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#1 TINNA 

RANTALAINEN
#7 REETTA-

SOFIA TULKKI

#23 TERESA 
SEPPÄLÄ

#6 VIIVI 
MÄKINEN

#20 IINA 
MÄKELÄ

#3 ANNA 
PELTOLA

#15 SANNI 
LEPOLA

#5 ANNI 
JÄMSÄ 

#16 HELI 
POIKELA

#14 NIIA 
LITTLE

#13 EMMA 
TÖRNBLOM

#12 EMILIA 
ANTTILA

#10 AINO 
LAMPINEN

#11 ANNI 
NURMINEN 

#24 NEA 
PETTINEN
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JURI 
HEINÄMÄKI

ANTTI 
NIKKILÄ

HEIKKI 
YHTIÖ

#66 IINA 
MÄKINEN

PETTERI 
MOLENIUS

#73 JEMINA 
VIGREN 

AMI 
SEPPÄLÄ

VALMENTAJA FYSIIKKAVALMENTAJAJOUKKUEENJOHTAJA

PÄÄVALMENTAJA PÄÄVALMENTAJA
(jouluun 2020 asti)

MARCUS 
KETOLA

VALMENTAJA

#43 PETRA 
HURME

#31 KAROLIINA 
KERILAHTI

#28 KENISHA 
WILLIAMS

#25 LIISA 
TAPONEN

#26 SANDRA 
KOUTONEN 



KORIPALLO 2020-2021   15

PYRINTÖ AKATEMIA A & B

Samatar Abokar
Erik Aho
Roni Ahvenjärvi 
Pyry Dementjeff
Lauri Hattula
Mikael Huuhtanen
Jasper Koskinen

Antti Lehtisaari
Eero Lehtonen
Valtteri Leppänen
Mirko Lähteenmäki
Brunel Madzou
Matti Meldo
Eemeli Niemi

Lauri Nordman
Mika Nuolivirta
Mikko Nurmi
Onni Nurminen
Tomas Pihlajamäki 
Arttu Pitkänen 
Karo Puittinen

Jori Pukkila
Kristian Rasinaho
Jonne Saarinen
Toni Savino
Tuomas Sukanen 
Markus Viitanen
Kion Williams

Valmentajat
Damon Williams
Santeri Liljrberg
Miikka Sopanen
Antti Nikkilä 
(joulukuuhun 2020 asti)

Joukkueenjohtaja
Eva Vuomajoki-Williams
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NAISTEN 1. DIVISIOONA

Emilia Anttila
Petra Hurme
Anna Kangastupa
Karoliina Kerilahti
Mandi Koskinen
Sandra Koutonen
Oona Kuisma

Venla Laaksonen
Aino Lampinen
Miina Lapila
Sanni Lepola
Niia Little
Iina Mäkelä
Iina Mäkinen 

Viivi Mäkinen
Anni Nurminen
Nea Pettinen
Heli Poikela
Tinna Rantalainen
Liisa Taponen
Nella Toiviainen

Emma Törmblom
Reetta-Sofia Tulkki
Jemina Vigren
Mila Viitanen
Kenisha Williams

Valmentajat
Antti Nikkilä
Marcus Ketola
Petteri Molenius
Juri Heinämäki

Joukkueenjohtaja
Ami Seppälä
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Vesa Kiviranta  
U14 (2007 syntyneet)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Kiinnostusta muilla ei ollut ja olin jo 2 van-
hemman lapsen kanssa nähnyt, että van-
hempien apu on tärkeetä ja ajattelin että 
mun vuoro ottaa tuo pallo.

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Nähdä miten lapset kasvaa, oppii, tulee on-
nistumisia, epäonnistumisia.

Mikä tehtävässä on haastavinta?
JOJO-työkalut Pyrinnössä ei ole ihan ehkä sil-
lä tasolla kun pitäisi ja aikaa palaa ns. tur-
haan aika paljon – kehitysideoita on ja niitä 
viedään nyt eteenpäin.

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Rohkeesti mukaan – tämä on kivaa hommaa.

Tiina Jormalainen  
WU11 (2010 syntyneet)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Aiemmin kaksi ikäluokkaa oli yhdistetty. Ke-
väällä joukkue jakaantui omiin ikäluokkiin-
sa, minua kysyttiin -10 tyttöjen jojoksi. Het-
ken mietittyäni lähdin mukaan. Mukana oli 
tuttua porukkaa, joten päätös oli helppo. 

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Tutustua uusiin ihmisiin ja seurata tyttöjen 
kehittymistä koripallossa.

Mikä tehtävässä on haastavinta?
Jojon tehtävät tarjoaa sopivasti haasteita. 
Apua ja neuvoja on aina saatavilla pidem-
pään mukana olleilta tekijöiltä. 

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Rohkeasti mukaan vaan toimintaan.

Taina Kangastupa WU 
17-19 (2004-2002 synt.)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Minua pyydettiin aikoinaan jojoksi ja mie-
lelläni otin pestin vastaan. Aiempaa koke-
musta vastaavasta tehtävästä minulla oli jo 
entuudestaan.

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Tehtävässä antoisinta on olla osa joukkuet-
ta ja olla päivittäisessä toiminnassa muka-
na ja pyörittää käytännön hommia taustalla.

Mikä tehtävässä on haastavinta?
Haastavinta on, kun välillä on monta asi-
aa selvitettävänä samaan aikaan ja kaikki 
yhtä kiireisiä. 

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Uusille jojoille tervetuloa mukaan. Tämä on 
hyvä näköalapaikka joukkueen toimintaan 
ja mahdollisuus olla esim. oman lapsensa 
harrastuksessa täysillä mukana. Hommaa 
jojoilla riittää, mutta apukäsiäkin löytyy aina.

JOJOJEN VINKKEJÄ
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Minna Salonen  
WU16-19 FUN (2005-2002)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Musta tuli joukkueeseen jojo, koska mulla 
oli aiempaa kokemusta, muita halukkaita 
ei juuri ollut ja olin toimen valmis vastaan-
ottamaan.

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Antoisaa jojoulussa on saada olla mukana 
joukkueen asioissa ja elämässä, pysyä kar-
talla. Varsinkin kilpavuosina olin tiivis osa 
joukkuetta ja sain siitä sekä itselleni että pys-
tyin antamaan jotakin joukkueelle ja koko 
taustatahoille. Olin osana viemässä koko 
joukkuetta eteenpäin hyvällä ja positiivisel-
la meiningillä. 

Mikä tehtävässä on haastavinta?
Harrasteporukassa haasteita ei juuri ole, 
kilparyhmän jojona ajan riittäminen kaik-
keen otiedettä. Kun on sydämellä mukana 
ja ajattelee nuorten parasta, niin sillä pär-
jää pitkälle.

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Haastaisin kaikkia jojoilua vähänkin miet-
tiviä lähtevän rohkeasti mukaan! Apua saa 
aina, eikä homma ole tähtitiedettä. Kun on 
sydämellä mukana ja ajattelee nuorten pa-
rasta, niin sillä pärjää pitkälle.

Marko Mäki-Hakola 
U15-16 (2005-2006 synt.)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Minusta tuli joukkueen jojo edellisen pitkä-
aikaisen jojon siirtyessä koripallossa mui-
hin tehtäviin ja itsellä oli jo aiemmin hieman 
jojo kokemusta. 

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Antoisinta on varmasti nuorten kanssa tou-
huaminen ja heidän auttamisensa harras-
tuksessa – siksi tätä tehdään. Erityisen hie-
noa on nähdä, miten pojat jatkuvasti hie-
nommin toimivat ryhmässä toistensa kans-
sa ja toisia tsempaten. 

Mikä tehtävässä on haastavinta?
Haastavinta on kokonaispaketin pyörittä-
minen. Pelataan neljää sarjaa ja mukana yli 
40 poikaa. Kaiken toiminnan pitäisi olla ta-
sapuolista jokaiselle pojalle ja perheelle si-
ten, että into säilyy ja kasvaa. 

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Neuvona ehkä antaisin, että maalaisjärjel-
lä pärjää pitkälle. Apua kannattaa pyytää 
ja antaa. Jokaista mukanaolijaa kannattaa 
kohdella tasapuolisesti. Mukavaa touhua, 
mukaan vaan.

Kirsi Toljamo  
WU9 (2012 syntyneet)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Kesällä vanhempien palaverissa tuli puheek-
si, että joukkueelle tarvittaisiin jojoa. Ajatte-
lin, että lähden kokeilemaan tehtävää, kos-
ka joka tapauksessa olen paljon mukana las-
ten harrastuksissa. 

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Tykkään olla tekemisessä erilaisten ihmis-
ten kanssa ja tykkään järjestellä asioita. Jo-
jon tehtävässä yhdistyvät molemmat. 

Mikä tehtävässä on haastavinta?
Haastavinta näin alkuun on ollut saada kaik-
ki vanhemmat mukaan tasapuolisesti, kun 
joukkuetoiminta vasta alkanut.

Toimintaa on kuitenkin aika vähän vielä 
ja valmentajat ovat innokkaasti mukana kai-
kessa, en tee kaikkea yksin. Valmentaja Anna 
on auttanut kaikissa käytännön asioissa. 

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle? 
Avoimin mielin vaan kokeilemaan uusia jut-
tuja ja uudet jojot autetaan hienosti alkuun. 
Tiia Nikkilä on ollut korvaamaton apu kai-
kissa epäselvissä asioissa 

JOJOJEN VINKKEJÄ
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JOJOJEN VINKKEJÄ

Aulikki Koskinen   
U13  (2008 syntyneet)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Joukkueenjohtajana aloitin 2019 tammi-
kuussa edellisen joukkueenjohtajan muu-
tettua toiselle paikkakunnalle. Tuolloin lu-
pauduin hoitamaan jojon tehtävät kysei-
sen kauden loppuun asti ja samalla ”tiellä” 
olen edelleen.  

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Antoisinta tehtävässä on ollut se, että olen 
oppinut paljon uutta koripallosta, Pyrin-
nöstä, saanut uusia ystäviä ja on ollut hie-
noa seurata poikien kehitystä ja kasvamis-
ta matkan varrella.

Mikä tehtävässä on haastavinta?
Haastavinta tehtävässä on ollut tehdä asi-
oita ensimmäistä kertaa. Onneksi mitään 
ei ole tarvinnut yksin miettiä, vaan aina olen 
saanut neuvoja ja vinkkejä asioiden hoitami-
seen toisilta joukkueenjohtajilta. 

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Mikäli olet miettinyt jojoksi ryhtymistä tai si-
nua on pyydetty jojoksi, niin ota tehtävä vas-
taan. Tuskin tulet sitä katumaan.

Päivi Lähteenmäki  
U10 (2011 syntyneet)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo?
Ensimmäisenä Supermikro-vuotena olin 
apuna taustajoukoissa, jonka pohjalta mi-
nua itse asiassa pyydettiin tehtävään seu-
raavalle vuodelle. Nyt olen siis toiminut jo-
jon tehtävässä 2,5 vuotta. Siinä mielessä 
olen melko tuore tekijä.

Mikä tehtävässä on antoisinta?
Seuratoiminta on mukavaa hyvässä poru-
kassa. Joukkueenjohtajana pääsee tutustu-
maan koko joukkueeseen vanhempia myö-
ten. Antoisaa on myös se, että saamme yh-
dessä valmentajien kanssa isonkin porukan 
puhaltamaan yhteen hiileen ja kaikille mu-
kavan harrastuksen.

Mikä tehtävässä on haastavinta?
Meillä on iso ikäluokka ja resurssit ovat rajal-
liset. Joukkueenjohtajan yksi haastavimmis-
ta tehtävistä on vanhempien talkootyön or-
ganisoiminen. Kaikki pitäisi saada tavalla tai 
toisella mukaan toimintaan. 

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Jos olet aidosti kiinnostunut kehittämään 
joukkueen toimintaa ja omaat hyvät or-
ganisointitaidot, kannattaa tähän toimeen 
hakeutua.Pienten joukkueissa kannattaa  
vanhemmat sitouttaa toimintaan jo heti al-
kuvaiheessa, jotta hoidettavat tehtävät ei-
vät jää aina vain pienen joukon vastuulle.

Joni Setälä  
U12  (2009 syntyneet)
Miten sinusta tuli joukkueesi jojo? 
Päädyin jojoksi vajaa 4 vuotta sitten ihan 
niinkin tylsän sattumuksen kautta, että poi-
kien päävalmentaja kysyi onko kiinnostus-
ta tehtävään. 

Valmentajan myyntipuhe ”ei sun tarvi ti-
lata ku muutamat pelipaidat pojille” oli sen 
verran vakuuttava, että lyötiin kättä päälle 
ja sopimus oli syntynyt.

Mikä tehtävässä on antoisinta? 
Onhan se ihan mahtavaa tehdä hommia jun-
nukoriksen hyväksi, ja nähdä poikien kasvu 
sekä kehittyminen lajin parissa.

Toki, vanhempien antama palaute, niin 
hyvässä kuin joskus myös pahassakin, läm-
mittää mieltä, niin osaa jatkossakin tehdä 
hommia ”oikein” tai voi kehittää toiminta-
tapoja paremmiksi.

Mikä tehtävässä on haastavinta? 
Varsinkin montaa eri lajia harrastavien pe-
laajien vanhemmilla riittää kysyntää mui-
denkin lajien talkoisiin. Joskus se näkyy myös 
meidän talkoiden järjestelyjen haasteissa.

Onneksi meidän joukkueessa on reilus-
ti pelaajia ja sitä myöden paljon talkoile-
via vanhempia, niin on saatu homma pyö-
rimään. Ilman huippuja, äärimmäisyyksiin 
venyviä vanhempia nämä hommat olisi vä-
lillä liiankin yksinäisen suden raatamista.

Minkä neuvon antaisit muille jojoille 
tai jojoksi haluavalle?
Jojon hommat on kautta aikain pyöriny tie-
tyn kaavan mukaan, eli hyvän tiedottamisen 
ja koriskakun (mokkapalat) ympärillä. Ihan 
joka asiaa ei tarvitse keksiä uudestaan, eikä 
nyt ihan välttämättä osata leipoa koriskak-
kua, mutta jonkun sekin pitää osata!

Onneksi ympäriltä löytyy osaava luotto-
porukka mm. jojot-ryhmä mistä saa tarvit-
taessa ongelmiin apua.

Rohkeesti vaan mukaan junnukoriksen 
aitiopaikalle!
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VALMENTAJAT JA JOJOT 2020-2021

ROSANNA KORHONEN

VALMENTAJA
WU12

SAMI AHO

JULIA FONSEN

KIMMO JORMALAINEN

OLLI AHVENNIEMI

JUHA HAAVISTO VEERA HAUKIJÄRVI 

TIMO HOKKANEN

HARRI JUSSILA

ANTTI AKONNIEMI

TUOMAS HOLLI

JUHO KAMPPURI 

ATANAS ALEKSOVSKI

PETRI HUHTELIN

JUUSO KARISALMI

DERRICK CRAYTON JAMI ESKELINEN

JARNO HÄMÄLÄINEN

MARCUS KETOLA

JUKKA ETU-SEPPÄLÄ SANNI HELLGREN

MIKA IJÄS

VALMENTAJA
U12

VALMENTAJA
UNIFIED

SAMI HERMANS

VALMENTAJA
U8-7 SUPERMIKROT

WU8-7 SUPERMIKROT

MARIKA JAKOBSSON

VALMENTAJA
WU9

VALMENTAJA
WU11

ARTEM KHVOROST

VALMENTAJA
U19-17, U16-15
U9 MIKROPOJAT

VALMENTAJA
U8-7 SUPERMIKROPOJAT

FYSIIKKAVALMENTAJA
U14

VALMENTAJA
WU16-14 

VALMENTAJA
WU16-14

VALMENTAJA
U13

VALMENTAJA
U10 MIKROPOJAT

VALMENTAJA
U12 MINIPOJAT

VALMENTAJA
WU13

VALMENTAJA
U8-7 SUPERMIKROT

VALMENTAJA
U14

VALMENTAJA
U11 MINIPOJAT

VALMENTAJA
U16-15

VALMENTAJA
U16-15

VALMENTAJA
U8-7 SUPERMIKROT

VALMENTAJA
NAISET

WU19-17

VALMENTAJA
WU16-14 

VALMENTAJA
WU8-7 SUPERMIKROT

VALMENTAJA
U13

KARI KILPINEN JUHO KIVISTÖ KRISTIAN KOIVISTO TANJA KOIVUNEN

VALMENTAJA
U11 MINIPOJAT

VALMENTAJA
U10 MIKROPOJAT

VALMENTAJA
U11 MINIPOJAT

VALMENTAJA
WU10

EEVA KIISKINEN 

VALMENTAJA
WU10


