kun niitä on taas 
jaossa. Vaikka kausi oli ohi jo 
maaliskuussa, paljon hienoa 

ehti tapahtua. Meillä oli taas 
useampia kovia porukoita.
   Pojissa Sykki-joukkue 
SM-sarjassa on nykyisin 
enemmän sääntö kuin poik-
keus. Kuluneella kaudel-
la sekä U17- että U19-pojat 
pelasivat korkeimmalla tasol-
la. 
Naiset olisivat nousseet 
jo keväällä valtakunnalli-
seen ykkösdivariin, jos olisi-
vat halunneet. Tyttöjoukku-
eet ottivat isoja harppauksia 
myös kilpailullisesti. Hyvää on 
sielläkin luvassa. Eipä ihme, 

että menestystä tulee, sillä 
Sykin valmennus on hyvässä 
jamassa.

Sarana
narisee

Kele ja Stuge tekevät HKVT:-
tä, sitkeiden huhujen mukaan 
melkoisella menestyksellä.

Tyttöjen valmennusryh-
mä Sanna, Susan ja Eeva on 
hioutunut Sannan johdol-
la loistavaksi tiimiksi. Poikien 
valmennuksessa Pena siirtyi 
vastuuvalmentajaksi kahteen 
joukkueeseen ja osoitti ole-
vansa yksinkertaisesti todel-
la hyvä. Apukoutseina Nuut-
ti ja Uttam ovat niin ikään 
ottaneet ison kehitysloikan.

Tulevaisuus näyttää hyvältä. 
Joukkueisiin on ollut tunkua 
ulkoapäin niin kilpa kuin har-
rastepuolellakin. Sana hyväs-
tä Sykki-meiningistä ja tasok-
kaasta treenaamisesta kiirii.

Jo pitempään muka-
na roikkunutta Saranaa se 
ei yllätä. Meillä on nimit-
täin Sykki-henki, joka on 
aivan ainutlaatuinen. Sykis-

sä kunnioitamme ja kan-
nustamme toinen toisiam-
me. Jokainen saa toteuttaa 
itseään kentällä ja sen vie-
ressä. Se, joka haluaa panos-
taa urheilulliseen menes- 
tykseen, löytää Sykistä apua ja 
tukea Se, joka haluaa panos-
taa elämään, saa hyvän poh-
jan pärjätä missä vain.

Sykki-perheeseen on helppo 
tulla ja siellä on hyvä olla.

Kaikki ovat tervetulleita 
Sykkiin. Jokaiselle löytyy siel-
tä jotain, jonka vuoksi kan-
nattaa tulla mukaan.

Tästä on hyvä jatkaa ensi 
kauteen.
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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
Tom Uotila
Tiina Sandberg


