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Tampereen Pyrinnön koripallojaoston johtokunta päätti tänäkin vuonna tehdä kausijulkaisun. Painetta ainoas-
taan netissä julkaistavan julkaisun suuntaan on olemassa. Nyt kuitenkin vielä näin perinteiseen malliin.

Julkaisussamme on jälleen esillä koko koripallojaoston laaja tarjonta; huippu-urheilusta harrastetoimin-
taan.

Pyrinnön miesten edustusjoukkue jatkaa pelaamistaan Korisliigassa sekä Baltian-liigassa. Näiden sarjojen 
pelaaminen edellyttää pelaajiltamme tiukkaa sitoutumista ja panostusta. valmennustiimillä Poikola-rantala- 
Khvorost-Niemi-raivio sekä joukkueenjohtaja Elisa Hakasella riittää järjestelemistä ja sumplimista tiiviin har-
joitus- ja peliohjelman läpiviemisessä. 

Pyrinnön naiset pelaavat myös jälleen kuuden vuoden tauon jälkeen SM-tasolla; Naisten Korisliigaa. uusi 
sarjataso on ollut jopa odotettua suurempi haaste naisten taustalla toimiville ja valmennustiimille. valmennus-
kaksikko rantanen-Tähkä sekä joukkueenjohtaja Mari Niemi ovat saaneet tehdä töitä lähes yötä päivää eteen 
tulleiden haasteiden edessä. Julkaisussamme naisten osiossa on pelaajamme Meral Bedretdinin mietteitä 
sarjan tasosta ja kovuudesta.

Pyrinnössä pyritään luomaan pelaajille ns. pelaajapolku. Juniori-iän ylittäneille on tarjolla aikuisten divari-
sarjoja, joissa pelaamisen kautta kynnys siirtyä pelaamaan korisliigaan on matalampi. Miesten puolella valtak. 
1. div. ja alueen 2. div. Naisten puolella suunnitelmissa on yrittää saada vastaavanlainen kehityksen turvaava 
etenemispolku lähivuosina.

Pyrinnöllä on kaikissa junioreiden sarjaluokissa joukkueita. Harrastajamäärät ovat kasvaneet viime kau-
desta. A-pojissa määrä on yli kaksinkertaistunut ja myös A-tytöissä saatiin kaksi ryhmää. Tällä kaudella  
SM-sarjapaikan onnistuivat saavuttamaan sekä B-tytöt että -pojat. valtakunnallisessa divisioonassa pelaavat 
kaikki; A-tytöt, A-pojat, B-tytöt ja B-pojat. Tulevaisuuden selkeä tavoite on saada myös A-ikäiset SM-sarjaan.

B-tytöt valmistautuivat kauteen hakemalla kokemusta riikan-turnauksesta. Julkaisun B-tyttöjen osiossa 
on pelaaja Heli Poikelan matkakertomus ko. matkalta. 

C-ikäiset pyrkivät sekä tytöissä että pojissa pelattavaan SM-sarjaan ja tämä tavoite mitä varmemmin  
tavoitetaan. C-pojat pelaavat koripalloliiton sarjojen lisäksi NEyBL-sarjaa. Tästä sarjasta enemmän julkaisussa 
C-poikien omalla sivulla. 

Mini- ja mikroikäisiä on Pyrinnössä tällä kaudella 160 harrastajaa. Lisäksi syksyllä aloitetussa ”Aloittavien 
koriskoulussa” on 25 harrastajaa. Näillä harrastajamäärillä uskotaan ja toivotaan saatavan jatkumoa tulevai-
suudessa junioreiden SM-sarjoihin sekä sen jälkeen aikanaan korisliiga-kentille. 

Tälle kaudelle Pyrinnön palloliikuntakoulu liitettiin entistä tiiviimmin koripallojaostomme toimintaan.  
Lauantaisin Johanneksen koulutalossa kirmailee noin 40 alle kouluikäistä tyttöä ja poikaa.

Pyrinnössä on vastattu myös reippaiden aikuisten toiveisiin päästä mukaan harrastamaan koripalloa.  
Jaoston alla on jo muutaman vuoden toiminut sekä naisten että miesten harrastekorisryhmät. Tänä syksynä 
oli myös ensimmäinen aikuisille suunnattu koriskoulu aiemmin lajia pelaamattomille. Mahdollisesti kevääksi 
saadaan vielä toinenkin kurssi aikaiseksi.

Kaiken tuon ylläolevan pelaamisen ja harrastamisen mahdollistaa lukuisa valmentajien joukko. Joukkue-
lajissahan mikään ei toimi, jos valmentaja ei ole käskyttämässä, ohjaamassa, neuvomassa ja muistuttamassa. 
Pyrinnössä on hyvä vanhempi valmentajakaarti ja lisäksi nuorempia aloittavia valmentajia. Tällä kokemuksen 
siirrolla ja koulutuksella saamme jatkumoa myös valmennuspuolelle.

viihtyisiä lukuhetkiä julkaisumme parissa.

SAiLA ASuMANiEMi
koripallojaoston puheenjohtaja

’’...pelaamisen ja harrastamisen 

mahdollistaa lukuisa 

valmentajien joukko. 

Saila Asumaniemi 
puheenjohtaja 
040 717 2151

Teppo Alijoki 
0400 599 426

Kimmo Hakala 
045 676 7996

Elisa Hakanen 
050 352 0982

Sari Koivumäki 
045 151 4283

Denis Kucevic 
050 404 2046

Mari Niemi 
050 345 0163

Jussi Pärssinen 
040 167 0803

Antti Saarinen 
050 502 1288

Anna Salonen 
050 522 3305

Juho Sopanen 
050 317 4035

Jyrki vuorenmaa 
050 524 2524

valmennuspäällikkö 
Miikka Sopanen 
040 557 1090

Koripallojaoston  
johtokunta 2015

  Koripalloa 
huipulla ja harrastuksena

Insinööritoimisto
Seppo Rantala Oy

Opiskele Tampereella,

asu TOASilla.

- Oman opiskelija-asunnon
- Sähkön
- Veden
- Lämmityksen

TOASIN VUOKRALLA ASUKAS SAA KÄYTTÖÖNSÄ:

- Nopean internetyhteyden
- Kaapeli-TV:n
- Pesulan käytön
- Saunan käytön

to
a

s.
fi

•	nikama-	ja		
nivelkäsittelyt

•	manipulaatiot,	
mobilisaatiot

•	urheiluhieronta
•	akupunktio
•	urheiluvammojen		

hoito

Juuso	Mäkelä
0400	637	879

Ortopedinen	osteopaatti

Kuninkaankatu	21	4.krs,	Tampere
osteopaattitampere.fi
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Siviilisääty: Naitu
Vapaapäiväni kuluvat: Perheen kanssa.
Lempi-pyrintöläinen: ismo Niemi
Punttitreenini: Hauispenkki, vinopenkki,  
penkki.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: ville on hurjin seppä tällä osastolla,  
huonointa vaikea sanoa pelaajista, staffista sitten nii-
tä löytyykin.
Elämänohje Palmille ja Damonille:  
Palmille; muista trimmata päästäiset.
Damonille; älä pliis pelaa enää kun oot 50v.
Kuvaile Oskua: Tunnetaan myös lempinimellä 
Kari, on kehittynyt vuosi vuodelta hurjemmaksi  
pelimieheksi, omaa sen luokan heiton, että usein jopa 
toivoisin, että olisin Osku Heinonen.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
Seurantaan kannattaa ehdottomasti ottaa Heinosen 
veljeksistä vanhimmainen, Petri. Nopein tietämäni 
207 cm pitkä ihminen, pelaa joka ilta korkealta ja  
kovaa. Happipulloille usein myös tarvetta.

www.pyrinto.fi

Kotiottelut  
Pyynikin 

palloiluhallissa

★ ★ ★

TAMPEREEN PYRINTÖ
2014-2015

Antero
Lehto

MIESTEN KORISLIIGAJOUKKUE

La 6.12. 15.00 Korisliiga  Pyrintö - Karhu
La  13.12.  14.00 Korisliiga  Pyrintö - Kataja Basket
Ke  17.12.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - Lapuan Korikobrat
Ti  30.12.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - Vilpas
Ti  6.1  18.30 BBL  Pyrintö - Barons Kvartals (LAT)
Ke  21.1.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - Helsinki Seagulls
Pe  30.1.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - Kataja Basket
Su  8.2.  16.00 Korisliiga  Pyrintö - Bisons
Ti  17.2.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - Namika Lahti
Ti  24.2.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - KTP Basket
Pe  13.3.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - Karhu
La  28.3.  17.00 Korisliiga  Pyrintö - Lapuan Korikobrat
La  4.4.  17.00 Korisliiga  Pyrintö - Kouvot
Ke  15.4.  18.30 Korisliiga  Pyrintö - Helsinki Seagulls

Will
Harris

Tyrone 
Kent
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Siviilisääty: –
Vapaapäiväni kuluvat: i spend my free time 
watching a lot of television shows online.  
My favorite one is ”Scandal”.
Lempi-pyrintöläinen: My favorite Pyrintö  
member is ville Pekkola.  He is the happiest guy i 
know.
Punttitreenini: i lift mostly for my legs,  
leg strength is most important in basketball.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: ville tells the best stories and no one 
tells the worst, because ville is the only one that tells 
stories.
Elämänohje Palmille ja Damonille:
To Topias: Play every game like its your last,  
because you can’t play forever.   
To Damon: Basketball never stops.
Kuvaile Damon: Damon is someone that i  
admire a lot, he has been play. He is always teach-
ing me new things and little secrets to keep my body 
in shape and to become a better player. i love to drink 
carbonated water now, because Damon told me it 
is good for the body and it will improve my game by 
helping to keep me healthy. Damon is a great guy and 
i am happy that i have the chance to learn from him.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
you all are great fans and i hope you continue to  
support and fight with us throughout the season.   
We will do our best to make it an exciting season. 
Thank you for all your support.

Siviilisääty: in a relationship
Vapaapäiväni kuluvat: On my off days i stay  
home watch movies and if i have to take care of 
some business i would do that if not i will just chill 
out listen to some music.
Lempi-pyrintöläinen: My favorite player is my 
hold team i think they all cool.
Punttitreenini: i like to do a full body workout 
when i’m in the weight room.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: i think the guys are funny they make me 
laugh a lot.
Elämänohje Palmille ja Damonille:  
Keep helping player get better on there game and 
keep motivation player to do better.
Kuvaile Will: i think Will a hard worker and a 
great person to have on your team.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
i would say if you chasing a dream and you love what 
you do don’t let anyone stop you from reaching you 
goals even if it don’t work the 1st time keep working 
at it and 1 day your dream will come true.
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Alex
Vaenerberg

Petri
Heinonen

Siviilisääty: Parisuhteessa
Vapaapäiväni kuluvat: Nukkuessa.  
Pääsykokeisiin lukiessa, sekä Nooran kanssa kok-
kaillessa.
Lempi-pyrintöläinen: Kimmo Liljeberg
Punttitreenini: Katon kun Kimmo vääntää punt-
tia. välillä yritän myös ite saamaan räjähtävyyttä ja 
nopeutta esim. rinnallevedolla.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: ville & Will - parhaat,  
äsy - huonoimmat
Elämänohje Palmille ja Damonille: Da-
mon puhuu ja Palmi kuuntelee
Kuvaile Anteroa: Antero on rauhallinen, uneli-
as.. Noeei, mukava, hauska, rehti joukkueen  
kapteeni. Joka tekee aina kaiken täysillä. voittaja- 
luonne, joka parantaa joukkueen tekemistä pelis-
sä treeneissä ja kurkaringissä. Kaiken kaikkiaan ihan 
hyvä jätkä.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä: 
Palmin ylismuuttia geimiä. Sekä ville Pekkolaa, joka 
elämän osa-alueella. Koska hän on ainakin omasta 
mielestään ihan ylivoimainen äijä.

Siviilisääty: Kihloissa
Vapaapäiväni kuluvat: Kirjoja lukien,  
hyvin syöden ja läheisten kanssa aikaa viettäen.
Lempi-pyrintöläinen: Punainen mies
Punttitreenini: Olympianostoja ja keski- 
vartaloa
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Parhain: Palmi. Huonoin: Palmi.
Elämänohje Palmille ja Damonille:
Palmille: Ota mallia Damonista.  
Damonille: Auta Palmia.
Kuvaile Villeä: vilkas ville, Lahden prinssi. Hal-
patuotteiden suurin boikotoija, m-roomin vuosijäsen. 
Hämeenpuiston kuumin koiranulkoiluttaja,  
Tampereen taitavin perhonsitoja. Puolen kentän heit-
tokisojen spesialisti, unelmavävy rokkistaran elkein. 
radiomäen kentän kasvatti, burgerimafian vakiovie-
ras. Takapenkin virsikuoron kapellimestari.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
Pekkolan syöttövalikoima

Siviilisääty: Parisuhteessa
Vapaapäiväni kuluvat: Ei tässä mitään va-
paapäiviä pääse viettämään, koulu täydentää aika hy-
vin päivät, mitkä koris jättää vapaaksi ja päinvastoin.  
Tyttöystävä, kaverit, videopelit jos luppoaikaa siunaantuu. 
Lempi-pyrintöläinen: ismo ehdottomasti.
Punttitreenini: Painottuu vahvasti kesään, kun 
ei tarvitse olla terävimmillään fyysisesti, silloin jalat 
saavat runtua useampana iltana kuin muu roppa...
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Kait minä olen jo linjannut, että itse ker-
ron eniten ja parhaat jutut, joten pidetään siitä kiin-
ni, huonoiten juttuja kertaa Leslie, ne kun kestää aina 
vartin ennenkun päästään edes pohjustuksen yli...
Elämänohje Palmille ja Damonille:
Palmille noilla korislahjoilla voisi lainata lempimottoa-
ni... Hard work guarantees you nothing, but lack of it 
does. Kovalla reenillä nuorimies –> Suurmies
Kuvaile Will: Helvetin mukava jätkä, joka ymmär-
tää lähes suomalaisella mindsetillä huumoria, mikä on 
Pyrinnössä tärkeää. äärimmäisen kilpailuhenkinen urhei-
lija, jolle aamureenien heittokisat ovat myrkkyä... roppaa 
on kuin kreikkalaisella patsaalla ja yllättävin ääni sitten 
Brant Baileyn, uran jälkeen radiosta löytynee työtä!
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
vaaneperiä kannattaa seurata kentällä, sen ulkopuolella 
ja somessakin. Niin minäkin teen! Tyylikäs nuorimies!

Siviilisääty: –
Vapaapäiväni kuluvat: Catching up on my 
favorite tv shows and watching movies. i also like to 
walk around Tampere.
Lempi-pyrintöläinen: Toni ”Swaggy T” Savino
Punttitreenini: My favorite weight training 
exercise is either the bench press or bicep curls. i like 
to work out my chest and arms.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: i think ville tells the best stories. His sto-
ries are always funny and he tells them with a lot of 
energy. i don’t know who tells the worst. Prolly me 
because my stories are usually boring. 
Elämänohje Palmille ja Damonille:
To Topias, keep working hard. your an extremely ta-
lented young player. The sky is the limit. To Damon, 
continue to be a great leader and bring that winning 
attitude to practice an games.
Kuvaile Mikaelia: ässä – funny and hard wor-
king.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
We have an exciting team this year. We all love the 
support and energy you bring to the games.

Osku
Heinonen

Mikael
Sandberg

Ville 
Pekkola

David 
Jackson

www.hakasenleipomo.fi

Siviilisääty: Parisuhteessa
Vapaapäiväni kuluvat: Kotona Lauran kans-
sa tai koulun penkillä.
Lempi-pyrintöläinen: Kari Kilpinen
Punttitreenini: Penkki ja pohkeet Palmin kans-
sa.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Huonoimmat jutut on ässällä ja vielä 
huonommat Hatkalla. Parhaimmat tarinat kertoo Lah-
den prinssi ville Pekkola.
Elämänohje Palmille ja Damonille:
Ota oppia ja opeta.
Kuvaile Alexia: Alex on perinteinen pihi suo-
menruotsalainen ja hän pitää aina huolen siitä, että 
rahaa ei kulu turhaan. Pelikentällä Alex ei kuitenkaan 
pihistele vaan antaa aina kaikkensa. Hän on joukkue-
pelaaja henkeen ja vereen. Alex on joukkueen mäti-
säkki, joka tykkää napostella ja fiilistellä. Naposte-
luun kuuluu ylenpalttinen mässytys ja äänenpito. Na-
postelun lisäksi Alexin vahvuusalueisiin kuuluu jutun-
kerronta.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä: 
Punaista miestä

Siviilisääty: varattu
Vapaapäiväni kuluvat: yleensä nukun pit-
kään, käyn syömässä hyvän lounaan ja sen jälkeen 
käyn tekemässä palauttavan treenin tai teen mahdol-
lisia kouluhommia. illalla katson leffoja tai pidetään 
poikien peli-ilta Pekkolan luona.
Lempi-pyrintöläinen: Alex vaenerberg
Punttitreenini: Ei kestä yleensä tuntia pidempään 
ja pyrin treenaamaan kaikkia lihasryhmiä vähän. Kehittä-
vä punttitreeni tapahtuu kesällä, jolloin treenit pitenevät.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: viime haastattelusta tuli aika paljon ra-
paa niskaan suolattuani Palmin huonoimmaksi jutun-
kertojaksi. vaihdan linjaa sanomalla, että kaikilla on 
varsin huonot jutut. 
Elämänohje Palmille ja Damonille:
Palmi voisi pitää pulisongit kurissa. Damonille: jouk-
kueen PlayStation-kuninkuus on ratkaisematta. Kovat 
puheet testataan saunaillassa NBA 2K-merkeissä. 
Kuvaile Petriä: Baltian reissujen huonekave-
ri viettää hotellielämää yleensä kirjaa lukiessa. Miettii 
asiat läpi ja sen jälkeen kertoo jutut syvällä bassoää-
nellä. En ole koskaan nähnyt noin nopeaa sentteriä. 
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
Tyronen pelityyli on varsin ilmava ja viihdyttävä, Pek-
kolan tuuletukset ovat välillä näkemisen arvoisia ja 
silloin tällöin Palmi laittaa vastustajan kahville.
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Damon
Williams

Siviilisääty: Married +11yrs
Vapaapäiväni kuluvat: Chillin with my family
Lempi-pyrintöläinen: red Man (Leader of the 
red Guards)
Punttitreenini: Core workouts mostly
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Pete (direct to the point), ville stories for 
every occasion
Elämänohje Palmille: Work hard and always 
believe in yourself.
Kuvaile Alexia: Alex vanderberg or A-Bob for 
short. ultra competitive, hard working player who is 
constantly getting better.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
Thanks for your support and we’re in this together.

Topias 
Palmi

Pieti
Poikola

päävalmentaja

Siviilisääty: Naimisissa, kohta 1. vuosipäivä
Vapaapäiväni kuluvat: valmentajien vapaa-
päivät ovat vasta kauden jälkeen, toivottavasti jossain 
kaukana Suomesta...
Lempi-pyrintöläinen: Seuran perustaja
Punttitreenini: Meditaatio
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Jarmo Hakanen
Elämänohje Palmille ja Damonille:
Palmi: Jos haluat korkealle, aloita alhaalta; jos haluat 
kauas, aloita läheltä. – Kiinalainen sananlasku
Kyky kuunnella sisäistä viisautta vahvistuu harjoituk-
sella, aivan kuten taito tai lihas. – robbie Gass
Nuorta poikaa pitää valistaa tuplasti...
Damon: vahdi ajatuksiasi, niistä tulee sanoja. vahdi 
sanojasi, niistä tulee tekoja. vahdi tekojasi, niistä tu-
lee tapoja. vahdi tapojasi, niistä tulee luonne. vahdi 
luonnettasi, siitä tulee kohtalosi. – Filosofi Laozi (604-
531 eKr.)
Kuvaile Arto: älykäs, nuori, härski, urheilullinen, 
huippulupaava koripallovalmentaja, joka luulee, että 
kolmosia voi heittää tossu viivalla. Artsi tekee hurja 
määrän töitä. välillä huolestuttaa nuoren miehen jak-
saminen.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
Milloin Lasse (rantala) nousee seisomaan penkiltään.

Siviilisääty: Avolitto
Vapaapäiväni kuluvat: Ottelutallenteiden pa-
rissa
Lempi-pyrintöläinen: Talkootyötä tekevät
Punttitreenini: Kundaliinijooga
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Tjomic
Elämänohje Palmille ja Damonille:
vain se, joka käsittelee ajatuksiaan kevyesti, on nii-
den herra. Ja vain ajatustensa herra ei ole niiden orja.
Kuvaile Pietiä: Heinäsirkkamainen
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
Tyronen kärppämäisyyttä

Siviilisääty: Seurustelen
Vapaapäiväni kuluvat: Hyvän ruoan ja hyvän 
elokuvan parissa. Ja tottakai hyvässä seurassa.
Lempi-pyrintöläinen: Koko Pyrintö-perhe
Punttitreenini: vähän käsiä, vähän jalkoja ja 
vähän enemmän keskivartaloa.
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Kaikki jutut on kyllä yhtä laadukkaita, on 
vaikeaa nostaa ketään muiden yläpuolelle.
Elämänohje Palmille ja Damonille:
Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnelli-
suus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä 
teet, onnistut varmasti.
Kuvaile Lassea: Lassella on harvinainen ominai-
suus: hän pystyy mielessä kelaamaan äskettäin näke-
mänsä tilanteen moneen kertaan, jopa hidastamaan 
ja zoomaamaan, ettei vaan jää mitään huomioimatta. 
Todella kokenut leppäkerttu.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:                               
Seuraa taistelevaa ja periksiantamatonta Pyrintöä!

Lasse
Rantala

valmentaja

Artem
Khvorost

valmentaja�
2010

�
2011

�
2014

PYRINTO.FI
EILEN, TÄNÄÄN, AINA

Siviilisääty: Parisuhteessa
Vapaapäiväni kuluvat: Syödessä
Lempi-pyrintöläinen: Mikko ”räppitukka” Pit-
känen
Punttitreenini: Oskun kanssa kahden P:n punt-
ti, eli penkki ja pohkeet
Parhaimmat ja huonoimmat juttujen 
kertojat: Parhaimmat jutut on Pekkolan vilholla ja 
huonoimmat äsyllä
Elämänohje Damonille: Ainakin yksi mesta-
ruus vielä!
Kuvaile Ässää: David on Peten jälkeen pukukop-
pimme asiallisin äijä. Hän on siitä harvinainen kaveri, 
että en ole kuullut hänen valittavan kertaakaan. Tiivis-
tettynä todella rento ja mukava äijä.
Vinkki katsojille, seuraa tätä/häntä:
Seuratkaa Pekkolan hiusmuotia
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Harri ”Leslie” 
Raivio

fysiikkavalmentaja

Ismo 
Niemi

fysioterapeutti

Jani 
Saarinen

huoltaja

Nele 
Veide

lääkäri

Elisa 
Hakanen

joukkueenjohtaja

Vesa 
Kuokkala

markkinointi

Jarmo 
Hakanen

toiminnanjohtaja

MIESTEN KORISLIIGAJOUKKUE www.pyrinto.fi

www.hakasenleipomo.fi

PirKANMAAN
yriTySväLiTyS

Lielahti

AM

AM

RUOKA BAARI

 

TURO TAILOR

WESTPOiNT 
FiNLAND 
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Ennen liigavuosien muistelua...  
Mistä ja miten kaikki alkoi?
Elettiin vuotta 2003 kun olin katsomassa vel-
jeni Santerin koripalloharjoituksia. innostuin ja 
oli pakko päästä kokeilemaan. Tässä vaihees-
sa pelasin vielä jalkapalloa. Futiksen lopetin 
14-vuotiaana. Kahden palloilulajin harrastus 
koitui aikatauluongelmien kanssa mahdotto-
maksi. 
Timo Ekman ja Juha vuorio olivat pitkäaikaiset 
junnuvalmentajani. A-pojissa valmentajana 
toimi Tero Hassinen.

Millaisia muistoa sinulla on ensim-
mäisestä Korisliigakaudestasi?
Käsitys koripallosta muuttui tämän kauden ai-
kana paljon. Ei enää riittänyt, että osasi pelata. 
Piti myös ajatella miten pelaa ja olla järkevä 
kentällä. Tämä tuotti välillä tuskaa. Tuomisen 
puolustus oli varsinkin asia, mikä meinasi 
nuorella kaverilla aiheuttaa harmaita hiuksia 
ja nopeaa vanhenemista. 

Viime kaudella joukkue voitti Suomen 
mestaruuden. Neljännessä finaalissa 
kukistui Joensuun Kataja.  
Mitä viime kausi sinulle opetti?
Kun harjoittelee kovaa ja uskoo omaan teke-
miseen, niin sillä mennään pitkälle. Harjoittelu 
yhdessä kovaa joukkueen kanssa ja henkilö-
kohtaisesti auttaa. 

Oman pelikäsityksen kehittäminen koros-
tuu joka vuonna enemmän ja enemmän. Pe-
linlukemista vaadittiin minulta paljon. 

viime kaudella oli ihan ilmiömäinen jouk-
kuehenki. En osaa sanoa mistä se edes lähti. 
varmaankin se, että joukkue oli kasassa hy-
vissä ajoin kauden alkua. Porukka oli luontai-
nen ja kaikki tulivat toistensa kanssa hyvin 
toimeen. 

Mitä harjoittelussa tällä hetkellä 
painotetaan?
Pelityyli ja -tapa ovat viime kauden kaltaisia. 
Pyrinnölle tuttua kolmiopeliä sekä aggressii-
vista puolustusta toteutetaan viime vuoden 
malliin. 

Aamutreeneissä tehdään yksilöharjoitteita ja 
toisaalta silloin on myös vähän enemmän lupa 
päättää osa-alueita mitä haluaa kehittää. Pää-
sääntöisesti keskitytään hyökkäyspelin treenaa-
miseen ja hyökkäyskuvioiden toteuttamiseen. 

iltaisin ohjelmassa on joukkueasiat ja pää-
paino on puolustamisessa sekä pelaamisessa. 
unohtamatta Poikolan videotuokioita, joita on 
paljon.

Aloitit syksyllä opinnot Tampereen ammat-
tikorkeakoulussa. Miten opiskelun ja urheilun 
yhdistäminen on sujunut?

No on tämä nyt vähän vaikeutunut viime 
kevätkaudesta kun ei ollut vielä koulua. Toki 
on myönnettävä, että ei koulunkäynti ole on-
neksi haitannutkaan treenaamista. välillä pa-
lautumisen kannalta on jopa hyvä, että ei ole 
aamutreeneissä. Koulu antaa hyvin siimaa 
harjoitella aamuisin aina, kun tarve vaatii. 
Tällä hetkellä koris on ykkönen ja koulu kak-
konen.

Toissakesänä Topias teki historiaa Suomi-
paidassa. 20-vuotiaiden maaottelu Luxenbour-
gia vastaan oli Topiaksen ilotulitusta peräti 60 
pisteellä. Kyseessä on kaikkien aikojen maa-
joukkueen piste-ennätyksestä Suomi-paidassa.

Fiilistellään tätä maaottelua hetki. 
Mitä siinä oikein tapahtui?
Minulla oli ollut viisi-kuusi matsia ennen tätä 
peliä ja olin heittänyt kaksi kolmosta sisään 
ja yrityksiä oli ollut lähemmäksi kaksikym-
mentä. Turhautuminen heiton kanssa oli suuri. 
Peliaamuna sai vapaaehtoisesti mennä heittä-
mään tai puntille tai hierontaan. Minä menin 
Christoffer Klementin kanssa heittämään aa-
mutreeneihin ja Gibson oli siellä meidän kans-
sa. Sain heittää aamulla paljon ja heittämises-
tä jäi hyvä fiilis. Kun illalla peli lähti käyntiin ja 
eka kolmonen meni sisään niin tuli heti tunne, 
että nyt uppoaa.

valmentaja Salminen huomasi, että Palmin 
poika on heitossa ja heittoja alettiin pelaa-
maan minulle. Minulla ei missään vaiheessa 
ollut hajua, miten paljon pisteitä on kasassa ja 
sanoinkin aikalisillä joukkuekavereille, että äl-
kää kertoko pistemäärää. viimeisessä erässä 
he sitten alkoivat laskea pisteitä ääneen.

Topias Palmi depytoi Korisliigassa kaudella 2012-2013. Oman juniorin  
nousu liigan kokoonpanoon ja sitä myöten pelaavaan rosteriin on yksi  
Pyrinnön tavoitteista. Ensimmäisellä liigakaudellaan silloin 18-vuotias  
juniorilupauksemme näytti, että hänestä kuullaan vielä.

•  Perinteet omaava uudistunut koripalloturnaus kaiken ikäisille

•  Särkänniemi ja kesäinen Tampere tapahtumineen

•  Mahdollisuus täydelliseen ”pre-season” kauden aloitukseen;
 leiri TI-TO 28.7.-30.7.2015 + turnaus

YHTEySTIEDOTILMOITTAUTUMINENSARJAT TYTÖILLE JA POJILLE

28. kansainvälinen

Delfin Basket
Tournament 
TAMPERE PE-SU 31.7.-2.8.2015

DelfinDelfin

PE-SU 31.7.–2.8.2015
•	 A	kilpa	1997	tai	myöh.	syntyneet
•	 B	kilpa	2000	tai	myöh.	syntyneet
•	 B	harraste	2000	tai	myöh.	syntyneet
•	 C	kilpa	2002	tai	myöh.	syntyneet
•	 C	harraste	2002	tai	myöh.	syntyneet
•	 Mini	04	2004	tai	myöh.	syntyneet
•	 Mini	05	2005	tai	myöh.	syntyneet
•	 FUN	kilpa	aikuisten	pääsarjapelaajille	
•	 FUN	fun	aikuisille,	harrastepelaajille

LA-SU 1.–2.8.2015
•	 Mikro	2006	tai	myöh.	syntyneet

Ilmoittautumislomake	löytyy	
netistä	www.delfinbasket.com	
Ilmoittautuminen	alkaa	1.3.2015	
ja	päättyy	11.7.2015.

Delfin	Basket	–	Tampereen	Pyrintö	ry
Pyhäjärvenkatu	5	H,	33200	TAMPERE
Elisa	Hakanen	puh.	050	352	0982
email:	toimisto@delfinbasket.com
www.delfinbasket.com

KATSO TURNAUSSÄÄNNÖT, PELIAIKA JA PALKINNOT:

www.delfinbasket.com

Tiesin ennätyksestä 
vasta päästyäni pelin jälkeen hotellille. En 
edes ajatellut, että se olisi ollut ennätys. Tie-
sin, että pisteitä oli tullut tehtyä ihan hyvin. 
Entinen ennätys oli 43 pistettä Antti Kanervon 
ja Hanno Möttölän nimissä.

Katsellessa 04-poikien vastauksia 
suosikkipelaajasta Pyrinnön edus-
tusjoukkueen nimistä nousee kaksi: 
Kapteeni Lehto sekä Topias Palmi. 
Millaista on olla esikuva?
Tuntuu hienolta. En ole osannut ajatellakaan, 
että tässä vaiheessa olisi jo esikuvana. Toi-
saalta, kun ajattelen niin olenhan jopa fanitta-
nut kapteeni Lehtoa, mutta jotta Antero ei ala 
liiaksi leijumaan niin kyllä Jussi Korhonen oli 
vieläkin kovempi. 2004-kauden pelaajat ovat 
muutenkin jääneet mieleen, kun aloin käydä 
PyrBasketin peleissä. Tällöin kentällä nähtiin 
Lehdon ja Korhosen lisäksi mm. Minetti ja 
Selmgren unohtamatta Jari Pulkkista. 

Lehto oli silloin vuonna 2004 kentän no-
pein ja mikä huomionarvoista kaveri on edel-
leenkin kentän nopein. Kaveria kuuntelee 
mielellään ja ottaa vinkkejä todella mielellään 
vastaan.  

Sinulla on tällä hetkellä sopimus Py-
rinnön kanssa kevääseen 2017. Missä 
Topias on kolmen vuoden päästä? 
Toivottavasti Euroopan isommissa sarjoissa, 
mutta jos niihin paikkoihin ei avaudu ovet niin 
varmaan Lehdon seurana Pyynikillä ja Pyrin-
nön paidassa. 

Mitä siihen vaaditaan?
Kyllä se vaatii kaikkien osa-alueiden kehittä-
mistä. varsinkin puolustuspään asiat unohta-
matta hyökkäyspuolen taitoja. 

”Yhtä vuotta vanhempana 
  ja kokeneempana”
TOPIAS PALMI

Ku
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Katariina 
Venho

Hanna 
Hurskainen

Iina 
Keski-Saari

Anniina 
Lehtonen

Tuulia 
Timo

Kaisa 
Lind

Meral 
Bedretdin

Milloin aloitit koriksen?  
Pistettiin jo vauvana konttaamaan pal-
lon perässä, mutta kerhoon pääsin vasta 
sitten kun opin pysymään kahella jalalla 
pystyssä, eli joskus 3-4 vuotiaana kai.
Paras koripallomuistosi?  
varmaankin viimesin A-tyttöjen mesta-
ruus keväällä 2012. Parempaa junnu-
uran lopetusta ei oikein voi saada :)
Mottosi? ”Ei aina voi olla fiksu..” ja 
”ville Neva on aina oikeassa!”

Milloin aloitit koriksen?  
7-vuotiaana
Paras koripallomuistosi?  
Biddy Basket-turnaukseen osallistumi-
nen vuonna 2007
Mottosi? Elä täysillä!

Milloin aloitit koriksen? 
12-vuotiaana
Paras koripallomuistosi?  
Kaikki hienot ihmiset, joihin on saanut 
lajin parissa tutustua.
Mottosi? Coming together is the  
beginning. Staying together is progress. 
Working together is success.

Milloin aloitit koriksen?  
4-vuotiaana
Paras koripallomuistosi?  
Monia, mutta varmaankin viime kauden  
A-tyttöjen valtakunnallisen 1-divarin 
voitto.
Mottosi? Ei se ole niin vaikeeta!

Milloin aloitit koriksen?  
7-8 vuotiaana eli 2001-2002
Paras koripallomuistosi?  
voittokorit ratkaisuhetkillä, turnaukset
Mottosi? 
Work hard, in silence and let success 
make the noise.

Milloin aloitit koriksen?  
10 vuotiaana 
Paras koripallomuistosi?  
16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkuekesä  
2013 
Mottosi? Elä hetkessä!

Milloin aloitit koriksen?  
8-vuotiaana
Paras koripallomuistosi?  
Tappiottoman kauden jälkeen nousu 
SM-sarjaan vuonna 2007.
Mottosi? 
Tuurilla ne laivatkin seilaa.

Veera 
Välimaa

Milloin aloitit koriksen?  
Aloitin koripallon 3-4 vanhana raholan 
Pyrkivän pallokoulussa.
Paras koripallomuistosi?  
Paras koripallomuistoni on kun minut 
valittiin Scania Cupissa koko turnauksen 
parhaaksi pelaajaksi ja toinen parhaista 
muistoista kun vuonna 2011 olin maa-
joukkueen kanssa EyOF:issa Turkissa.
Mottosi? Pää pystyyn ja kohti uusia 
seikkailuja!

Pyynikin yleisö saa tänä vuonna nauttia myös urheilullisesta naisener-
giasta, kun Pyrinnön naiset palasivat tällä kaudella pitkän tauon jälkeen 
Naisten Korisliigaan. Tätä juttua kirjoitettaessa takana on runkosarjassa 
yhdeksän peliä, joista viimeisimpänä mestarisuosikki Lappeenrannan 
Catzia vastaan. 

Kävimme jututtamassa hieman joukkueessa takamiehenä pelaavaa 
Meral Bedretdiniä ja kysyimme hänen ajatuksiaan liigapelaamisesta ja 
koripallosta yleensäkin. Meral siirtyi täksi kaudeksi Hongasta Pyrintöön 
ja Hongalle Meral teki viime kaudella keskiarvot 8,3 pistettä, 3,1 levy-
palloa ja 1,9 syöttöä ottelua kohden. Pyrinnössä hyvä tahti on jatkunut 
ja Meral on tehnyt tähän mennessä kautta keskimääriin 11 pistettä, 
ottanut 2.9 levypalloa sekä antanut 2.2 syöttöä ottelua kohden.

Tässä hieman Meralin ajatuksia: 

…pelaamisesta Naisten Korisiigassa
Se on kovaa pelaamista ja siinä on aika iso ero ykkösdivariin tai esi-

merkiksi A-tyttöjen SM-sarjaan. Pitää olla fyysisesti ja henkisesti valmis 
pelaamaan. Kyse on tavallaan kahdesta eri maailmasta. Naisten Koris-
liigassa pelaaminen vaatii henkiseltä kantilta sen, että pystyy ottamaan 
vastuuta, pystyy tekemään ratkaisuja, pystyy olemaan positiivinen peri-
aatteessa jokaisessa tilanteessa. Eli pääsee nopeasti tilanteista yli, jos 
on mennyt huonosti.

Kaikki peliin
…pelaamisesta mestarisuosikki 
Lappeenrannan Catzia vastaan 

Pitkä matka on edessä, ei siinä varmaan muuta voi sa-
noa. Sen näkee, ketkä ovat ammattilaisia ja ketkä treenaa-
vat kaksi kertaa päivässä yhdessä tai erikseen. Ammatti-
maisuus näkyy ja meillä kuitenkin koko joukkue on lähinnä 
opiskelijoita, eli emme ehdi aivan samalla tavalla treena-
ta, kuin ehkä Catzissa ehditään. On meillä kyllä sen ver-
ran nuorempikin joukkue, kun millään muulla jengillä on 
tässä sarjassa. Joukkueemme on keski-iältään toiseksi 
nuorin Tapiolan Hongan jälkeen Naisten Korisliigassa 
pelaavista joukkueista. 

Kun pysytään liigassa ja päästään playoffeihin, niin ensi 
vuonna tulee olemaan huomattavasti helpompaa, jos runko pysyy sa-
mana. Esimerkiksi itse pelasin Hongassa viime kaudella, niin kyllä se 
näkyy Hongasta, että kun heillä on runko pysynyt suunnilleen samana, 
niin homma toimii aika hyvin. Tämä kausi menee rytmiä ja tempoa ha-
kien mutta ihan varmasti saadaan paljon hyviä juttuja tästäkin kaudesta 
irti ja mennään mahdollisimman pitkälle, niin pitkälle kuin vain pääs-
tään. Ensi kaudella tavoitteet tulevat olemaan vielä korkeammalla.

…vahvuuksista pelaajana
itse pidän itseäni ehkä enemmän puolustuspään pelaajana ja ehkä 

jotkut vihaavatkin minua sen vuoksi (naurua). Sanoisin ehkä, että vah-
vuus on se, että jaksan tsempata ja laittaa itseni likoon. Se on se minun 
juttuni, että laitan kaiken peliin. Ei ole mitään välivaihetta; jos menee 
huonosti, niin sitten menee tosi huonosti mutta silti tehdään kaikki asiat 
täysillä.

…motosta koripalloilussa
Aina ei voi olla fiksu (naurua). Ei vaan, yksi sellainen mitä olen yrittänyt 
itse noudattaa (vaikka se on välillä hyvin vaikeaa; voi kysyä vaikka Täh-
kän roopelta, että kuinka hyvin se on onnistunut). Eli pitää yrittää pysyä 
vaan positiivisena.

Teksti: Kimmo HaKala

www.tampereenpyrinto.fiNAISTEN KORISLIIGA

Korisliigassa peli on kovaa. Vimpelin India Hairston (34) 
ajaa ja Pyrinnön Meral Bedretdin ottaa tällin vastaan.
(kuva: Rami Myllymaa)
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www.tampereenpyrinto.fi

Ilpo Rantanen
valmentaja

0500 730 831

Roope Tähkä
valmentaja 

040 753 8549

NAISTEN KORISLIIGA

Johanna 
Soppela

Heta 
Äijänen

Jessica 
Schroll

Brittany
Hedderson

Ida 
Kirjanov

Milloin aloitit koriksen?  
Aloitin koriksen vuonna 2003.
Paras koripallomuistosi?  
Koripallomatka junnuna italiassa. Turna-
ukset ovat olleet ylipäätään hauskoja ta-
pahtumia. Mutta turnaus yhdistettynä ul-
komaanmatkaan oli superkivaa.
Mottosi? remember to smile...

Milloin aloitit koriksen?  
9-vuotiaana; 13. kausi menossa
Paras koripallomuistosi?  
Monia... mut parhaita varmaan isojen 
pelien voittaminen joukkueena.
Mottosi? ilon kautta!

Milloin aloitit koriksen?  
Olen pelannut korista 9 vuotta.
Paras koripallomuistosi?  
Paras korismuisto on wu16 Em-kisat 
portugalissa 2013.
Mottosi?
Eteenpäin, sanoi mummo lumessa. 

Milloin aloitit koriksen?  
When i was 8 years old.
Paras koripallomuistosi?  
Making it to the Sweet 16 in the NCAA 
tournament.
Mottosi? Play harder, play smarter!

Milloin aloitit koriksen?  
i started playing basketball in the third 
grade (Grade 3).
Paras koripallomuistosi?  
My finest basketball moment is winning  
an OFSAA Championship in my home 
gym.
Mottosi? 
Fall seven times and stand up eight.

Naisten 
Korisliiga,  

Pyrintö:
4  Meral Bedretdin
5   Hanna Hurskainen
8  Anniina Lehtonen
10  Kaisa Lind
11  Katariina Venho
13  Iina Keski-Saari
16  Tuulia Timo
21  Veera Välimaa
22  Ida Kirjanov
24  Heta Äijänen
30  Jessica Schroll
32  Brittany Hedderson
38  Johanna Soppela

Johanna 
Kamppuri

huoltaja

Mari Niemi 
joukkueenjohtaja

050 345 0163

Nelli 
Helminen

fysiikkavalmentaja

Annika 
Heinisuo

joukkueen lääkäri 
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SU 07.12. 17:00  Pyrintö - Turun Riento   Pyynikin palloiluhalli
LA 10.01. 17:00  Pyrintö - Äänekosken Huima  Pyynikin palloiluhalli
LA  17.01. 17:00  Pyrintö - Tapiolan Honka   Pyynikin palloiluhalli
PE 23.01. 19:30  Pyrintö - Catz Lappeenranta  Pyynikin palloiluhalli
KE 28.01. 19:30  Pyrintö - Forssan Alku   Pyynikin palloiluhalli
SU 08.02. 13:00  Pyrintö - Hyvinkään Ponteva  Pyynikin palloiluhalli
LA 14.02. 14:00  Pyrintö - Turun Riento   Pyynikin palloiluhalli
SU 22.02. 14:00  Pyrintö - TOPO   Pyynikin palloiluhalli
SU 01.03. 13:00  Pyrintö - Vimpelin Veto   Pyynikin palloiluhalli

Naisten kotipelit 2014-2015

YSTÄVÄNPÄIVÄTAPAHTUMA
lauantaina 14.2.2015

Pyynikin palloiluhallissa klo 10 –16

Tapahtuman juontaa Kati Vasell
Lisätietoja tapahtumasta ja myynti- sekä näytös-
varauksista Saila Asumaniemi, puh. 040 717 2151, 

saila.asumaniemi@tampereenpyrinto.fi

OHJELMA:
Klo 10.00 – 15.30 
ESITTELY-, MAINOS- JA MYYNTIPISTEET AUKI
- kauneus- ja muotialan yrittäjät esittäytyvät,
  näytemeikkejä, näytteitä, ym.
Klo 12.00 – 12.45 MUOTINÄYTÖS
- malleina mm. Pyrinnön naisten 
  Korisliigajoukkueen pelaajat
Klo 14.00 – NAISTEN KORISLIIGAOTTELU 
                        Pyrintö - Turun Riento

LIPUT:
Muotinäytökseen 6 euroa
Pääsylippu peliin 6 euroa
Yhteislippu 10 euroa

Tutkimusten mukaan urheiluseurat haluavat tukea lasten ja nuorten ko-
konaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia, mutta konkreettiset toimet tälle 
työlle puuttuvat. vain pieni osa suomalaisista seuroista on omaksunut 
terveyden edistämisen osana urheiluseuran toimintoja. Tarpeesta ter-
veyden edistämistyölle kertovat tutkimukset lasten ja nuorten fyysisen 
aktiivisuuden vähentymisestä, ruutuajan lisääntymisestä sekä ruokailu-
tottumuksista, jotka eivät yllä nykyisten suositusten tasolle. urheiluseu-
rat omaavat potentiaalin terveyden edistämistyölle, sillä seuratoiminta 
tavoittaa tavalla tai toisella noin 70–80 % nuorista, jossakin kohti heidän 
elämäänsä, ennen 20 vuoden ikää.   

Näihin tutkimustuloksiin pohjautuen käynnistettiin nuorten terveyden 
edistämisen hanke: Menestyksen Avaimet. Harrasteryhmiin suunnatun 
toimintamallin kehittämisen, pilotoimisen ja jalkauttamistyön mahdollis-
taa raha-automaattiyhdistys ja sen hallinnosta vastaa Suomen NMKy 
Liitto ry. Kehitys- ja pilotointitoiminta on tällä hetkellä käynnissä Tam-
pereella, Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Näillä paikkakunnilla olevat 
NMKy-paikallisyhdistykset ja niissä toimivat projektikoordinaattorit vas-
taavat oman alueensa toiminnan kehittämisestä. 

”Kiva, että saatiin tehdä tää  
meidän joukkueen kanssa”

Menestyksen Avaimet -hankkeen päämääränä on edistää terveyttä ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia nuorten harrasteryhmissä. Hankekauden 
aikana kehitettävä toimintamalli on kohdistettu 12–15-vuotiaille nuorille 
sekä heidän vanhemmilleen ja valmentajilleen/ohjaajilleen. Toimintamal-
li sisältää kaksi nuorten koulutusta, yhden vanhempainillan ja vapaaeh-
toiset seurantatehtävät koulutuksien väliselle ajalle. Kesän 2014 aikana 
valmistui tukimateriaali ryhmien ohjaajille ja syksyn tullen pilotoidaan 
myös koulutusmalli ryhmien ohjaajille ja valmentajille. Koulutusmallia 
on pilotoitu urheiluseuroissa, musiikkiopistossa, koulumaailmassa sekä 
muissa nuorten toiminta/harrasteryhmissä. 

Toiminnasta saatu palaute on ollut erittäin positiivista; toimintaa pi-
detään tärkeänä ja nuoret kokevat toiminnan hyödyllisenä. Toiminnalle 

toivotaan jatkoa! Hanke tekee palautteiden mukaan työtä, jolle on tilaus-
ta ja, jota ei vielä ole harrasteryhmille näin kokonaisvaltaisesti tarjottu.

”Opin paljon ja oli mukavaa, kiva kun  
sai kuulla muiden mielipiteitä”

Menestyksen Avaimet -koulutus sisältää teemoja, joista nuoren on hyvä 
pitää huolta nyt ja jatkossa, jotta hänellä on mahdollisuus tavoitella omia 
unelmiaan ja voida kokonaisvaltaisesti hyvin. Tarkemmin käsitellään 
terveellisiä elämäntapoja, sosiaalisia taitoja, koulutus- ja ajanhallintatai-
toja sekä henkistä valmentautumista. Koulutuksen sisällöt on käyty läpi 
yhdessä terveys- ja liikunta-alan asiantuntijoiden kanssa. Faktatiedon 
ympärille on rakennettu erilaisia toiminnallisia harjoitteita, keskustelu-
runkoja, pienryhmätehtäviä ja tarinoita – kyseessä ei ole luento vaan toi-
minnallinen, vuorovaikutuksellinen ja osallistava koulutuskokonaisuus.

”Sisällöt antavat nuorille impulssin  
ajatella tärkeitä asioita”

urheiluseurat, joissa piloteista tähän mennessä suurin osa on tehty, ovat 
kokeneet Menestyksen Avaimet seuran muuta toimintaa tukevana ja 
vahvistavana toimintana. Seurat haluavat tukea lasten ja nuorten ko-
konaisvaltaista hyvinvointia ja ymmärtävät vaikutusmahdollisuutensa. 
ulkopuoliset kouluttajat otetaan hyvin vastaan, sillä valmentajien omat 
resurssit eivät välttämättä riitä koulutusmallin omatoimiseen toteutta-
miseen. 

”Erinomainen lisä seuran muuhun 
toimintaan, selvää lisäarvoa”

Menestyksen Avaimet -hankkeen onnistumisista, haasteista sekä todel-
lisista vaikutuksista saadaan parempi kuva, kun Jyväskylän yliopiston 
toteuttama hankkeen ulkoinen arviointi valmistuu vuoden 2016 lopulla. 
useita uusia avauksia ja yhteistyökumppanuuksia on jo solmittu, mutta 
varsinkin toimintamallin jalkauttamiseen liittyen työsarkaa riittää edel-
leen. Tähän haasteeseen ollaan kuitenkin valmiita vastaamaan.

Tampereen Menestyksen Avaimet -hanke on syksyn 2014 alkuun 
mennessä saanut tehdä erittäin toimivaa yhteistyötä niin urheiluseuro-
jen kuin muidenkin nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. urheilu-
seuroista mukana ovat Tampereen NMKy:n koripalloilijat, Tampereen 
Pyrinnön koripalloilijat, ilveksen jalkapallo, Salibandy Club Classic, sekä 
Kooveen salibandy, jääkiekko ja taitoluistelu. Tämän lisäksi mukana ovat 
myös Pirkanmaan musiikkiopisto, Tesoman yläaste sekä Tampereen 
NMKy:n Messin pajanuoret. Syksyn 2014 aikana uusia kumppanuuksia 
on solmittu myös Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajatoimin-
nan, Tampereen Tyttöjen Talon sekä Kölvi-toiminnan kanssa. Hanke on 
tähän mennessä tavoittanut useita satoja nuoria ja heidän lähiaikuisiaan 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemojen parissa. Toimiva yhteistyö val-
mentajien/ohjaajien/opettajien, vanhempien ja nuorten kanssa on kai-
ken perusta ja tällä tiellä olemme. Jatketaan siis samalla lailla – nuorten 
takia. Menestyksekästä syksyä lukijat!

Tavoitteena nuoren 
kokonaisvaltainen hyvinvointi

EsiTTElyssä: MEnEsTyKsEn AvAiMET -hAnKE
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Tuomas 
Sukanen

Kristian 
Rasinaho

Henri 
Välimaa

Severi 
Liljeberg

David 
Jackson

Toni 
Savino

Lassi 
Kilpinen

Justus 
Kilpinen

Tino 
Mäkelä

Miesten 1. divisioona, PYRINTÖ II www.tampereenpyrinto.fi
Santeri 

Suomalainen

 2 Ville Haapoja
 5 Tuomas Sukanen
 6 Severi Liljeberg
 9 Lassi Kilpinen
 10 Osku Heinonen
 12 Santeri Suomalainen

 15 Henri Välimaa
 17 Juho Ali-Tolppa
 20 Toni Savino
 21 Tobias Reinholt
 23 Tino Mäkelä

 24 Kristian Rasinaho
 25 David Jackson
 31 Topias Palmi
 40 Justus Kilpinen
 48 Tommi Rasi

Valmentajat:
Miikka Sopanen, 040 557 1090
Damon Williams

Joukkueenjohtaja: 
Kimmo Liljeberg, 040 866 1411

Miesten kotipelit 
2014-2015

Pyynikin
palloiluhallissa

Pe 5.12.  19.30 Pyrintö II - Järvenpään Koripalloseura
Pe 12.12. 19.30 Pyrintö II - UU-Korihait
Su 4.1.  17.00 Pyrintö II - Honsu Basket 
Su 11.1.  17.00 Pyrintö II - Forssan Koripojat
Su 18.1.  17.00 Pyrintö II - Namika Lappeenranta
Ma 9.2.  19.30 Pyrintö II - Porvoon Tarmo
La 14.2.   17.00 Pyrintö II - Oulun NMKY
Ma 16.2.  19.30 Pyrintö II - Honsu Basket
Su 22.2.  17.00 Pyrintö II - BC Nokia
Su 8.3.  17.00 Pyrintö II - Järvenpään Koripalloseura
Su 15.3.  17.00 Pyrintö II - UU-Korihait
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Bilbao

Susijengi siirtyi Suomen suvesta Biskajanlahden lem-
peään lämpöön ja veti perässään ennennäkemättömän 
määrän maajoukkueen kannattajia. Paikalliset olivat 
osanneet odottaa suomalaisia saapuvan paljon, mutta 
silti esiin nousi kerta toisensa perään hämmästys su-
sifanien määrästä ja laadusta. Kauppiaat ja ravintoloit-
sijat hyrisivät tyytyväisyyttään ja bilbaolaiset kiittelivät 
sinivalkoisen armadan fiksua käytöstä.

Pirkanmaalta kisoihin matkusti satoja koripallofaneja, 
ei vähiten Antero Lehdon maajoukkuevalinnan innosta-
mina. Kirjoittajan seurue oli rakennettu vankalle kouvo-
lalais-tamperelaiselle pohjalle ja kahdeksikon täydensi 
viimeisenä mukaan mahtunut Timo Lehto. 

Majoitus löytyi Casco viejon tunnelmallisilta kujil-
ta, mistä matkat areenalle taitettiin varsin modernilla 
ja siistillä metrolla. Sää suosi koko viikon ja Atlantin 
rantaa ehdittiin käydä ihailemassa Sopelanassa sekä 
Plentziassa. 

MM-kokemus pähkinänkuoressa: uskomattoman hieno 
reissu, moitteettomat järjestelyt ja upeat isännät. Loput 
jätän kuvien kerrottavaksi. Kiitos kaikesta – Eskerrik 
asko danagaitik, Bilbo & Barakaldo!

Teksti ja kuvat: miKKo PiTKänen

ei unohdu

Löydä Lehdot.

Shawn nostelee.

Petteri tarjoilee Erikille.

Barakaldolainen Envika sai Suomen lipun 
Pyrinnön Kati Packalénilta.

MM-areenallakin tanssinut ryhmä harjoittelemassa.

Kisaturisteista pidettiin erittäin hyvää huolta.

Välipäiväkahvit.
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PYRINNÖN MIESTEN KORISLIIGAJOUKKUE 2014-2015
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Hatanpään valtatie 1
Koskikeskus 3. krs, 
33101 Tampere

www.koskiklinikka.fi 
ma–pe klo 8–19
la–su klo 10–16

Eero Ali-Tolppa
Jussi Haapaniemi
Juuso Heljo
Aden Kariuki
Santeri Liljeberg
Topias Heinisuo
Omega Paulo
Antti Partinen
roope Parviainen
Lauri Tuomela
Markus valkonen
+ A-poikien joukkueen 
pelaajat

Yhteyshenkilö: 
Antti Partinen
041 492 2457

NAISTEN 2. divisioona, Pyrintö-EX

MIESTEN 4.  divisioona, PyrsäMIESTEN 2.  divisioona, Pyrintö jr

Kesän jälkeen joukkueen muodostaminen kaudelle 2014-2015 
alkoi hieman yskähdellen muutaman avainpelaajan lopetettua ja 
uusien pelaajien rekrytoinnin venyessä pitkälle syyskuun puolel-
le. rivit saatiin kuitenkin koottua ja joukkueen kokoonpanossa 
on nyt 11 miestä. Pyrsä kaudella 2014-2015 on mainio sekoi-
tus nuoruuden kokemusta sekä vanhuuden intoa. ikäeroa nuo-
rimman ja vanhimman pelaajan välillä on 24 vuotta joukkueen 
keski-iän ollessa 27. yhteenlaskettua pelikokemustajoukkueel-
la on yli 100 vuotta.

Kauden alkaessa ja joukkueen kokoonpanon selkiinnyttyä on 
Pyrsän toiminnassa ollut varsin positiivinen ilme ja tekemisen 
meininki niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin ja tulevai-
suus vaikuttaa lupaavalta. Joukkueenjohtajan tehtävien laajen-
tuminen ja niiden jakaminen Eija Kamppurin ja Jussi Pärssisen 
kesken on tuonut toimintaan uusia ulottuvuuksia ja uuden pe-
laajavalmentajan, Lauri Tuomelan myötä harjoituksiin ja peliin 
on tullut enemmän johdonmukaisuutta ja määrätie-
toisuutta. Pyrsä onkin ilmoittanut yhteisissä palave-
reissa olevansa valmis ottamaan seuraavan askeleen 
ja joukkue on asettanut kahden seuraavan vuoden 
tavoitteekseen nousta 3. divisioonaan. uuden peli-

Emma Alijoki
reetta Auvinen
Marika Jakobsson
Katja Kuusisto
Laura Lehtimäki
Lotta Lehtimäki
roosa Luiro
Eeva-Maria Manninen
Maria Mertanen
Mari Niemi
Hanna Penttilä
Jenni ruotsalainen
Eija Siivola
Saila Sukanen

Yhteyshenkilö:  
Saila Asumaniemi
040 717 2151

Olli Ahlstedt
Matti Asikainen
Manuel Aullo
Antti Eronen
Juuso Heljo
Tauno Järvemets
Juho Kamppuri
Pasi Koivuniemi
vertti Kypärä
Jussi Pärssinen
Lauri Tuomela
Juha vartiainen

Yhteyshenkilö: 
Eija Kamppuri
050 377 7493
Jussi Pärssinen
040 167 0803

Pyrsän kotiottelut 
tammelan koululla:
30.11.2014 20:00  Pyrsä - ERP Basket Club
14.12.2014 18:00  Pyrsä - Morbid All-Stars
18.01.2015 19:30  Pyrsä - YPa
01.02.2015 19:30  Pyrsä - Vehmaisten Urheilijat
15.02.2015  20:00  Pyrsä - Ahjola
15.03.2015  20:00  Pyrsä - Haka-Basket
29.03.2015  20:00  Pyrsä - PisTa

tavan sisään ajaminen ei käy hetkessä ja se vaatii jokaisen pe-
laajan sitoutumisen lisäksi aimo annoksen kärsivällisyyttä. Kau-
den muutaman ensimmäisten pelien jälkeen on voitu todeta ”ju-
nan” etenevän hitaasti mutta varmasti suunniteltuun suuntaan.

Pyrsä on ollut aktiivinen myöskin pelikentän ulkopuolella mm. 
julkaisemalla nettisivullaan otteluraportit jokaisesta pelatus-
ta pelistä, perustamalla omat Facebook-sivut sekä solmimalla 
yhteistyösopimukset Koivu Apteekin, Fysioline Oy / ice Powe-
rin sekä Pizzeria & Kebab Koikkarin kanssa. Paljon on tapahtu-
nut lokakuun aikana.

Tulevan kauden haasteena Pyrsällä on Harjun koulun minisalis-
sa pidettävät harjoitukset, missä varsinkin koripallon joukkueku-
vioiden harjoittelu koko viisikolla vaatii jo hieman mielikuvitus-
ta. Osa pelaajista onkin lisännyt harjoitteluaan käymällä myös 
miesten harrastekoriksen vuorolla Kaukajärvellä sekä varsinkin 
kesällä omatoimisilla treeneillä Tammelassa ja Kaukajärvellä.



30   KORIPALLO 2014-2015 TAMPEREEN PYRINTÖ   31

A-POJAT A-TYTÖT

Pyrinnön A-poikien 37 pelaajan ryhmä koostuu pääosin kol-
mesta ikäluokasta; 96-, 97- ja 98-syntyneistä pojista, mutta 
mukana on pari kappaletta myös 99-syntyneitä poikia, jotka 
pelaavat A-poikien lisäksi B-poikien SM-sarjaa.

ikäluokkarakenne on sikäli poikkeuksellinen, että joukkueen 
enemmistö (60 %) edustaa nuorinta, 98-ikäluokkaa, ja vähem-
mistö (13 %) vanhinta 96-ikäluokkaa. useat vanhemman ikä-
luokan edustajat ovat siirtyneet joukkueeseen menneen ke-
sän aikana – tai aikaisemmin – muista Pirkanmaan seuroista.

98-syntyneiden ikäluokalta taas löytyy lähihistoriastaan mm.  
C-poikien Suomen mestaruus, Scania Cup -mestaruus ja vii-
meisempänä B-poikien SM-hopea. Nyt kuitenkin on aika vie-
dä juniorimenestys pidemmälle ja lähestyä aikuiskoripalloa, 
jossa ei vanhoja saavutuksia paljon katsella, vaan merkitys 
on nykyisyydellä ja tulevaisuudella.

A-pojat toimivat kahtena harjoitusryhmänä ja viikoittaisia har-
joituksia on yhteensä 8. i- ja ii-joukkueet harjoittelevat yh-
dessä, kun taas iii-joukkue toimii itsenäisenä harjoitusryh-
mänään, josta muutama pelaaja myös ottaa osaa muutaman 
kerran viikossa i- ja ii-joukkueen harjoituksiin. 

i-joukkue pelaa valtakunnallista i-divisioonaa, kun taas ii- ja 
iii-joukkueet pelaavat alueellista i-divisioonaa. Lisäksi muu-
tamat pojista hakevat kannuksiaan aikuiskoripalloon kauden  
aikana miesten Divari A -joukkueen kokoonpanossa sekä 
miesten läntisen alueen ii-divarissa.

A-poikien päävalmentaja toimii Tero vasell, jonka apuna häärää-
vät valmentajat Taneli Tuokko, Santeri Liljeberg sekä fysiikka- 
valmentaja Jari Halonen. iii-joukkueen päävalmentajana on Mika 
Salonen. Koko A-poikaryhmän yhteisten asioiden joukkueen- 
johtaja on Maria Mäkelä ja talousvastaavana toimii Antti Harju.

Divaripelien aloitusheitto
Tyttöjen A1-joukkueessa pelaavat Emma Alijoki, Ella Salminen, Eija Sii-
vola, iina Keski-Saari, Oona Jaatinen, Marika Lumperoinen, rosa Tam-
minen, Heta äijänen, Aino Lassila, Erika Hurme, unna Paavolainen ja 
Tuulia Timo. iina, Heta ja Tuulia pelaavat myös naisten joukkueessa, jo-
ten usein saamme B1-joukkueesta hyviä vahvistuksia peleihin mukaan.
Meidän joukkueemme on koko alkukauden harjoitellut ahkerasti ja 
kaikki käyvät reeneissä ahkerasti. Marika ja Oona asuvat Lapual-
la, joten harjoitteleminen tapahtuu pääsääntöisesti siellä. Onnek-
si pääsemme harjoittelemaan yhdessä B1-tyttöjen kanssa, jolloin 
saamme kokeilla heti opittuja asioita pelitilanteissa.
Mielestäni joukkue on kasvanut koko ajan yhtenäiseksi ja kaikki 
tekevät töitä joukkueen hyväksi. Niin onkin ollut ilo seurata pele-
jä katsomossa ja huomata yhteen puhaltamisen ilo ja tsemppi! vii-
me kotipelissä ylsimme ensimmäiseen voittoon ja uskon, että se ei 
jää viimeiseksi! On hienoa olla tällaisen joukkueen jojo. - Kristiina

Pelaajakommentit:
Mun mielestä meidän joukkueessa on mukava pelata siks, että meillä on niin hyvä joukkue-
henki. reeneissä ja peleissä on tosi kivaa käydä, koska kaikki joukkuelaiset on niin mukavia!

Meiän joukkueella on mahdollisuudet ihan mihin vaan eli ainakin neljän parhaan 
joukkoon sarjassa on realistista tavotella.

Meiän joukkueen vahvuus on hyvä joukkuehenki ja se, että ne, jotka on reeneis-
sä, reenaa aina täysillä, jolloin meillä on mahdollisuus kehittyä.
Turnauksissa parasta on luokassa nukkuminen, koska silloin kaikki on samassa 
huoneessa eikä tule hengailtua vaan tietyn porukan kanssa omassa hotellihuo-
neessa. Kivaa on myös tietty pelaaminen.

Kotipelien kohokohdat on se, että pelataan tutussa paikassa ja lähellä, joten peliin 
ei mene koko päivää. Myös se on kivaa, että on enemmän kannustajia yleisössä. 
vieraspelien kohokohdat on ehkäpä matkat. Koris merkitsee ylipäänsä sitä, että 
saa urheilla kivaa lajia kivojen ihmisten kanssa. Ja pelata!!

A-tytöt I-joukkue
Emma Alijoki
Erika Hurme
Oona Jaatinen
iina Keski-Saari
Aino Lassila
Marika Lumperoinen
Ella Salminen
Eija Siivola
rosa Tamminen
Tuulia Timo
Heta äijänen
unna Paavolainen

Valmentajat: 
Teppo Alijoki
0400 599 426
Miikka Sopanen
040 557 1090

Joukkueenjohtaja:
Kristiina Siivola
0400 810 184

A-tytöt II-joukkue
Fanni Hakanen
Ella Holmala
Lotta Niklas-Salminen
Sanni Paukkunen
Anna Puronurmi
Liisa roihupalo
Elsa Takala
Lotta Tolvanen

Valmentajat: 
Johanna Soppela
040 704 1956
Aden Kariuki
044 304 1993
isabella Kaukopaasi

Joukkueenjohtaja: 
Annika Takala
040 560 5483

Valmentaja Miikka 

Sopasen kommentit:

Joukkueemme on hyvä-

henkinen ja innokkaasti 

harjoitteleva ryhmä, jos-

ta löytyy uusia vastuun-

kantajia joka päivä. Kun 

vielä yhteistyö B-tyttöjen 

kanssa sujuu loistavas-

ti, niin näihin harjoituk-

siin on aina ilo osallistua!

A-pojat  
I- ja II-joukkue
4  Tuukka Säteri 
5  reda Bellagnaoui
6  Matias Braks
8  Mikko Nurmi
9  Eerik Harju
13  Santeri Juutinen
15  Petri Siivola
16  Juuso Halonen
17  Joni Kolehmainen
18  Thomas Nynäs
19  Tommi Luojus
20  ville Haapoja
22  Antti Lehtisaari
23  Lasse Leppiniemi
24  Aleksi Huhtanen
25  Waltteri Mäkelä
26  Elmo Pohjanaho 
28 Juho Arikoski
32  Aleksi Juutinen
34  Juha Haavisto
35  Shayne Kallio
37  Jussi Koskela
40  veikko Nopanen
41  Janne Lång
46  Frans ryhänen
48  Tommi rasi

Valmentajat:  
Tero vasell
040 731 8386
Taneli Tuokko
040 829 2189
Santeri Liljeberg
041 549 5659
Jari Halonen
050 569 4610

Joukkueenjohtaja 
Maria Mäkelä
040 564 9876

A-pojat III-joukkue
7  Daniel virtanen 
11  Patrik Saarenmaa
14  Patrik Harsu
21  Samu Lukkala
27  Markus Hautamäki 
29  Antti Maijala
30  Moo Oppenheim
31  rasmus reini 
33  Elias Leinonen
38  Niklas Salonen
45  George rizzo

Valmentajat: 
Mika Salonen
050 325 1767

Joukkueenjohtaja 
Tarja Saarenmaa
040 538 8747
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B-POJAT B-POJAT

Pyrintö pelaa tälläkin kaudella sekä B-poikien SM-sarjaa, että valtakunnal-
lista 1-divisioonaa. Lisäksi kolmas joukkue osallistuu aluesarjaan.

Joukkueen toiminta käynnistyi kesäkuun alussa. uusia poikia tuli ja meni 
niin, ettei oikeasta pääluvusta ole oikein saatu selvää. Suurimmillaan mei-
tä oli 49, mutta monien mutkien kautta kokonaismäärä taitaa nyt olla 40 
pintaan.
Pyrintö on vahvistunut uusilla pelaajilla, joita on saatu erityisesti Pälkä-
neeltä. Hyviä poikia, joilla perusasiat ovat kunnossa, joten kiitokset vaan 
LujaLukolle hyvästä yhteistyöstä. Koitamme tarjota pojille sen seuraavan 
askeleen ylöspäin kohti tavoitteellista urheilijan uraa.

Kesän tärkein tavoite oli saada paikka SM-sarjaan ja olikin iloinen yllätys 
kun kakkosjoukkueemmekin pääsi valtakunnallisiin peleihin. Kun ykkös-
joukkue saavutti tavoitteensa (SM-sarja), olemme tänä 
vuonnakin siinä erinomaisessa tilanteessa, että pystym-
me lähes kaikille pojille tarjoamaan oikean sarjatason pe-
lejä. Haastavia vastustajia ja harjoituksissa sisäistä kil-
pailua – ne vievät eteenpäin.

Kova kilpailu pelipaikoista tuo harjoituksiin laatua. Kun 
takamiehet tietävät saavansa peliminuutteja voittamal-
la kaverin reeneissä, ei puolustus jää takuulla löysäksi. 
Seurauksena molemmat kehittyvät.

Tai kun sentterit rymistelevät korin alla niin kysymys on 
paikasta valtakunnallisten joukkueiden kokoonpanoihin. 
Ei silloin anneta armoa edes kaverille!
Jatkuvalla kilpailulla voi olla kääntöpuolensakin. Se voi 
tuoda epävarmuutta tai jopa pelkotiloja, mutta ne ovat 
luonnollisia tunteita urheilijalle ja niiden eteen jokainen 
joutuu urallaan kuitenkin. Mukavampi ne on kohdata, ja 
niihin kasvaa, harjoituksissa. Kilpailu on urheilun ydin. 
Hyvällä itsetunnolla, kun ei pelkää häviämistä, kilpailuti-
lanteesta nauttii. urheilija, joka pelkää häviämistä, aset-
taa usein tavoitteet liian matalalle saavuttaakseen ne 

B-pojat, SM
5 iiro Asikainen
6 Topias Taubert 
 (puuttuu kuvasta) 
10 Leevi Mäkinen
12 Eetu Laitinen 
13 Tuomas Flinck 
18 vilho Mänty
19 Tommi Luojus 
24 Tommi Erikson
30 Leo Hakala
31 Lauri Keränen
33 ilmari Siiro
34 verneri Korpela
37 Tuomas Turkki
42 Tuomas Levonen
44 Eetu Murtomäki
46 Frans ryhänen
50 Linus Näsi
52 Aku Leppänen
55 Eppu Heinonen

B-pojat,  
valtak. 1.div.
4  roope Ståhle 
5  iiro Asikainen
6  Topias Taubert 
 (puuttuu kuvasta)
8  Olli Huhtanen
17  Jori Pukkila
18  vilho Mänty
20  Mirko Lähteenmäki
24  Tommi Erikson 
31  Lauri Keränen
33  ilmari Siiro
34  verneri Korpela
40  valtteri Lyly
42  Tuomas Levonen
44  Eetu Murtomäki
48  roope Taipale
49  Erkki Ojala 
52  Aku Leppänen 
55  Eppu Heinonen

B-pojat, 
alueen sarja
4  roope Ståhle
7  Samuel Schmidt 
8  Olli Huhtanen
9  Joakim Salli 
12  Aarni Hytönen 
 (puuttuu kuvasta)
16  verneri Lyly
17  Jori Pukkila
36 Juuso Knuuttila
40  valtteri Lyly
19  Karri Pakkala
20  Mirko Lähteenmäki
21  Antti Tarkka
26  Aleksi väättänen
27  Juha ylikoski
29  Miro vesterlund
47  Nuutti Normala
48  roope Taipale
49  Erkki Ojala
37  Oskar Wahlström

B-poJAt,  
kAIkkI Joukkueet
Valmentajat: 
Jukka raja-aho, 0400 833 058
Juha Kurikka, 040 544 3894
Jarkko Mäkinen, 040 529 6610
Jari Murtomäki

Joukkueenjohtaja: 
Kirsi Laitinen, 050 369 2888

varmemmin. Silloin kehitys yleensä pysähtyy. Kaikkia tavoitteita ei tarvit-
se, ei edes pidä, saavuttaa.

ykkösjoukkueen kilpailullinen tavoite on voittaa puolet peleistään. Se on 
kova, mutta realistinen tavoite.

Pyrintö ii pelaa 1-divarissa ykkösjoukkueen ehdoilla eikä kilpailullista ta-
voitetta ole mielekästä asettaa. Samoin aluejoukkueen tärkein kilpailullinen 
tavoite on tuottaa vastaavasti valtakunnan divariin uusia pelaajia. Näiden 
kahden joukkueen onnistumisen mittari olkoon se kuinka montaa poikaa 
pääsee kauden aikana sarjaporrasta ylemmäksi pelaamaan. 
   
JuKKa ”Kössi” RaJa-aHo

B-pojissa kilpaillaan reeneissä ja kolmessa sarjassa

B-poikien SM-joukkueella on ollut hieman vastoinkäymisiä, kuten tässäkin 25.10. pelatussa 
pelissä Wartti-baskettia vastaan.
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riika, entinen hansakaupunki ja nykyisinkin tärkeä 
alueellinen satamakaupunki ja teollisuuskeskus. 
Ensivaikutelma ei tosin ollut ihan odotettu, kun 
ajoimme pikkubussilla lentokentältä keskustan 
lähistöllä sijaitsevalle hotellille. Oikealla puolella 
tietä oli suuria ja moderneja toimisto- ja kauppa-
keskuksia ja vasemmalla taas näkyi ränsistyneitä 
asuinrakennuksia ja tehtaita kuoppaisten teiden 
varsilla. Missä oli kaunis ja hieman vanhanaikai-
nen Hansakaupunki-idylli?

Lähestyessämme keskustaa, maisema alkoi 
muuttua siistimmäksi ja talot parempikuntoisik-
si. välillä näkyi jokunen ränsistynyt talonseinä tai 
rikkinäinen aita, mutta yleisnäkymä oli muuttunut 
selkeästi. Talot näyttivät asutuilta.

Hotellimme oli mielenkiintoinen ja useimpien 
mielestä se näytti laivalta. ikkunat olivat pyöreä-
kulmaiset ja, toisin kuin laivoissa, suuret. Seinät 
olivat valkoiset ja ikkunanpielet vaaleanharmaat. 
Suuret, läpinäkyvät liukuovet eivät jotenkin sopi-
neet tyyliin.

Sisätilat olivat avarat ja jokseenkin valoisat. 
ruokasalissa oli laaja valikoima erivärisiä pöytiä 
ja tuoleja. Myös jokaisella kerroksella oli oma väri. 
Toinen kerros, jossa suurin osa meistä yöpyi, oli 
sinapinkeltainen. Kolme yöpyi myös purppuranpu-
naisessa viidennessä kerroksessa.

Sitten olennaiseen. Käsky kävi: ”Kamat huonei-
siin ja syömään!” ruokana oli makaronia ja hie-
man kuivaa kanaa. Syönti oli pikainen, sillä meillä 
oli jo kiire turnauksen avajaisiin. Nappasimme pe-
likassit ja hyppäsimme ratikkaan, joka vei meidät 
pelihallille.

yllätyimme. Jokainen meistä odotti, että hal-
li muistuttaisi edes jotenkin suomalaisia halleja, 
mutta se olikin suuri kivinen rakennus, joka näytti 
etäisesti antiikin Kreikan temppeliltä.

Sisällä oli kuitenkin aivan tavallinen koripallo-
kenttä, jolla turnaukseen osallistuvat joukkueet 
esiteltiin. Paikalla oli tietenkin myös turnauksen 
nimikkohenkilö, entinen koripalloilija, 213 cm pit-
kä, noin kuusikymppinen uljana Semjonova, joka 
henkilökohtaisesti ojensi joukkueiden kapteeneille 
tervetuliaislahjat.

Avajaiset kestivät noin tunnin ja sitten olikin 
enää puoli tuntia ensimmäiseen peliimme. Pyrintö 
vs. BJBS riga (Latvia). Siinä ei enää juuri nokka 
tuhissut, kun puolijuoksua siirryttiin ladon näköi-
seen pelihalliin, jossa u15 ikäisten runkosarja 
pelattaisiin. Pienimuotoisella paniikilla ja pikai-
sella vaatteidenvaihdolla saimme koko joukkueen 
kentälle lämmittelemään. Kolmipäinen kannattaja-
joukkomme toivotti meidät suurin suosionosoituk-
sin ensimmäiseen peliin.

Tiukkahan siitä tuli, ja puoliajalla olimme jopa 
neljä pistettä johdolla. Lopulta taivuimme kuiten-
kin kahdeksan pisteen tiukkaan tappioon. Olimme 
kuitenkin tyytyväisiä ja valmentajat jopa jakoivat 
tsemppari-palkinnon.

Seuraava aamu tuli monien mielestä liian aikai-

Pyrinnön B-tytöt maailmalla

sin, mutta huoltajamme olivat päättäneet, että läh-
demme ihastelemaan riikan vanhaa kaupunkia. 
Niinpä unenpöpperöinen porukka raahautui yh-
deksän aikoihin ratikka-asemalle ja suuntasimme 
vanhaan kaupunkiin.

Kun emme kerran aiemmin olleet päässeet 
näkemään Hansakaupunki-idylliä, niin nyt me 
pääsimme ainakin hieman sisälle keskiaikaiseen 
satamakaupunkiin. Nelikerroksiset, eriväriset talot 
seisoivat tiukasti vierekkäin ja kapeiden kujien 
risteyksissä oli monesti kirkko tai pramea asuinra-
kennus. Tiet oli päällystetty mukulakivillä ja niissä 
oli uria, jotta ränneistä valuva vesi pääsi pois. Sää 
oli kylmä ja tuulinen, ja yritimme päästä kirkkoon 
lämmittelemään, mutta se onnistui vasta toisella 
yrityksellä. Emme tosin olleet niinkään hirveän 
kiinnostuneita kirkosta, vaan halusimme päästä 
vain lämpimään.

Puolelta päivin palasimme hotellille syömään 
ja valmistautumaan seuraavaan peliin: Pyrintö vs. 
MKK Sokolov (Puola). Alun takkuamisen jälkeen 
pääsimme mukaan pelirytmiin ja lopputuloksessa 
jäimme vain seitsemän pisteen päähän voitosta.

Eipä siinä paljoa aikaa pelien väliin jäänyt, joten 
jo parin tunnin päästä olimme taas lämmittele-
mässä kolmanteen peliimme: Pyrintö vs. Audien-
tese SK (viro). Alku kulki mainiosti, mutta toisessa 
erässä jäimme melkein kymmenen pistettä jäl-
keen. Lopulta eroa kertyi 11 pistettä, mutta emme 
siltikään olleet surullisia. Painvastoin, olimme tul-
leet tänne oppimaan ja saamaan kovia pelejä, ja 
niitähän tuli.

Hyvien, mutta joillakin liian lyhyiden yöunien 
jälkeen kokoonnuimme vähän ennen yhdeksää 
hotellin aulaan enemmän tai vähemmän valmii-
na peliin, Pyrintö vs. Gloria (venäjä). Pelipaikalla 
vedimme tyytyväisinä puhtaat punaiset peliasut 
päällemme. Kolme ensimmäistä peliä olimme 
pelanneet valkoisella ja nyt tuntui hyvältä saada 
puhdasta ylle. Olimme myös toiveikkaita; ehkä pu-
nainen toisi meille sen kaivatun voiton. Ja niinhän 
kävikin. Hieman takkuisen alun jälkeen kiristimme 
toisessa erässä neljän pisteen johtoon ja onnis-
tuimme pitämään sen koko loppu pelin. Olimme 
erittäin tyytyväisiä peliin. Onhan voittaminen aina 
kivaa.

Pelien välissä päätimme käydä pienellä shop-
pailukierroksella mm. sport-outletissä. Se oli 
hienoinen pettymys; suuri hallimainen rakennus, 
jossa oli hämärä valaistus ja odotettua huonompi 
valikoima vaatteita. Niinpä sieltä ei lähtenyt mon-
taakaan kassia Suomea kohti.

Seuraavaa peliä kohden lähdimme innokkaasti 
ja hieman hajamielisesti. Siitä todisteena yhdeltä 
meistä, ilonalta, jäi ratikkalippu hotellille ja epäon-
neksemme juuri silloin ratikkaan nousi tarkastaja. 
Onneksi olimme ulkomailla eikä tarkastaja ym-
märtänyt valmentajamme Tepon puhetta, kun hän 
käski ilonaa kävelemään kohti ratikan etuosaa, 
jottei tarkastaja ehtisi hänen kohdalleen ennen 

kuin jäämme pois. Näin selvisimme siitäkin tilan-
teesta kuivin nahoin.

Tämänkertainen vastuksemme oli riga/ridzene 
(Latvia). Olimme katsoneet aiemmin yhden heidän 
pelinsä ja todenneet, että heillä oli kaksi pelaajaa, 
joiden kautta peli pääasiassa kiersi. vaikka olimme 
tietoisia heidän pelityylistään, jäimme silti jälkeen. 
Lopputuloksessa näkyi kuuden pisteen ero. Tämä 
peli johdatti meidät sijoitusotteluun pelaamaan vii-
dennestä sijasta.

Sunnuntaiaamuna kokoonnuimme taas yh-
deksältä ja asennoiduimme turnauksen viimeistä 
peliä varten. vastassamme olisi venäjän Gloria ja 
Onervan valitettavan loukkaantumisen takia meitä 
oli yksi vähemmän, kuin aiemmissa peleissä. No-
pean vaatteidenvaihdon ja kenkienlaiton jälkeen 
lähdimme kentälle ja lukitsimme tyytyväisinä pu-
kuhuoneen oven. Epäonneksemme emme huo-
manneet, että yksi meistä, ilona tottakai, jäi vielä 
sisälle. Meiltä meni kymmenisen minuuttia ennen 
kuin huomasimme ilonan puuttuvan. Hieman nolo-
na, mutta naureskellen Petra lähti avaamaan ovea, 
ja ilonakin pääsi kentälle. Nyt peli voisi alkaa.

Heti alkupelistä aloimme jäädä jälkeen. Puo-
liajalla olimme jo kymmenen pistettä tappiolla. 
viimeisellä jaksolla kuitenkin kannustus heräsi ja 
nousi aivan omalle tasolleen ja se näkyi kentällä. 
Kaksi minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua 
olimme kymmenen pistettä tappiolla, mutta Anto-
nian kahden kolmen pisteen heiton sekä Emilian 
ja reetan mahtavasta syöttelypelistä syntyneen 
lay-upin ansiosta jäimme vain pisteen päähän ve-
näläisistä.

Pelin jälkeen meidän oli määrä mennä katso-
maan pronssittelua ja vastaanottamaan palkinto, 
jonka jälken ojensi itse uljana Semjonova. Tämän 
jälkeen suuntasimme hotellin kautta odotetulle 
shoppailumaratonille. Kiersimme riikan keskus-
tassa kaksi suurta kauppakeskusta samalla, kun 
valmentajamme olivat katsomassa u15 sarjan 
finaaliottelua. Tämän jälkeen suuntasimme Kaup-
pakeskus Alfaan syömään pitsaa. Kaikki olivat 
mielissään, kun ruokana oli jotain muutakin kuin 
kanaa ja makaronia. Lyhyen kauppakierroksen 
jälkeen palasimme iltaherkkujemme kanssa ho-
tellille viettämään viimeistä iltaa yhdessä ja pelaa-
maan unoa.

Maanantaiaamuna nousimme pikkubussiin ja 
ajoimme kaupungin halki lentokentälle. Turvatar-
kastuksen jälkeen kiertelimme lentokentällä, kun-
nes siirryimme lentokoneeseen, sanoimme hyväs-
tit riikalle ja palasimme koti-Suomeen. Olimme 
kaikki iloisia, vaikka voittoja ei ollutkaan tullut 
kuin yksi. Totesimme turnauksen pelien vieneen 
peliämme oikeaan suuntaan. Saimme oppia fyysi-
sestä koripallosta, jota laadukkaat vastustajamme 
meille tarjosivat. Turnausreissu oli enemmän kuin 
onnistunut.

Heli PoiKela

Nelli Alijoki
Emilia Anttila
Antonia Eneh
Sofi Hietanen
Petra Hurme
Lotta Kiviranta
Pinja Laine
Aino Lassila
Pii Mahla
iina Mäkelä
Nella Näppi
Marjukka Pitkänen
Heli Poikela
Jenna Puuska
Onerva raappana
Olivia Salonen
Aminata Sane
Johanna Sihto
veera Siltanen
iida Suominen 
(puuttuu kuvasta)
Emma Suominen 
(puuttuu kuvasta)
Tessa Söder
reetta-Sofia Tulkki
Ninja Tuovinen
Maria vesterbacka
Sanni virkkunen
ilona äijänen

Valmentajat: 
Teppo Alijoki
0400 599 426
Markku Mäkelä
040 525 7999
vesa virkkunen
0500 860 731

Joukkueenjohtaja: 
Taina Hurme
044 575 0527

Tampereen Pyrinnön B-tyttöjen ikäluokassa (99- ja 2000-syntyneet) on yhteensä 27 pelaajaa. Suurin osa pelaajista on har-
rastanut jo vuosikausia, mutta ryhmästä löytyy myös muutama vasta-alkaja. Joukkueen valmennuksesta vastaa samaiset 
kolme ”jo varsin kypsään ikään” ehtinyttä miestä, jotka olivat ringissä edel-
liselläkin kaudella.

Joukkue on valmistautunut kauteen ahkerasti harjoitellen. B-tytöt  harjoitte-
levat neljä kertaa viikossa, joista kolmesti eriytetysti. 1. joukkue harjoittelee 
yhdessä A1-joukkueen kanssa ja 2. joukkue yhdessä A2-joukkueen kanssa.

B-tytöt osallistuivat SM-karsintoihin kahdella joukkueella. 1. joukkue saavut-
ti tavoitteensa eli SM-sarjapaikan. 2. joukkue pääsi hienosti vielä 1. karsinta-

kierrokselta eteenpäin, mutta  tie nousi pystyyn 2. karsintakier-
roksella, kiitos erityisen kovan karsintalohkon. Näin ollen 2. jouk-
kue pelaa kaudella Läntisen alueen sarjaa. Osa B-ikäisistä ty-
töistä pelaa lisäksi valtakunnallista 1. divisioonaa osana C-tyt-
töjen joukkuetta.

B-tyttöjen tavoitteena on jatkaa laadukasta harjoittelua, jotta 
Pyrinnön naisten edustusjoukkueesta löytyisi mahdollisimman 
monta 99/00-tyttöä lähivuosien aikana.
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Tampereen Pyrinnön 2001 syntyneet pojat ovat 
hallineet oman ikäluokan juniorisarjaa jo useam-
man vuoden. Tuleville kahdelle kaudelle tämä C-
poikien ikäluokka on päättänyt lähteä hakemaan 
kovempia haasteita kansainvälisistä peleistä. 
Joukkue osallistuu kausilla 2014-2015 ja 2015-
2016 kansainväliseen eurooppaliigaan nimeltä 
EyBL (European youth basketball league). Tänä 
vuonna liigassa pelaa joukkueita 20 eri maasta. 
Liigan keskus sijaitsee riikassa, kaukaisimmat 
joukkueet tulevat italiasta ja Kazakstanista.

u14-sarjassa pelataan 32 joukkueen voimin 
kahdessa eri lohkossa. Molemmissa lohkoissa 
on kaksi joukkuetta Suomesta, Muki ja HNMKy 
lohkossa 1 ja lohkossa kaksi Pyrintö ja Kauhajoen 
Karhu. Muut joukkueet tulevat Puolasta, venäjäl-
tä, virosta, Latviasta, Liettuasta, Kazakstanista, 

Armeniasta sekä Georgiasta. Pyrinnön urakka 
alkoihin heti kotiturnauksella Tampereella. Pelit 
pelattiin Tammelan koululla isänpäiväviikonlop-
puna 6.-9.11. Tampereen turnaukseen osallis-
tui kahdeksan joukkuetta kuudesta eri maasta. 
Kovatahtisessa turnauksessa pelejä pelattiin 
aamu yhdeksästä ilta yhdeksään eli tarjosimme 
Tamperelaiselle koripallokansalle hyvää viihdettä 
kolmen päivän ajan, yhteensä 20 ottelua. 

Jokainen joukkue pelasi turnauksen aikana 5 
ottelua. Moskovan BC Dynamo vei kirkkaimmat 
mitalit voittaen kaikki viisi otteluaan. Toisesta 
sijasta käytiin kovempi kamppailu Pyrinnön ja 
Latvialaisen BS Bolderajan välillä. Molemmilla 
joukkueilla oli lopussa neljä voittoisaa ottelua ti-
lillään. Korierovertailujen jälkeen BS Bolderaja oli 
niukasti parempi ja julistettiin turnauksessa toi-

selle sijalle Pyrinnön saadessa pronssiset mitalit.
Kansainvälisten turnausten tavoin turnaukses-

sa valittiin myös All Stars viisikko. Pyrinnöstä All 
Stars viiskkoon raivasi tiensä Jasper Koskinen 
sekä Nuutti Heikkilä. Muut viisikon jäsenet olivat 
Pavel Savkov ja  Aleksandr Nechay BC Dynamos-
ta sekä Emils Krumins BS Bolderajasta. 

Turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi (MvP) 
valittiin Dynamon Aleksandr Nechay ja turnauk-
sen parhaaksi pistemieheksi nousi Pyrinnän Jas-
per Koskinen.  

Turnausorganisaatio järjesteli viikonlopun ai-
kana paljon erilaista tapahtumaa ja kaikki omien 
pelaajien vanhemmat valjastettuna toimintaan 
mukaan saimme aikaan hienon urheiluviikon-
lopun. Pelaajat pelasivat kaksi ottelua päivässä, 
sen lisäksi heille tarjottiin mahdollisuus osallistua 

Tampereen urheilutarjontaan Pyynikillä ja Tam-
pere Areenalla. Classic kutsui pelaajat Areenalle 
seuraamaan Classic–OLS-salibandyliigan peliä 
ja Pyrinnön miehet tarjosivat pelaajille BBL-liigan 
ottelun Pyrintö vastaan Tallin Kalev. valmentajat 
viettivät lauantaina yhteisen suunnitteluillan va-
ralan kauniissa rantamaisemassa, keskustellen 
tulevan kahden vuoden turnauksista ja tietysti 
eri joukkueiden pelaajien  mahdollisuuksista 
koripallon tulevina maajoukkuepelaajina ja “Su-
sijengiläisinä”.

EyBL-presidentti Arturs Senhofs kunnioitti 
myös läsnäolollaan turnaustamme. Hän halu-
si tulla Suomeen ja Tampereelle seuraamaan 
ensimmäistä Tampereella järjestettävää EyBL-
turnausta ja sen järjestelyjen sujuvuutta. Palaute 
turnausorganisaatiolle ja Tampereen kaupungille 
oli erittäin positiivinen ja Pyrintö sai kehuja erin-
omaisista junioripelaajista.

yleisöä Tammelan koululla oli pitkän viikonlo-
pun aikana runsaslukuisasti, varsinkin Pyrinnön 
omissa peleissä. yleisön merkitys kuudentena 
pelaajana tiedetään eli kiitos kaikille, jotka saa-
vuitte paikalle meitä kannustamaan. 

EyBL-turnausohjelma jatkuu 15.1. - 18.1.2015 
Puolan Pawlovicessa  ja keväällä Pyrinnön jouk-
kue matkustaa riikaan 26.3. - 29.3.2015. 

Joukkueen tukijoina matkassa kulkee: 
Holiday inn, Tampereen Puhelin, Sanser, Jolla, 
Nordea, intersport Lielahti, City Neste Hatanpää, 
Maanrakennus ville Ahonen. 
Suuret kiitokset joukkueen tukijoille! Matka on 
pitkä ja jokainen tukija on tervetullut joukkueen 
kahden vuoden EyBL-matkaan mukaan, otathan 
yhteyttä jos haluat liittyä nuorten pelaajien urhei-
lu-uran tukijaksi! 

C-pojat I-joukkue
Onni Alppi
Miika Hautamäki
Nuutti Heikkilä
Mikael Huhtanen
Joonas Hämylä
(puuttuu kuvasta)
Jesse Junnila
(puuttuu kuvasta)
Eero Kivimäki
Kristian Koivisto
Jasper Koskinen
veeti Mäkinen
Niilo Mänty
Tuomas rasi
Janne Salminen
valtteri Taussi
Tino Tiihonen
ville villgren

C-pojat  II-joukkue
roni Ahvenjärvi
Kristoffer Ala-rantala
Pyry Auer
David Gogu
Niilo Heikkinen
Aaro Härkki
Eemil Helynen
Emil Kotavuopio
Nuutti Lahdenranta
Jonathan Laiho
Sire-Sane Lamine
Aarne Liukkonen
Joakim Markkinen
Arttu Nieminen
Onni Nurminen
Otto rissa
Linus Sola
Aarni Sutelainen
Tommi viilo

MoleMMAt Joukkueet 
Valmentajat: 
Tomi Koskinen
040 516 3855
Antti Hyvärinen
0400 931 406
Heli Majander
044 560 2580
Miikka Mäkirinta
040 526 4254
Juha-Pekka Huhtanen
040 730 0486

Joukkueenjohtajat: 
Annika Hautamäki
050 576 0484
Tero Helynen
0500 314 805
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Pyrinnön C-tyttöjen joukkueeseemme kuuluu tällä hetkel-
lä 37 pelaajaa, kuusi valmentajaa (Kati, Denis, Pinja, Maiju, 
Anna ja iina) ja kaksi joukkueenjohtajaa (Anu ja ursula). val-
mennustiimissä toimii isona apuna myös Niko ja Anu, jot-
ka huolehtivat tyttöjen fysiikkatreeneistä. Joukkueen taus-
tatukijoina toimii tietysti iso joukko vanhempia, jotka pitä-
vät huolen mm. kotipelitapahtumien järjestämisestä, vieras-
pelikuljetuksista ja tottakai kannustamisesta. Pelaajajouk-
ko koostuu -01 ja -02 syntyneistä tytöistä, ja onhan meil-
lä myös yksi -03 syntynyt tyttö. Treenaaminen järjestetään 
kahdessa eri treeniryhmässä, jotta jokaisella on mahdol-
lisuus treenata oman tasoisten pelaajien seurassa ja sitä 
kautta kehittyä pelaajana. Treeniryhmä A treenaa neljä la-
jitreeniä ja yhden fysiikkatreenin viikossa, kun treeniryh-
mä B treenaa viikossa kolme lajitreeniä ja yhden fysiikkat-
reenin. C-tytöt pelaavat tällä hetkellä kolmea sarjaa, jotka 
ovat B-tyttöjen valtakunnallinen i divisioona, C-tyttöjen Län-
tinen i divisioona (toimii SM-karsintana) ja C-tyttöjen Län-
tinen ii divisioona. 

2014-2015 kauden aloitimme kesäkuussa rakveressa kol-
men päivän leirillä, kesä treenattiin hyvällä intensiteetil-
lä keskittyen enemmän henkilökohtaisiin taitoihin ja syk-
syn lähentyessä muodostimme kaksi treeniryhmää. Syksy 
on alkanut vauhdikkaasti ja kehitystä pelaajissa on jo huo-
mattu. Työsarkaa on kuitenkin paljon, mutta kausi on vielä 
pitkä ja joukossa on paljon motivoituneita tyttöjä, joten tu-
levaisuus näyttää hyvältä. Joukkueemme on osa Menes-
tyksen avaimet -hanketta (Keys to success -project), josta 
voi lukea lisää tästä linkistä http://menestyksen-avaimet.fi/

MINITYTÖT -03

Joukkueemme:
Moona: 
Kenkäfriikki. iloinen ja hymyilevä valmentaja, 
jonka kanssa on helppo jutella. Moonan hermot 
kestävät useimmiten, mutta joskus pelaamme 
niin ”hyvin”, että saamme kyllä kuulla siitä.

Meral: 
Tuorein valmentajamme, joka on hyvin urheilul-
linen ja iloinen.

#4 Sanni O: 
Neiti ”onks mun hiukset hyvin?”. Sannille on 
tärkeää, että tukka on kuosissa jokaisessa pe-
lissä. Hän on joukkueemme parhain kiistapal-
loissa ja elävä todiste siitä, että korille ajami-
nen on helppoa.

#5 Laura: 
Kova-asenteinen pelaaja, jonka tiukka ponihän-
tä heiluu hänen juostessa kentällä.

#6 Anise: 
Anise on aina iloinen ja hänen heittokätensä on 
lähes virheetön.

#8 Iina: 
urheilullinen ja hauska tyyppi, jonka kanssa on 
helppo pelata ja hengailla kentän ulkopuolella.

#9 Petra: 
Petra ”mulla ois yks juttu” Tolonen on joukku-
eemme huumorintajuisimpia tyttöjä. Petra on to-
della hyvä pelikentillä ja osaa luikerrella ahtaas-
takin paikasta korille.

#10 Helmi: 
Tuoreimpia pelaajiamme, jonka kultaiset hiukset 
ja nopeat jalat heiluvat aina pelissä. vaikka Hel-
mi on pelannut vasta hetken, pelaa hän pian jo 
Petteri Koposta paremmin.

#11 Saga: 
Hauska ja voimakas pelaaja, jota Ei kannata 
haastaa kädenvääntöön. Hän painii korin alla 
kenen tahansa pelaajan kanssa.

#12 Anni: 
Joukkueemme usain Bolt. Annin vaparit menee 
aina sisään ja hänen jalkansa ovat kentän no-
peimmat.

#14 Mimosa: 
Meistä pelaajista uusin, joka oppii nopeasti ja in-
toa riittää vielä pitkälle! Peleissä Mimosa pärjää 
isoimmankin pelaajan kanssa.

#15 Aino: 
ilopilleri ja joukkueemme kapteeni. Aino löy-
tää hymyn ja korinteko-paikan ankeimmissa-
kin oloissa.

#16 Hilma: 
Hilmalla on ainainen hymy huulilla, joka paistaa 
myös pelikentällä. Hilma keksii sanottavaa jo-
kaiseen tilanteeseen ja hänen kanssaan on to-
della mukava pelata.

#18 Sanni T: 
Pitkä ja nopea. Sannin vikkelät jalat ovat peleis-
sä tarpeen.

Sanni J: 
Sanni on aina iloinen ja positiivisella tuulella. 
Sanni toimii usein ”vara-aivoina” treeneissä, 
jos Moona ei osaa selittää jotain harjoitusta tar-
peeksi selvästi. Näistä 15:sta upeasta ja haus-
kasta pelaajasta sekä valmentajasta on Pyrin-
nön 2003-syntyneet minitytöt tehty.

terv. #9 PeTRa

Kovatasoisessa Delfin-turnauksessa joukkue voitti kultaa. Turnauksen aikana kaatui mon-
ta kovaa vastustajaa ja tiukassa finaalissa voitto irtosi lopulta neljän pisteen erolla latvia-
laisesta Rigas BJSS:stä. 

Hilma Hakala
iina Heikkilä
Helmi Järvelä
Aino Lehtinen
Mimosa Krapu
Anni Nurminen
Sanni Ollikainen
Saga Peltonen
Laura Tolonen
Petra Tolonen
Sanni Tuomela 
(puuttuu kuvasta)
Anise vauhkonen

kummipelaajat: 
ville Pekkola, 
Tyrone Kent
(kuvassa Asenso Ampin)
Meral Bedretdin
(ei kuvassa)

Valmentajat:
Moona Mäkelä
044 251 2180
Meral Bedretdin
045 132 1678

Joukkueenjohtaja: 
Mikko Lehtinen 
050 302 6911

5  Aurora Suojanen 
6  viivi Mäkinen
8  Eveliina Laaksonen
9  riia Hiironniemi
10  Emma Pölkki 
13  Lara Lehtonen 
14  Niia Little
14  Liisa Taponen 
15  rosanna Korhonen
15  Nella Järvenpää

18  Mari Murtomäki 
19  Sonja Pölkki
21  Tinka Gylling
22  Mandi Koskinen
24  rebekka Nurmi
25  Anni Mäenpää
27  vilma Kaipinen
28  Janette iso-Jussila
30  Telma Hakala
31  Jenni Kuisma 

33  veera Haukijärvi
34  Elli Eränen 
35  Suvi Saari
37  Lyydia Selin
38  Lydia Salminen 
39  Teresa Seppälä 
44  Alina Nuutila 
45  Sanni Lepola
46  Pauliina Meriläinen

47  riia Laitinen 
 (puuttuu kuvasta)
48  Hanna Liehu
49  venla Laaksonen
50  Kadijatu Diallo
57  Emma Törnblom
60  Anna Saarinen 
65  Päivikki Pitkänen
84  Paula vimpeli

kummipelaaja: 
iina Keski-Saari

Valmentajat: 
Kati Packalen, 040 673 5614
Denis Kucevic, 050 404 2046
Maiju Piispa, 040 846 4014
Pinja Laitinen, 044 383 0314

Joukkueenjohtajat: 
ursula Korhonen, 040 529 7130
Anu Mäenpää, 040 775 4520
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MINIPOJAT -03

vilkas
Turvallinen koti verkkokaupallesi

www.vilkas.fi

4  Santeri roiko
5  Oliver Ben Khalifa
6  Tommi Tuominen
8  Hermanni Hietala
9  Joona Saarinen
10  Samuel Kättö
11  Matias Hovi
14  Arttu Pitkänen
15  Otto Kiviranta
16  Manu Mäenpää
18  Julius Eklund
22  Kalle Kumpu
23  Miro Little
24  August Kaivonen
25  Nikolai Hakala
32  Kion Williams
40  veikka Koivisto
51  Konsta Siren
86  Arttu Kiviranta
88  Eetu Korkiakoski

Valmentajat: 
reijo Kypärä
050 463 6787
Kari Kilpinen
0400 834 808
Miro Kypärä
040 487 8004

kummipelaajat: 
Damon Williams
Brittany Hedderson
(ei kuvassa)

Joukkueenjohtaja:
Sari Koivumäki 
045 151 4283

JOJON SUUSTA:
Meillä on tällä hetkellä 20 pelaajaa ringissä. Pelaamme läntisen alueen 
1- ja 2-divisioonaa sekä useita eri turnauksia kauden aikana. Joukku-
eessa on sekä monta vuotta pelanneita, että tänä syksynä aloittanei-
ta poikia. yritämme tarjota kaikille sopivasti omaa tasoa vastaavia pe-
lejä, mutta harjoittelemme aina yhtenä porukkana. Pyrkimys on kehit-
tää jokaista omalla tasolla parhaimpaansa. Meillä on hyvä joukkuehen-
ki ja mahtavat pojat. 

VALMENTAJAN SUUSTA: 
Harjoituksissa pyörii 20 poikaa ja hulina ja hälinä sen mukainen. En-
simmäinen asia, joka pyritään opettamaan harjoituksissa on, että kaik-
ki tehdään aina oman maksimin mukaan, mutta ilolla. Epäonnistuminen 
on sallittua ja jopa toivottavaa jos se johtuu kovasta, maksimaalisesta 
yrittämisestä. Tähän joukkueeseen on sattunut poikkeuksellisen paljon 
lahjakkaita poikia. Lahjakkuutta on kahdenlaista, on urheilullisesti lah-
jakkaita ja niitä jotka ovat lahjakkaita harjoittelemaan. Olemme joukku-
een kanssa siinä tilanteessa, jossa lahjakkaat pitää saada myös lahjak-
kaiksi harjoittelijoiksi. Teemme kaikkemme, että motivaatio itsensä ke-
hittämiseen ei rajoittuisi pelkästään joukkueharjoituksiin. 

Haaveissa: lahjakkaat pelaajat sekä urheilullisesti, että harjoittelul-
taan. On kuitenkin muistettava, että kaikista ei tule huippuja, mutta kai-
kista tulee kavereita!

POIKIEN SUUSTA,  
KUVAILE VALMENTAJIASI: 
Hyvä, tiukka, tehokas, kokenut, hauska, ei ota asioi-
ta tosissaan, loistava, kuuntelee asioita, kova pitään 
kuria, kiva, yllättävä, nuori, mukava, iloinen, rauhal-
linen, hiljainen mutta tarvittaessa huutaa, rento...

POIKIEN SUUSTA, JATKA LAUSETTA: 
MEIDÄN JOUKKUE ON...
Mukava, reilu, energinen, hyvä, paras, hyvä jouk-
kuehenki, rehellinen, hyvä kaikessa, kiva...

POIKIEN SUUSTA, JATKA LAUSETTA: 
PYRINNÖSSÄ...
On todella kivaa pelata, on paras joukkue ja hyvät 
valmentajat, kaikki auttavat toisia, on hyviä pelaa-
jia, on hauskaa, pelataan koripalloa...

Joukkuetta tukemassa:
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MINIPOJAT -04 MINITYTÖT -04

Minitytöt 2004 ikäluokassa harjoittelee ja pelaa 
23 innokasta ja iloista tyttöä. ikäluokkaa luotsaa-
vat valmentajat Monika Sola ja Jukka Etu-Seppä-
lä. Apuvalmentajana toimii Lassi vehkalahti. ikä-
luokka pelaa kahdessa joukkueessa, joista toises-
sa joukkueenjohtajana hyörii Tiina-Liisa vehkalahti 
ja toisessa Merja Hietanen. rahastonhoitajana toi-
mii risto viitanen.

Nämä ihanat tytöt ovat pelanneet yhdessä 1-3 
vuotta. He mainitsevat ikäluokkansa parhaiksi 
omaisuuksiksi yhteishengen, ahkeran reenami-
sen ja kaveruuden. Haastavinta heidän mukaan-
sa on se, että kaikki eivät ole pitkiä tai kasva no-
peasti pitkiksi. Parasta koripallon pelaamisessa on 
tehdä koreja, reissata turnauksissa ja olla kaverei-
den kanssa. Ja voittaa, tietysti. Tylsintä on viivojen 
juokseminen, punnerrukset, häviäminen ja louk-
kaantumiset.

Joukkueessa toimivien aikuisten mielestä pa-
rasta koripallossa on vauhti, tyttöjen iloiset ilmeet 
kentällä, porukalla tekeminen sekä harjoittelemi-
sen tuottamat onnistumiset. Turhauttavinta puo-
lestaan on Tampereen kaupungin korissalien tilan-
ne, varusteiden tilaamisen vaikeus ja reenitauot.

Tytöistä lyhin on kartuttanut mittaa 135 cm ja pi-
sin 168 cm. Kengänkoossa löytyy vaihtelua nume-
roiden 32 ja 42 välillä. Lempiväreikseen tytöt mai-
nitsevat mustan, punaisen, pinkin, keltaisen, tur-
koosin, sinisen, valkoisen, vihreän ja kaikki erilai-
set neonvärit. Eli kaikki sateenkaaren värit ja vä-
hän ylikin. Suosikkikarkkeja ovat kettukarkit, suk-
laa, Turkin pippuri, Dumle, lakritsifudge, irtokarkit, 
Aakkoset, nallekarkit ja kolapullot.

Minitytöt -04 haluavat lähettää Pyrinnön 
miesten ja naisten edustusjoukkueiden 
pelaajille terveisiä:
Toivottavasti pärjäätte tällä kaudella hyvin. Muis-
takaa, että kaikki lähtee puolustamisesta! Olette 
tosi hyviä pelaamaan, ja haluaisimme isoina olla 
yhtä hyviä kuin te. Olette parhaita! Saakaa mitale-
ja! Tsemppiä peleihin! Ja tuuria myös! Hyvä Pyrin-
tö! Ps. Toivomme kummipelaajaa reeneihin meidän 
kanssamme harjoittelemaan.

Minitytöt reenaavat
Ma klo 17-18.30 
 Hyhky
To klo 18.30-20 
 Kissanmaa
Pe klo 17-18.30 
 Kissanmaa
La klo 12-13.30 
 Tammerkoski
 
Lisätiedot Monika Sola 
tai Tiina-Liisa vehkalahti

Minityttökoripallon kuusi käskyä.
1. Minä olen koripallo, sinun koripallosi. – ihan vain sinun. ikioma-

si. voi olla, että sinulla on muita palloja (jalkapallo, sählypallo, len-
topallo, ilmapallo, vesipallo, kuumailmapallo), mutta minä olen en-
simmäinen ja tärkein. Aina.

2. älä käytä väärin Pyrinnön nimeä. – Paitsi jos huudat lempinimillä 
kuten Pyrtsä, Pyrsä tai Pyrde.

3. Pyhitä reenipäivä. – Se on joka päivä. Tai ainakin melkein joka 
päivä. Joka päivä on myös terveellisen syömisen päivä, riittävän 
unensaannin päivä ja positiivisen asenteen päivä.

4. Kunnioita valmentajaasi. – Jos haluat kehittyä ja tulla hyväksi pe-
laajaksi, kuuntele ja opi. Muista, että ainoastaan harjoittelemalla 
oppii uutta. Tee toistoja toistojen perään.

5. älä runno kaveria. – Muista reilun pelin säännöt. Kunnioita vastus-
tajaa ja joukkuekaveriasi.

6. älä varasta. – Paitsi vastustajilta pelitilanteessa pallo.
 
 Tiina-liisa VeHKalaHTi

Esittelyssä pojat -04
Joukkue pelaa ensimmäistä kauttaan tällä ko-
koonpanolla.

Pojilta kysyttiin:
1) Kuinka kauan olet pelannut koripalloa?
2) Kuka on esikuvasi?
3) Paras koripallojoukkue?
4) Joukkuekaverien suusta…

#4 Eero Lehtinen 
1) 5 vuotta + pallokoulu 2) LeBron James  
3) Cleveland Cavaliers 4) Taitava takamies, joka 
puolustaa hyvin. Taistelija!

#5 Aarne Polviander 
1) 3 vuotta 2) Michael Jordan 3) Tampereen 
Pyrintö 4) Hyvä sekä hyökkäämään, että puo-
lustamaan. Hyvä heittäjä!

#6 Kasper Korju 
1) 4 kautta 2) LeBron James 3) Chigago Bulls  
4) Pitkä pelaaja, nopea juoksemaan ja hyvä 
heittämään!

#10 Paavo Huuhtanen 
1) 1v. 2) Antero Lehto 3) Tampereen Pyrintö 
4) Mukava kaveri, joka on hyvä syöttämään ja 
hyvä kiistapalloissa!

#11 Jaakko Talola 
1) 1 v. 2) Topias Palmi 3) Tampereen Pyrintö 
4) Joukkueen pisin pelaaja, joka on hyvä levy-
palloissa ja puolustuksessa!

#13 Aaro Leino 
1) 4 vuotta 2) LeBron James 3) Tampereen Py-
rintö 4) Joukkuepelaaja, joka on hyvä pallonkä-
sittelyssä ja heittämään!

#14 Toivo Silfverhuth 
1) neljäs vuosi alkaa 2) Michael Jordan 
3) Pyrintö -04 4) Taitava hyökkääjä ja puolusta-
ja! Hyvä heittämään!

#18 Kalle Pekkarinen 
1) 2 vuotta 2) Kyrie irving 3) Tampereen Pyrintö 
4) Nopea ja taitava takamies. Hyvä korintekijä!

#21 Roni Onduso 
1) 6 vuotta 2) LeBron James 3) Miami Heat 
4) Taitava ja nopea pelaaja. Hyvä heittäjä!

#25 Santeri Heilala 
1) 1v. 2) Antero Lehto 3) Tampereen Pyrintö 
4) Hyvä heittäjä ja puolustaja. Hyvä lay-up!

#27 Ville Lehtisalo 
1) 4 vuotta 2) Kevin Durant 3) Oklahoma City 
Thunder 4) Taitava kikkaaja ja heittäjä. Jouk- 
kueen puolesta!

#29 Eevertti Yläpoikelus 
1) 4 vuotta 2) Topias Palmi 3) Tampereen Pyrin-
tö 4) Hyvä heittäjä, joka osaa puolustaa hyvin!

#36 Aapo Pakarinen 
1) 3 vuotta 2) en osaa sanoa 3) Tampereen Py-
rintö 4) Pitkä pelaaja, joka on hyvä levypallois-
sa ja heittämään.

#37 Veeti Virtanen 
1) toinen kausi menossa 2) ei esikuvaa 
3) Tampereen Pyrintö 4) Hyvä syöttelijä ja jouk-
kuepelaaja! Hyvä kiistapalloissa!

#38 Akseli Ylinen 
1) 1/2 vuotta 2) Antero Lehto 3) Tampereen Pyrin-
tö 4) Hyvä kuljettaja ja syöttäjä. Joukkuepelaaja!

#39 Matias Koskinen 
1) aloitin vasta 2) Antero Lehto 3) Tampereen 
Pyrintö 4) Joukkuepelaaja, joka on hyvä syöttä-
mään. Nopea  juoksemaan!

Santeri Heilala
Paavo Huuhtanen
Matias Koskinen
Kasper Korju
Eero Lehtinen
ville Lehtisalo
Aaro Leino
roni Onduso
Aapo Pakarinen
Kalle Pekkarinen
Aarne Polviander
Toivo Silfverhuth
Jaakko Talola
veeti virtanen 
(puuttuu kuvasta)
Akseli ylinen
Eevertti yläpoikelus

kummipelaaja: 
Antero Lehto
Jessica Schroll 
(ei kuvassa)

Valmentajat:
Mikko Lehtinen
050 302 6911
Timo virtanen
Jere Leino

Joukkueenjohtaja: 
Minna Leino 040 726 2121

Nella Etu-Seppälä
Sofie Heinisuo
Eevi Hietanen
Clara Hämäläinen
Siiri Jokinen
Emmi Kauppinen
Helmi Keppo
Maisa Knuuttila
Leona Koivunen
Miisa Kylväjä
Jessica Leppälahti
Aava Martikainen
vilja Mikkola
Emmimaria Mäkinen
Nea Pettinen
Anniina Saarinen
Emilia Schmidt
(puuttuu kuvasta) 
Kaisla Sola
Sara Tuhola
Noora Tuokkola
Tytti vehkalahti
Mila viitanen
Kenisha Williams

kummipelaajat: 
Topias Palmi
Hanna Hurskainen 
(ei kuvassa)

Valmentajat:
Monika Sola
040 721 9355
Jukka Etu-Seppälä
050 342 2812
Lassi vehkalahti

Joukkueenjohtaja: 
Tiina-Liisa vehkalahti 
050 501 0514
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MIKROPOJAT -05 SUPERMIKROPOJAT -06/-07/-08

Mikropojat 05 -joukkueessa koriksen saloihin up-
poutuu reilut parikymmentä innokasta poikaa. Osa 
pojista on pelannut jo muutaman vuoden, muuta-
ma juuri aloittanut ja loput siltä väliltä. Tästä syys-
tä osan treeneistä harjoittelemmekin kehitysvai-
heen mukaan jaetuissa ryhmissä ja osan koko 
porukalla. viikoittaisia harjoituksia tulee joka po-
jalle 2-3.
 
Harjoituksissa emme tietenkään keskity pelkäs-
tään pallon pomputteluun ja heittelyyn. Teemme 
paljon erilaisia fysiikkaharjoitteita: kehonhallintaa, 
koordinaatio-, juoksu- ja hyppyharjoitteita. Kesällä 
lajivalikoimassa oli koriksen lisäksi mm. jalkapal-
lo, yleisurheilu ja parkour. viimeistään joukkueen 
sisäiset kisailut saavat harjoituksesta riippumat-
ta pojat #Aina täyteen vauhtiin.
 
Pelaamme alueen sarjassa kahdella joukkueella, 
toisella 1-divisioonaa ja toisella kakkosta. Alku-
kauden pelit ovat menneet molemmilla joukkueilla 
todella hyvin. Kauden aikana on lisäksi tarkoitus 
osallistua muutamaan turnaukseen. yhteinen ruo-
kailu on poikien mukaan toiseksi hauskinta peli-
reissuissa (heti suihkussa koheltamisen jälkeen).
 
Lisää poikia mahtuu mukaan!
 
Harjoitusvuorot:
Ti & To klo 17-18:30 Sammon lukio
Pe klo 18:30-20:00 Kissanmaan koulu
La klo 13:30-15:00 Tammerkosken koulutalo

Supermikropojat opettelevat koriksen  
perusasioita
Supermikropoikien (06/07/08) toiminta starttasi syksyllä parin-
kymmenen pelaajan voimin. Puolet pojista on ensimmäisen kau-
den koripalloilijoita, toinen puolikas on kokeneita pyrintöläisiä jo 
viime kaudelta. Liikunnallisten harjoitusten lisäksi porukassa opi-
taan ryhmässä toimimisen perusasioista – ja tietenkin saadaan 
uusia kavereita.

– Tämän kauden tavoitteina on tehdä koripalloa lajina tutuksi 
pojille, kertoo valmentaja Eeva Kiiskinen. Järjestämme myös har-
joituspelejä lähialueen seurojen kanssa.

Onnistumisen elämyksiä kaikille

Kun urheiluharrastus on aivan uusi, on tärkeää saada kaikille pojil-
le oman taitotason mukaisia harjoituksia. Neljän valmentajan jou-
kolla tähän pysytään vastaamaan hyvin, ja treeneissä tehdäänkin 
paljon harjoituksia pienissä ryhmissä.

yksi valmentajista on Taner Bilgili, joka lähti mukaan valmen-
nukseen joukkueessa pelaavan poikansa kanssa. Turkissa pitkään 
liikunnanopettajana ja koripallovalmentajana toiminut Taner – tu-
tummin Taneli – jakaa pojille oppia lajitaidoissa. 

– Turkissa valmensin vanhempia ikäluokkia. Mikropoikien kans-
sa lähdemme alusta asti perusasioilla, kertoo Taneli.

Lajitaidoista harjoitellaan heittotekniikka, syöttöjä, pallon kul-
jettamista ja puolustamista. Lisäksi peruskoordinaation ja liikku-
vuuden harjoittelu kuuluvat ohjelmaan. Kärsivällinen harjoittelu 
tuo konkreettisia osoituksia oppimisesta.   

– Huikeita onnistumisen elämyksiä on syntynyt, kun pallo pa-
rin kuukauden harjoittelun jälkeen alkaa upota koriin, summaa 
valmentaja Juha Lehtinen.

Kannustusta ja kovaa yritystä

Monet pojista osallistuvat ensimmäistä kertaa joukkuelajin har-
joituksiin. valmennus tähtää siihen, että ympäristö tuntuu kai-
kista mukana olevista kannustavalta. Tärkeintä on yrittää täysil-
lä: sillä tavoin epäonnistumisiakin opitaan sietämään paremmin.

virkistävän lisän harjoitteluun tuo myös yhteistyö Pyrinnön yleis-
urheilujoukkueen kanssa. Mikropojilla on mahdollisuus osallistuja 
kerran viikossa yleisurheiluharjoituksiin, ja vastaavasti yleisurhei-
lujunnut vierailevat mikropoikien harjoituksissa kerran viikossa.

Porukkaan mahtuu lisää pelaajia – koripalloharrastuksesta 
kiinnostuneet pojat: Tervetuloa joukkueeseen!

Pojat hakevat puolustusasentoa Tanelin johdolla.

Joukkueen vanhemmat pojat ottavat hienosti nuoremmat pelaajat huomioon, kertoo val-
mentaja Sanna Paulavuo (takana vasemmalla). He kannustavat toisia kaikissa suorituk-
sissa ja toimivat myös mallina siitä, kuinka paljon voi vuodessa kehittyä.

Valmentajat
Eeva Kiiskinen, puh. 040 5580103, sähköp. eeva.kiiskinen@tut.fi
Sanna Paulavuo, puh. 040 1978344, sähköp. sanna_paulavuo@yahoo.com
Juha Lehtinen, puh. 044 9708718, sähköp. juissi.lehtinen@gmail.com
Taner Bilgili, puh. 050 5171679, sähköp. taner_bilgili@hotmail.com

Mikropoikien harjoitusvuorot
- ti klo 17–18 Sammon keskuslukio
- to klo 17–18.30 Kissanmaa
- pe klo 17–18.30 Tammerkoski

Antti Alppi
Aaro Auvinen 
Kaan Bilgili
Max Bäckman
Fin Cowling
Aaron Ekwere
Tomas Erve
Aapo Glad
Antto Heiskanen
viljami Honkanen
Johannes Jarva
viljami Joru
Joonas Kiviranta
Mikke Lehtonen
Aatu Neejärvi
Touko Nyman
Oskari Pöyhönen
Topias rajalakso
Kalle rantalahti
rasmus Salminen
Nikolas Seppenen
Kalle Tyrjälä
Oskari Tyrkkö

kummipelaajat: 
Petri Heinonen
iina Keskisaari

Joukkueenjohtaja: 
Sami Joru
050 525 6114

iiro Ahonen
Aarni Auer
Emil Eskelinen
ville-Pekka Eskelinen                
Leo Hiipakka                
Emil Hirvonen                
Aleksi Härkönen        
Eero Koskinen        
Juha Kärkönen        
Akseli Liukkonen        
Tino Lähteenmäki                
Aaron Montonen
Jesse Mäenpää 
(puuttuu kuvasta)
Oskari Mäkelä        
Matias rapo
Oliver rapo                
Otto rinne
Eemeli Saarela
(puuttuu kuvasta)      
Alabatou Sane        
Topias Seppälä                
Joona Tuominen                
Sampo virta        

kummipelaaja: 
Will Harris 
(kuvassa Kevin Parrom)
Katariina venho 
(ei kuvassa)

Valmentajat:
Mikko Lehtinen 
050 302 6911
Mikko virta 
050 521 0677
Hannu Hiipakka 
0400 851 003
Jami Eskelinen 
044 425 2058

Joukkueenjohtaja: 
Ami Seppälä
0500 186 456
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MIKROTYTÖT -05/-06 MIKROTYTÖT -07/-08

”Olen Ella 7v. Aloitin koripallon 6-vuotiaana. valmentajani ovat 
Kimmo, Anna, Essi, Anni ja isosisko Emmi. Aloitin koripallon, 
koska äitini ja Emmi harrastivat sitä. Kivointa koriksessa on 
kaverit ja pelit. Minun pelinumeroni on 13. Olen melko taita-
va yksi vastaan yksi -peleissä. Tykkään käydä treeneissä.”
Ella Mähönen -07

”Koris on kivaa, koska siellä oppii pelaamaan koripalloa ja 
koska siellä on kivat valmentajat. Ja siellä on mun kavereita. 
On kivaa käydä pelaamassa korista, koska oppii uuden lajin.”
Emma Kivimäki -07

Mikrotyttöjen -07 ajatuksia korisharrastuksesta:

Nessa Etu-Seppälä
Nikke Etu-Seppälä
Ella Halkola
Netta Heikkilä
Emma Huhtanen
Elisabet Hollmerus
Jenni Honka
Maria Häyhä
Emilia Jokinen
Janna Kannisto
Jenna Karinen
ida Korhonen
Taimi Koskimaa
Nella Koskinen
vilma Kumpu
Piia Lahtinen
Camilla Leppälahti
inkeri Lindell
Lotta-Livia Maaniitty
Ella Mähönen
Wanna Nynäs
Emmastiina Pitkänen
Hilma Saari
vilma Salonen
Emma Sihvo
Saaga vähäsalo
Meri väistökoski

Maria Ekwere
Nessa Etu-Seppälä
Nikke Etu-Seppälä
Sandra Honka
Aino Härkki
venla Kallio
Tinja Kenttälä
Emma Kivimäki
Nea Kostamovaara
Saga Kulmala
Emmi Kuusniemi
Kiira Kuusniemi
Selma Lehtinen
Judit Markkinen
inka Mattila
Ella Mähönen
Alina Nikkilä
Peppi ruppa
Saimi Saari
Elsa Salonen
Juuli Saloniemi
Hanna Taponen

kummipelaajat: 
Alex vaenerberg
Mikael Sandberg
ida Kirjanov (ei kuvassa)

Valmentajat:
Kimmo Salonen
050 357 8489
Anna Salonen
050 522 3305
Anni Lehtola
040 843 0825
Essi Lehtola
050 491 2727
Emmi Mähönen
040 772 0695

Joukkueenjohtaja: 
Johanna Markkinen
040 741 7721

Valmentajat:
Kimmo Salonen
050 357 8489
Anna Salonen
050 522 3305
Anni Lehtola
040 843 0825
Essi Lehtola
050 491 2727
Emmi Mähönen
040 772 0695

Joukkueenjohtaja: 
Paula Heikkilä
040 594 3681

kummipelaajat: 
David Jackson
Osku Heinonen
Kaisa Lind (ei kuvassa) ”Minun mielestäni koripallo on mukavaa. Olen siinä aika hyvä. 

Treeneissä on kivaa, kun yleensä mennään kuka pelkää val-
mentajia. yleensä tulee kuitenkin pikku ruuhka, kun kaikki 
yrittää mennä samaan aikaan yhdestä välistä. Käyn koripal-
lotreeneissä, koska valmentajat on niin kivoja. Ja myös sik-
si, että siellä on niin kivaa. Pelaan 05-ikäisissä mikrotytöissä 
ja meillä on tosi hyvä joukkue. Aloitin koriksen vuosi sitten. 
Olen saanut myös paljon uusia kavereita. Koripallossa mu-
kavinta on yleensä heitteleminen. Tykkään Pyrinnön Antero 
Lehdosta. Pyrintö voittaa!”
Emmastiina Pitkänen -05

”Mä oon Meri 8v. Mä aloitin koriksen 6-vuotiaana Tiksissä. 
Mä siirryin Pyrintöön tammikuussa 2014. Mun koko korishar-
rastus alkoi siitä, kun mun äiti oli harrastanut lapsena koris-
ta. Mulla treenit on kolmesti viikossa, maanantaina, tiistaina 
ja lauantaina. Mun joukkue on mun mielestä tosi kiva, koska 
kaikki on tosi reiluja. Meidän valmentajat kannustaa paljon 
meitä. Ne on myös hirveen kivoja. Mun mielestä koriksessa 
on parasta pelit, riistot ja levypallot. Aion pelata korista aina.”
Meri väistökoski -06
 

Mikrotyttöjen -05/-06 ajatuksia korisharrastuksesta:
”Minun nimeni on Nella. Olen 8 vuotta ja kakkosluokalla. Aloi-
tin koripallon, koska äiti on harrastanut sitä lapsena ysiluo-
kaan asti. Ensin kävin kerran treeneissä. Sitten sanoin äidil-
le, että tahdon harrastaa koripalloa. Treeneisssä on ollut ki-
vaa, koska on kivoja kavereita ja valmentajia. Myös itse ko-
ripallo on kivaa. Olen kehittynyt ihan hirveesti. Myös yks yk-
köset ja kaks kakkoset on kivoja. Treeneihin tulee melkein 
joka kerta uusia.”
Nella Koskinen -06
 
”Joukkueemme on tosi kiva! Olen pelannut kaksi vuotta. Olin 
eka, joka sai molemmat vapaaheitot koriin! Olen hyvä oppi-
maan. Olen hyvä vapaaheitoissa ja leijapissa. Tykkään viiva-
hipasta! Pidän valmentajista. Meillä on viisi valmentajaa. Kaik-
ki on mun kavereita. Treenit ovat ti, ma ja la.”
vilma Salonen -05

”Minä olen Netta. Olen harrastanut koripalloa kaksi vuotta. 
Pidän siitä, koska pitää treenata niin kovaa. Pidän joukku-
eestani todella paljon. Olen tutustunut moniin ja olen saanut 
paljon uusia kavereita.”
Netta Heikkilä -05
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MIEHET 60 v, Pyrintö

MIEHET 70 v, Pyrintö

Miehet
Hannu Ahlstedt
Manuel Aullo
Jukka Keränen
Jukka-veikka Lehtinen
Mika Mathlin
Hannu Nyström
Tuomas Oksanen
Petri Pommelin
Mika Pölkki

kuvasta puuttuvat:
Kari Koivuniemi
Kalle Kojo
Pasi Puronurmi
Antti Stenhäll 
Jiri uitto

Yhteyshenkilö: 
Jukka Keränen
040 576 5635

Naiset
Taina Antikainen
Elli Armila
virpi Harju
Erja Heimonen
Marika Jakobsson
Pia-Mari Kilpimaa
Marjo Kuusto-Erve
Kirsi Laitinen
Heli Lindberg
Maiju Mahla
virpi Mäenanttila
Miina Mäkinen
Sarah Piccand
Susanna Salakari
Nina Salo
Monika Sola
Jasmin Svart
Annika Takala
Katriina Tolonen

Yhteyshenkilö: 
Saila Asumaniemi
040 717 2151

Esko Ahonen
Jarmo Hukka
Tapio Koskinen
Ari Lavikko
veikko Poranen
Kari väätäinen
Timo riekkola
Timo Salakka

kuvasta puuttuvat:
Matti Kulmala
Jarmo Laitinen
Matti Mäkelä
Seppo Niemi
Jukka Salovaara
Kari Sintonen
Hannu Tillonen

Yhteyshenkilö:
veikko Poranen
0500 476 991

NAISET – HARRASTE

MIEHET – HARRASTE

Heikki Aho
vesa Haapaniemi
Leo Helin
reijo Kaakkolammi
Tapio Koskinen
Jukka Mikkola
Heimo Montonen
Pekka Nieminen
Juhani rinne
Eero Salmi
Auvo vainio
Pentti valtonen
Kari vartola
Antero vesa
Keijo äijälä

Yhteyshenkilö: 
vesa Haapaniemi
vesa.haapaniemi@hotmail.fi

Valokuva vuodelta 2012
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Pyrinnön palloliikuntakoulu liikuttaa perheen pienemmistä aina alle kouluikäisiin. Nuo-
rimmassa 1–2-vuotiaiden ryhmässä temppuillaan aikuisten kanssa, sitä vanhemmissa 
kehitetään motorisia taitoja välinein ja palloillaan tietenkin! Lajivalikoima on laaja ja kaik-
kea kokeillaan, mutta koripalloa harjoitetaan muita useammin leikkien ja pelien seassa. 

Tervetuloa mukaan kevätkaudelle,  
kaikissa ikäluokissa mahtuu vielä ryhmiin!

reko Jokela
Tyyne Kauttio
viljami Koivisto
Alma Kojo
Esko Kojo
ilmari Kokko
unto Kokko
Stella Kolkkinen
Jooa Lehtonen
Eelis Paju
vilho Paju
Meri-Tuuli Salminen
Andreas Tsagklas
Juhana Turtonen
Lenni viitaniemi

kuvasta puuttuu:
Elias Autio
Kaisla Honkanen
Juho Jussila
Bruno Kallio
Aleksi Lakaniemi
Niklas Lähteenmäki
Henri Markkula
Aku Mikkola
Akseli Nikkilä
Alisa Nikkilä
Joona Nousiainen
Joonatan Parviainen
Julius Parviainen
Eemeli raunio
Peppi raunio
Tuure riikonen
Manu rikkinen
Miska Shams
Onni Tikkanen
Elli Tulkki
Matias uitti
Miko väistökoski

palloliikuntakoulun vetäjät:Saila Huhtiranta, 050 309 7285Pinja Laitinen, 044 383 0314Samuel Kilpinenviivi Liljeberg
Lassi vehkalahti

PALLOLIIKUNTAKOULUALOITTAVIEN KORISKOULU

Susijengihuuman siivittämänä koripallojaosto aloitti tänä syk-
synä lasten koripallokoulun. Aiemmin Pyrintö on järjestänyt alle 
kouluikäisille vain palloliikuntakoulua, jossa ajatuksena on tu-
tustua pallonkäyttöön monella eri tavalla. Koripallokoulussa teh-
dään puolestaan vain korisjuttuja. Tämän lisäksi koriskoulu tarjo-
aa kevyen lajikokeilun aina 10 ikävuoteen asti. On paljon lapsia, 
joilla ei välttämättä ole aikaa täyspainotteiseen korisharrastuk-
seen joukkueessa tai lapsia, jotka haluavat ensin kokeilla har-
rastusta rauhallisempaan tahtiin ennen kuin siirtyvät joukkuei-
siin. Tätä väylää tarjoaa koriskoulu.

Koriskoulussa keskitymme henkilökohtaisiin pallonkäsittelytai-
toihin, kuten kuljetuksiin ja heittoihin. Samalla lapset oppivat 
toimimaan ryhmässä. Tarkoitus ei ole ottaa mukaan kovinkaan 
paljon pelillisiä asioita. Tunnit pyritään järjestämään niin, että jo-
kainen lapsi liikkuisi mahdollisimman paljon tunnin aikana. Osa 
harjoitteista piilotetaan erilaisten leikkien muotoon.

ryhmät on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisellä tunnilla har-
joittelevat 5–7-vuotiaat. Monelle syksyn ensimmäinen tavoite 
oli saada heitettyä pallo koriin asti. Se tavoite on nyt saavutet-
tu. Lasten ilmeistä voi seurata, että kyllä se pallon koriin saa-

minen vaan on upea juttu! Pienetkin jaksavat kuunnella ja har-
joitella todella hienosti. Kaikilla säilyy harjoittelurauha vaikka 
meininki on vilkasta.

Toisella tunnilla saliin astuvat 8–10-vuotiaat lapset. Heille on hel-
pompi ujuttaa jo hieman haastavampia harjoitteita, vaikka hei-
dänkin kanssaan lähdettiin aivan alkeista. Harjoituksissa yrite-
tään korostaa sitä, että ei ole väliä vaikka asiat eivät heti suju-
kaan. Tärkeintä on yrittää! Tässä vanhemmassa ryhmässä on 
ollut ajatus rakentaa malli, jossa lasten siirtyminen joukkueisiin 
olisi mahdollisimman joustavaa taitojen ja oman halun kasva-
essa. Näin voidaan ottaa aina uusia lapsia koriskerhoon mis-
sä vaiheessa vuotta tahansa. Kommunikoimme vanhempien ja 
valmentajien kanssa tämän asian osalta.

Harjoitusten lisäksi osallistumme kerran-pari miesten korisliiga-
joukkueen saattovuoroon Pyynikillä. Sekin tulee olemaan hieno 
kokemus monelle pienelle pelaajan alulle. Koriskoulun ryhmiin 
otetaan uusia lapsia tälläkin hetkellä, joten jos koris kiinnostaa 
niin tervetuloa mukaan! ryhmät kokoontuvat torstaisin Amurin 
koululla. Lisätiedot sari.koivumaki@elisanet.fi

LASTEN KORIPALLOKOULUSSA TUTUSTUTAAN LAJIIN

5–7-vuotiaat
Jean Hollmerus
Morris Oshoboken
Winston Orrenmaa 
yadessa Aalto-Setälä
Temesgen Aalto-Setälä
Hermanni Lyömilä 
Pyry Kannisto
Oskari ylinen
Adrian vesterinen
Matias Lehto
Julius Jokisalo
Jasper Jokisalo
Antti virtanen
Niilo Talvitie
 

8–10-vuotiaat
Jaakko vuoti
Heta viitala
Santtu Aho
Alisa Kivelä
Miska Knuutinen
Aapo Saari
urho Polviander
Konsta Järvinen
vilho reunanen

Valmentaja:
Sari Koivumäki 
045 151 4283
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