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Kerää seuralle rahaa keskittämällä 

LÄÄKÄRIKÄYNNIT PIHLAJALINNAAN
Olemme tehneet Pihlajalinnan kanssa bonussopimuksen joka tarkoittaa sitä, että kaikki  
seuramme jäsenet, perheenjäsenet sekä fanit voivat nyt kerryttää seurallemme varoja  

helposti keskittämällä lääkäriasioinnin Pihlajalinnaan.

LUE LISÄÄ JA LIITY pihlajalinna.fi/urheiluklinikka

Tapaturman tai sairauden yllättäessä pääset nopeasti lääkärin vastaanotolle  
Pihlajalinnan toimipisteissä pääkaupunkiseudulla.  

Pihlajalinna tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluiden lisäksi monipuolisia  
tutkimus-, toimenpide- ja leikkausmahdollisuuksia. 

pihlajalinna.fi • 010 312 010

Puheenjohtajan terveiset

Edes kausijulkaisua ei voi tehdä normaalilla tavalla! Enemmän 
tai vähemmän ärsyttävien koronarajoitusten keskellä ottaisin 
esille muutaman erityisen positiivisen Honka-asian. Päällim-
mäinen myönteinen asia on, että seuran toiminnassa ei ilmei-
sesti ole tullut juurikaan esille tartuntoja eikä ainakaan minulla 
ole tiedossani vakavia tautitapauksia. Huolelliset turvatoimet 
ja niiden tarkka noudattaminen ovat varmasti olleet avuksi.

Toisena seikkana nostaisin esille lojaalisuuden, jota honkalai-
set ovat osoittaneet toisiaan ja seuraa kohtaan. Monella tavalla 
muutettuun ja osin improvisoituun toimintaan on suhtaudut-
tu tyynesti ja positiivisesti. Osallistumisasteet ovat korkealla, 
eivätkä lumihanki ja pakkanen ole hyydyttäneet intoa. Suuri 
ansio toiminnan jatkumisesta kuuluu toimistolle ja valmen-
tajille, jotka ovat vastanneet yhä uusien väliaikaisratkaisujen 
kehittämisestä. Ja kun hallituksen tehtävänä on luoda olosuh-
teita, haluaisin tässäkin kiittää yhtäältä Espoon kaupunkia mo-
nenlaisista vastaantuloista ja toisaalta kausimaksujen maksajia 
ja tukijoita pitkämielisyydestä. Vielä positiivisemmaksi tämä 
muuttuisi, jos olisi varmaa tietoa pääsystä harjoittelemaan ja 
pelaamaan Honkahalliin.

Erityisen positiivinen asia on se, että olemme pystyneet ke-
hittämään toimintaamme pandemiasta huolimatta. Erityis-
maininnan ansaitsee Hiilineutraali Honka -työryhmä, joka on 
tuonut uutta energiaa tekemiseemme ja, mikä olennaista, 
merkittävää osaamista alailmakehän lämpenemiseen liitty-
vissä kysymyksissä. Honka pyrkii kulkemaan kehityksen kär-
jessä, eivätkä ympäristöasiat muodosta poikkeusta. Hallin led-
valot täyttävät viisi vuotta, kaukolämpö on melko vihreää ja 
vihertynee vielä lisää, halli käyttää tuulisähköä ja jo jonkin ai-
kaa on tutkittu aurinkopaneelien järkevyyttä. Liityimme myös 
ensimmäisenä suomalaisena urheiluseurana YK:n Sports for 

Climate -verkostoon. Kuten työryhmän selvitys osoittaa, hiili-
jalanjälkeemme vaikuttavat erityisesti kuljetukset tapahtumiin 
ja tapahtumista. Tässä lähes jokainen meistä voi entisestään 
kehittää toimintaansa.

Ajankohtaisin positiivinen asia on tietysti naisten edustusjouk-
kue. Onneksi Ruutu näyttää pelit, vaikka hodarit pitääkin teh-
dä itse. Tässä yhteydessä on erityisen sopivaa kiittää naisten 
joukkueen valmentajaa Kimmo Kujansivua monivuotisesta 
ja ansiokkaasta palveluksesta ja toivottaa Kimmolle kaikkea 
hyvää (tätä kirjoitettaessa) alkaviin naisten finaaleihin ja sen 
jälkeiseen aikaan!

Kevätterveisin,

Manne Airaksinen
Hallituksen puheenjohtaja

      
Toinen kummallinen kevät
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Tapiolan Honka ry  
 
Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo

Käyntiosoite:  
Honkahalli, Urheilupuistontie 2

Puh. 050 524 1001
toimisto@tapiolanhonka.fi

www.tapiolanhonka.fi

@tapiolanhonka  (Instagram)
Tapiolan Honka  (Facebook)
@tapiolanhonka  (Twitter)
tapiolanhonka  (Youtube)

Tili: Nordea FI64 1112 3000 3222 78
Y-tunnus: 9904822-2

Honkahalli (Kiinteistö Oy Honkahalli)
Y-tunnus: 2304051-5

Puheenjohtaja 
Manne Airaksinen
puh. 050 363 3942
manne.airaksinen@roschier.com

Camilla Eriksson
Puh. 040 823 2022
cxeriksson@gmail.com

Kari Järvinen
Puh. 050 487 2814
kari.os.jarvinen@gmail.com

Eero Katajavuori
Puh. 040 585 0003
eero@katajavuori.fi

Heta Korpivaara
Puh. 040 510 0343
heta.korpivaara@gmail.com

Mikko Laavainen
Puh. 040 576 8348
mikko.laavainen@gmail.com

Petri Peltoniemi
Puh. 0500 840 912
petripeltoniemi66@gmail.com

Tapiolan Hongan hallitus 2020 – 2021



Hyvinvointia
hyvinvoivasta 
Metsästä
Talouden ja metsien kasvu  

kulkevat käsi kädessä. 

 

Meillä puun matka pohjoisista metsistä 

miljoonien ihmisten tarvitsemiksi tuotteiksi 

on viritetty tuottamaan arvoa ympäristöä 

kunnioittavalla tavalla. Etsimällä entistäkin 

tehokkaampia ja kehittyneempiä tapoja 

hyödyntää pohjoista puuta, voimme 

yhdessä kulkea kohti maailmaa, jota bio-  

ja kiertotalous ohjaa. 

Kumppanisi kestävässä kasvussa. 

metsagroup.com
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SONJA HERRALA 

yhteisömanageri

045 175 1475 

sonja.herrala@tapiolanhonka.fi  

HENKILÖSTÖ 2020–2021 TOIMISTO

  

ANNE EKLUND

toiminnanjohtaja / 
koy honkahallin hallinto

050 344 9608 

anne.eklund@tapiolanhonka.fi

TERHI PILVI 

toimistopäällikkö 
tapiolan honka ry sekä

koy honkahalli

050 540 8061 

terhi.pilvi@tapiolanhonka.fi

ANTTI VIITANEN 

urheilutoimenjohtaja, 
päävalmentaja tytöt 11

050 583 9953

antti.viitanen@tapiolanhonka.fi



9tapiolan honka  •  2020-2021 

  

  

AAPO HEINONEN 

päävalmentaja pojat u19 ja  
miehet div. a 

050 414 5519

aapo.heinonen@tapiolanhonka.fi

LAURI JÄRVINEN   

päävalmentaja pojat u19/2, 
pojat u16 ja pojat 11

044 568 9585 

lauri.jarvinen@tapiolanhonka.fi

NIKO NYHOLM  

päävalmentaja pojat u15-u14, 
pojat 14-15

040 414 9914 

niko.nyholm@tapiolanhonka.fi

VILLE NEVA

päävalmentaja pojat u13,  
pojat 09 ja pojat 10

050 476 5755

ville.neva@tapiolanhonka.fi

PANU PEDERSEN

päävalmentaja tytöt u13 
tytöt 09 ja tytöt 10 
sekä unified-koris

050 542 3849 

panu.pedersen@tapiolanhonka.fi

VALMENNUS

KIMMO KUJANSIVU 

päävalmentaja  
naisten korisliiga  

040 528 7298  

kimmo.kujansivu@gmail.com
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RAIMO STEFANOV 

fysiikkapäävalmentaja 
   
 
040 967 5366 

airmopt@icloud.com

VILLU KASK  

honkahalli, valmentaja 
mu19 green ja mu16 green 
 
   
045 872 5309 

villu.kask@tapiolanhonka.fi

URMAS ERVIN 

honkahalli  
  
 
045 872 5309

OLIVIA EKLUND  

päävalmentaja tytöt u17, 
valmentaja pojat u14-u15

 
TUOMAS RAHKONEN 

päävalmentaja tytöt u16,  
tytöt u15 ja tytöt u14  
 

040 845 2609  

tuomas.rahkonen@tapiolanhonka.fi

VALMENNUS VAHTIMESTARIT
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TAPIOLAN HONKA LUKUINA MAALISKUU 2021
Jäsenmäärät:
Pojat, 1-9-vuotiaat  
(s.2011–2020):                   126
Tytöt, 1-9-vuotiaat  
(s. 2011–2020):                   170
Pojat, 10-19-vuotiaat  
(s. 2002–2011):                   333
Tytöt, 10-19-vuotiaat 
(s. 2002–2011):                            230

Pojat yhteensä:                   459
Tytöt yhteensä:                   400
Juniorit yhteensä:                                        859

Aikuisten huippukoris, naiset:  11
(N-korisliiga)
Aikuisten huippukoris, miehet:  10
(M1DA)
Aikuisten harrastekoris, naiset:  60
Aikuisten harrastekoris, miehet:          172
Aikuisten kuntoliikunta, naiset:  66
Aikuisten kuntoliikunta, miehet:  49

Naiset yhteensä:    137
Miehet yhteensä:    231
Aikuiset yhteensä:   368

Juniorit ja aikuiset yhteensä:        1227 
Ammattivalmentajia:       8
Osa-aikaisia valmentajia:   14
  

Muut valmentajat:   65
Joukkueenjohtajat:   49
Rahastonhoitajat:   28

Suomen Koripalloliiton lisenssejä:  990 kpl 
(15.3.2021)    

Joukkueita Suomen Koripallo- 
liiton järjestämissä sarjoissa:
Naiset Korisliiga:  1
Miehet 1DA:  1
Nuorten SM-sarja (19v, 17v, 16v, 14v):    10
Nuorten valtakunnallinen 1D  
(19v, 17v, 16v):  2

Unified-koris:  2
Pyörätuolikoripallo:  1

Eteläinen aluesarja
19v-juniorit:          4 (+1 kevät 2021)
17v-juniorit:    1
16v-juniorit:    6
14v-juniorit:    9
13v-juniorit:          3 (+1 kevät 2021)
Minit:         11 (+1 kevät 2021)
Mikrot:         12 (+2 kevät 2021)
Supermikrot:    3

2. divisioona, naiset ja miehet:  4
3. divisioona, naiset ja miehet:  3

4. divisioona, miehet ja naiset:  5
5. divisioona, naiset:             ( kevät 2021)
5. divisioona, miehet:   1
Kuntosarja, naiset:       0 + (1 kevät 2021)

Senioreiden valtakunnalliset sarjat,
miehet 50-, 55-, 60-   
ja  65-vuotiaat:    4
naiset 40+:    1

* Juniorit yhteensä:            61 joukkuetta
             (+6 kevät 2021)
* Aikuiset yhteensä:           17 joukkuetta
             (+2 kevät 2021) 
* Erityisryhmät:                  2 joukkuetta

2019-2020
Koripalloliiton sarjoissa  
pelatut pelit   
1.9.2019-11.3.2020:             1142
Pelaamatta jäi 328 runkosarjan ottelua 
sekä pudotuspelit   
 
Honhallilla tyhjennetyt käsidesiputelit 
kaudella 2020–2021: 264 kpl
    
Honkahallilla käytetyt kasvomaskit 
kaudella 2020–2021: n. 2000 kpl
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Honkahalli 10 vuotta 
Kymmenen vuotta sitten maaliskuussa Suomen suurimman   
koripalloseuran Tapiolan Hongan juniorit harjoittelivat lähes 30  
eri salissa ympäri Espoota. Aikaa ja kilometrejä kului vanhemmilta,  
pelaajilta ja valmentajilta päivittäin, kun joukkueet kokoontuivat 
harjoituksiin. Kaikki tämä muuttui kertarysäyksellä, kun Honkahalli 
valmistui tasan 10 vuotta sitten.
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taessa puuparketti valikoitui turvallisuutensa ja muiden omi-
naisuuksiensa puolesta. Hyvin nopeasti oli myös selvää, että 
hallissa pelattaisiin vain koripalloa. Koritelineet, näyttötaulut, 
väliverhot ja kasettikatsomo valikoituivat huolellisen arvioin-
nin perusteella. Pukuhuoneiden penkkien määrä ja sijoitte-
lu sekä suihkujen lukumäärää arvioitiin vierailemalla useam-
massakin hallissa mittanauhan kanssa.   
 
Tällaiseen projektiin liittyy suuri määrä yksityiskohtia, joita poh-
dittiin useana arki-iltana projektiryhmän kanssa. Lisäksi itse 
rakentamista valvottiin tarkasti, jotta vältyttäisiin budjetin yli-
tykseltä ja varmistettaisiin korkealuokkainen lopputulos. 
 

Avajaiset    
    
Hallin avajaisia vietettiin ensin 
kutsuvieraiden kanssa päivällä. 
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 
kehui honkalaisten aktiivisuut-
ta ja esimerkillistä toimintaa. Nyt 
junioreilla olisi maailmanluokan 
olosuhteet harjoitteluun. Illalla 
halli oli sisustettu juhlia varten. 
Paikalle saapui 300 iloista honka-
laista juhlistamaan hallin avajai-
sia. Siitä lähtien Talvijuhla onkin 
järjestetty samassa paikassa. 

Hallihanke oli ollut pitkään piirustuspöydällä

Erilaisia versiointeja ja suunnitelmia laadittiin ja unelma omas-
ta hallista oli usean honkalaisen mielessä. Yksi ensimmäisis-
tä suunnitelmista olisi yhdistänyt monitoimihallin (nykyisen 
Tapiolan liikuntahallin) ja Honkahallin yhdyskäytävällä siten, 
että uusi halli olisi noussut Monarin pohjoispuolelle. Samalla 
mietittiin Monarin saneerausta. Pertti Myllymäki seuran pu-
heenjohtajana toimi hankkeen alullepanijana.

Pertin tueksi muodostui pitkään seurassa toiminut ryhmä, joka 
pitkän mietinnän jälkeen päätyi siihen, että rakennettaisiin ju-
nioreille harjoitushalli. Tämä strateginen linjaus sysäsi projek-
tiin lisävauhtia. Vuoden 2009 alussa Tapiolan Honka ry päätti 
aloittaa halliprojektin, jonka työrukkaseksi valjastettiin tämä 
viiden hengen tiivis vannoituneiden honkalaisten porukka. 
       
Rakentaminen oli finanssikriisin seurauksena lamassa ja hyviä 
hankkeita tavoittelivat kaikki rakennusyhtiöt. Suunnitelmien 
valmistuttua ja tavoiteurakkahinnan selvittyä tarjouksia lähe-
tettiin kymmenelle yhtiölle, joista yhdeksän vastasi tarjous-
pyyntöön. Neuvotteluiden tuloksena rakentajaksi valikoitui 
Peab, jonka kanssa allekirjoitettiin esisopimus hallin raken-
tamisesta helmikuussa 2010.    
 
Ensimmäinen rahoituskierros tehtiin Talvijuhlassa 2010 Hotelli 
Tapiola Gardenissa. Iloinen juhlamieli ja hyvä tunnelma osal-
taan vaikuttivat siihen, että yksityiset honkalaiset olivat val-
miita rahoittamaan hanketta noin 325 000 eurolla. Kun tähän 
pottiin vielä lisättiin Ilmarisen merkittävä rahoitus, oli hanke 
jo suhteellisen vankalla pohjalla. Rahoitusrakenne varmisti 
myös sen, että Honkahallista tuli täysin Tapiolan Honka ry:n 
omistama.      
       
Honkahallin rakentaminen tunnistettiin valtakunnallisestikin 
tärkeimmäksi urheilupaikkarakentamisen hankkeeksi Suo-
messa ja saimme valtiolta 650000 euroa avustusta vain 5 kk 
hakemuksemme jälkeen. Tämän avustuksen myöntämisen 
eteen tehtiin runsaasti työtä mm. tapaamalla tämän alueen 
päättäjiä. Loppurahoitus saatiin pankista Espoon kaupungin 
takaamalla lainalla.     
 
Rahoituksen varmistaminen oli vain yksi vaikkakin varsin tär-
keä osa projektia. Tämän lisäksi Peabin kanssa viilattiin suun-
nitelmia ja valittiin halliin mm lattia. Eri lattiavaihtoehtoja pui-
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Honkahalli on ylittänyt kaikkien odotukset 
       

Tilana se toimii tehokkaasti ja mahdollistaa jopa neljän jouk-
kueen yhtäaikaiset koripalloharjoitukset, yhden joukkueen 
voimaharjoituksen ja vaikkapa yhden porukan joogasession 
omassa tilassaan. Hongan toimisto on alusta asti sijainnut hal-
lilla ja tuonut yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja yhteisöllisyyttä 
seuran toimintaan. Kahvila on mahdollistanut porukan yhdes-
säolon ja vaikka etätyöskentelyn. Toki korona on tuonut omat 
haasteensa tähänkin, toivottavasti kuitenkin väliaikaisesti. 
       
Tärkeimpänä on kuitenkin itse kenttien toiminnallisuus. Lattia 
on toiminut loistavasti, samoin koritelineet. Kenttien reunoilla 
on riittävät turvaetäisyydet ja yhdelle kentälle voidaan ottaa 
jopa 250 katselijaa. Onpa hallissa järjestetty sotaveteraanien 
lounas valtakunnallisen juhlan yhteydessä. Tällöin hallin 2000 
m2 parketti toimi yhtenäisenä tilana. Voidaankin todeta, että 
haaveet ja unelmat ovat toteutuneet.   
       
Entäpä sitten jatkossa? Tapiolan urheilupuistoon ollaan laati-
massa uutta asemakaavaa ja sinne suunnitellaan jalkapallo-

stadionin lisäksi uutta monitoimiahallia ja Tapiolan liikunta-
hallinkin peruskorjaus on suunnitelmissa. Tapiolan Honka on 
ollut urheilupuiston suunnitteluprosessissa aktiivinen ja anta-
nut omat ehdotuksensa alueen rakentamisesta.   
       
Lisäksi alueelle suunnitellaan asuinrakentamista ja hotelliakin 
ja näiden upeiden suunnitelmien toteutumisen seuraamisessa 
meneekin seuraavat 10 vuotta.    
       
Honkahallin rakentamisen työryhmään kuuluivat:  
 

Kari Kaario
Juhani Herrala
Anssi Vanjoki
Tapani Väljä
Juha Vuorinen
Pertti Myllymäki (Hallituksen puheenjohtaja v.1999-2009)
Mika Numminen (Hallituksen puheenjohtaja v.2009-2017)
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NAISTEN EDUSTUSJOUKKUE

TAPIOLAN HONKA   •  NAISTEN KORISLIIGA 2020–2021
Takaa vasemmalta: Alexandra Ailus, Kaisa Katajavuori, Pipsa Kahlos, Susanna Rentto, Henna Sandvik, kärkenä Taru Tuukkanen 

Edestä oikealle: Annika Hyttinen, Gabriela Bronson, Lotta-Kaisa Paltemaa, Elina Aarnisalo, Cierra Dillard

This season has been one we will never forget. We came into this year not knowing how much the pandemic would impact our 
competition. Thankfully, we have been able to play all of our games. The main impact it has had on our league is the absence of 
fans. I think our team has adjusted very well to this by to finding extra energy on the court from within instead of getting it from 
screaming fans. We have a lot of young players on this team and it has been very rewarding seeing how much we have all improved 
and how we have ended the regular season in second place. This is a testament to our resilience and trust in our team and coach. 

One of the biggest challenges for playoffs is going to be not having fans for the games. Being the second seed, majority of our 
games will be at home and not having an audience will lessen the impact of home court advantage. I know we feel prepared 
to come out in every game ready to win regardless of the outside circumstances. We have continued to have fun and remain a 
close-knit group throughout this year.

Gabriela Bronson #24 Team Captain
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Elina Aarnisalo
synt. 2005, 176 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka

1

6 8

5
Taru Tuukkanen
synt. 1977, 192 cm
Kasvattajaseura:      
ToPo Juniorit

Cierra Dillard
synt. 1996, 176 cm
Kasvattajaseura:  
Buffalo (USA)

Kaisa Katajavuori
synt. 2001, 168 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka
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Annika Hyttinen
synt. 2001, 185 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka

Alexandra Ailus
synt. 2002, 168 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka

13

10 12

Pipsa Kahlos
synt. 1997, 173 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka

21

Henna Sandvik
synt. 2003, 183 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka
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24

Susanna Rentto
synt. 2002, 176 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka

25

Gabriella Bronson
synt. 1993, 183 cm
Kasvattajaseura:  
Wisconsin-Parkside  
(USA)

45

Lotta-Kaisa
Paltemaa
synt. 2001, 177 cm
Kasvattajaseura:  
Tapiolan Honka
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Kimmo  
Kujansivu
päävalmentaja

Linda Kalpio
fysioterapeutti/huoltaja

Tiina Kiiskinen
hieroja/huoltaja

C

FF
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MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE

TAPIOLAN HONKA   •  Miesten 1 divisioona A 2020–2021

Takaa vasemmalta: Matias Rissanen, Lauri Andersson, Daniel Kallström, Lauri Hynönen, Emil Komusaari, Tommi Wuorenjuuri,
Olli Pelkonen, kärkenä kapteeni Ville Wuorenjuuri. Edestä oikealle: Guled Abokar, Max Manninen, Markus Hyytiäinen, Akseli Hartikainen,

Aamos Laavainen, Topi Halme ja Saku Korhonen. Kuvasta puuttuvat: Alvar Peltoniemi, Riku Korhonen, Vernon Payne,
Heikki Lamberg, Roope Tuovila, Toni Lemmetyinen, Joni Sipilä ja Topias Jokela.
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Ensimmäinen kausi pitkään aikaan Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Miesten 1. Divisioona A:ssa. Sinne pääsyn mah-
dollisti runkosarjan voitto Divisioona B:ssä Covid-19 päättämän kauden 2019–2020 jälkeen. 

Kulunut kausi 2020–2021 lähti liikkeelle yhtä sekavassa tilassa mihin edeltäjänsä oli jäänyt. Vielä kesäharjoitusten lähestyessä 
loppuaan emme olleet täysin varmoja siitä, aloitetaanko koripallokausi ajallaan tai tullaanko sitä pelaamaan edes läpi ilman tau-
koja johtuen useista altistumisista tai karanteeneista. Iloksemme pääsimme kuitenkin avaamaan kauden aikataulussa lokakuus-
sa kotiottelulla, jopa runsaan kotiyleisön edessä.

Nuorentunut ja jokseenkin kokematon joukkueemme eteni alkukauden tappioputken jälkeen sarjan ensimmäiseen voittoon 
kotiyleisön edessä Korikouvoja vastaan. Jo sitä ennen useat honkalaisen pelaajapolun läpikäyneet nuoret pelaajamme olivat 
osoittaneet ennakkoluulottomia otteita ja periksiantamatonta taistelutahtoa ottelusta toiseen. Saimme iloksemme kesken kau-
den joukkueeseemme kertaheitolla kokoa ja kokemusta amerikkalaisvahvistus Vernon Paynen mukaantulon myötä. Kilpailu-
asetelmaan tuli myös paljon toivottua muutosta uuden tulokkaan myötä, joka luonnollisesti nosti vaatimustasoa päivittäisessä 
tekemisessämme.             
              
Uuden pelaajan sisääntulo otti oman aikansa eikä pidempiaikaisilta loukkaantumisiltakaan säästytty. Nämä luonnollisesti rokot-
tivat nuorta joukkuettamme useissa kauden otteluissa. Moni pelaaja joutui myös totuttelemaan uudenlaiseen rooliin erinäisten 
poissaolojen myötä, mutta suoriutuivat niistäkin kiitettävin arvosanoin. Kauden loppua kohti joukkueemme oli hitsaantunut 
entistä paremmin yhteen ja voidaankin todeta, että kausi loppui osaltamme hieman ennen aikojaan. Kauden viimeisestä kah-
deksasta pelistä joukkueemme nimittäin onnistui kasaamaan yhteensä viisi voittoa. Harmi vain, että jokainen näistä voitoista 
tuli vailla paikan päällä ollutta yleisöä.

Kaiken kaikkiaan kiteyttäisin menneen kauden suoritustamme näin; uuden opettelua. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että kautta var-
josti täysin uusi vallitseva tilanne koko maailmassa. Tämän lisäksi kausi tarjosi monelle pelaajistamme heidän uransa ensimmäi-
set askeleet miesten kansallisissa sarjoissa. Oman mausteensa peleihin toi paikalta kokokaan puuttunut yleisö, joka teki otte-
luista kertaheitolla äänettömämpiä. Uudenlaiseen haasteen monelle pelaajalle toi myös vastustajien kokemus, pelikovuus sekä 
fyysisuus. Siltikin täytyy ylpeydellä nostaa esiin useamman nuoren pelaajamme esiinmarssi kauden aikana, joista lopulta kasvoi 
hyvin lyhyessäkin ajassa kantavia voimia Hongan edustusjoukkueeseen. Täten voidaan innolla jäädä odottamaan mitä kaikkea 
näistä pelaajista kuullaankaan tulevaisuudessa.

Kiitos kuluneesta kaudesta! Pysykää terveinä!

Ville Wuorenjuuri #7
Miesten Edustusjoukkue, Kapteeni
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Emil Komusaari
synt. 2000, 186 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

Alvar Peltoniemi
synt. 2001, 196 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

1 2

3

Tommi Wuorenjuuri
synt. 2001, 187 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

4

Daniel Kallström
synt. 2004, 200 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka
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7

Ville Wuorenjuuri
synt. 1995, 188 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

8

Matias Rissanen
synt. 2003, 199 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

5

Max Manninen
synt. 2002, 183 cm 
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

Riku Korhonen
synt. 2004, 190 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
 

10
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15

Heikki Lamberg
synt. 2001, 184 cm
Kasvattajaseura. 
Tapiolan Honka

13

Topi Halme
synt. 1996, 196 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

Vernon Payne
synt. 1990, 202 cm
Kasvattajaseura:
IU Southeast
(USA)

1211

Markus Hyytiäinen
synt. 2002, 191 cm
Kasvattajaseura: 
Leppävaaran Pyrintö
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2219

23

Lauri Hynönen
synt. 2002, 193 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

Olli Pelkonen
synt. 2004, 186 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

Akseli Hartikainen
synt. 1996, 195 cm
Kasvattajaseura:
Lappeenrannan NMKY

24

Lauri Andersson
synt. 2000, 198 cm
Kasvattajaseura:
Espoo Basket Team
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42

Saku Korhonen
synt. 2002, 199 cm
Kasvattajaseura. 
Tapiolan Honka

35

Aamos Laavainen
synt. 2003, 201 cm
Kasvattajaseura: 
Tapiolan Honka

Toni Lemmetyinen
synt. 1992, 193 cm
Kasvattajaseura:
Rekolan Urheilijat

3332

Roope Tuovila
synt. 2004, 184 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
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93

Topias Jokela
synt. 2004, 202 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
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Aapo Heinonen
päävalmentaja

Raimo Stefanov 
fysiikkavalmentaja

C

F

C

J
Matias Karell 
joukkueenjohtaja

Teemu Kuusela 
valmentaja
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TSEMPPIÄ KENTÄLLE 
TAPIOLAN HONKA

Kuule kuinka koko Honkahalli raikaa,
pelaaminen on meidän parasta aikaa!

On meillä sentteri, screen ja laituri
jokainen oman paikkansa taituri!

Vastustaja vaikka pick and rollia koittaa,
Honka nappaa levypallon ja Honka voittaa!

Mukana Tapiolan Honkaa kannustamassa
Tallink ja Silja Line

TSEMPPIÄ KENTÄLLE 
TAPIOLAN HONKA

Kuule kuinka koko Honkahalli raikaa,
pelaaminen on meidän parasta aikaa!

On meillä sentteri, screen ja laituri
jokainen oman paikkansa taituri!

Vastustaja vaikka pick and rollia koittaa,
Honka nappaa levypallon ja Honka voittaa!

Mukana Tapiolan Honkaa kannustamassa
Tallink ja Silja Line

38214_Tallink_Silja_Tapiola_Honka_kausijulkaisu_210x210_4_21.indd   138214_Tallink_Silja_Tapiola_Honka_kausijulkaisu_210x210_4_21.indd   1 8.4.2021   13.378.4.2021   13.37
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Valmistaudumme  jo kasvukauteen
Mainonnan konsepti- ja kampanjasuunnittelu

Suora- ja asiakassuhdemarkkinointi

Yritysilmeet

Tapahtumat ja promootiot

Verkkosivut, verkko- ja
mobiilimainonta, some

Kohderyhmävalinnat ja osoitepoiminnat

Monikanavaratkaisut Suorat

Sähköpostisuorat

Uutiskirjeet

Oletko etsimämme henkilö?  

Etsimme ammattitaitoiseen  

joukkoomme uusia talentteja,  

ota rohkeasti yhteyttä: 

granodiesel.fi/avoinhakemus

Kiitos asiakkaittemme luottamuksen ja kannustuksen, jatkamme  
markkinoinnin ja mainonnan suunnittelua vielä entistäkin vahvempina.  
Yhteistyö kasvattaa voimaa ja ylivoimaa.

YHDESSÄ OLEMME ENTISTÄ VAHVEMPIA!
Arvioidaan nykytilanne, katsotaan tulevaisuuteen, suunnitellaan tarkasti  
osuvat ja väkevästi aktivoivat viestit, toteutetaan ne kustannustehokkaasti.  
Ota yhteyttä, tartumme heti toimeen: granodiesel.fi

Paino- ja postituspalvelut

Kampanjaseuranta 
ja analyysit
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Valmistaudumme  jo kasvukauteen
Mainonnan konsepti- ja kampanjasuunnittelu
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TYTÖT U19

TYTÖT U19
(2002–2003-syntyneet) 

Päävalmentaja Heikki Kallio
Fysiikkavalmentaja Raimo Stefanov
Joukkueenjohtajat Terhi Rauhansalo ja Pia Repka
Rahastonhoitaja Jukka Hakkila

Kapteeni Telma Hakalan terveiset:

Meillä oli jo ennen rajoituksia hyvä meininki treeneissä sekä peli-
kentillä ja kehityttiin koko ajan joukkueena parempaan suuntaan. 
Poikkeusolojen aikana yhteisiä tapahtumia on ollut vähemmän, 
mutta treenaaminen on silti ollut osana joukkueen arkea, ja eri-
laiset treenimuodot ovat saaneet hyvän vastaanoton joukkueelta.

Peppi Tyynilä ja Lotta Reijonen valottavat pelaajien tunnelmia 
kaudesta:
Pelit lähtivät hyvin käyntiin ja kausi näytti lupaavalta. Koko jouk-
kueen mielestä yksi tärkeimmistä jutuista on ollut koko kauden 
hyvä ja iloinen joukkuehenki, mikä oli varmasti yksi tärkeimmistä 
asioista hyvien pelien takana. Vaikka koronan takia jouduttiinkin 
keskeyttämään kausi osittain, olemme silti jaksaneet treenata mo-
nipuolisesti, mikä on välillä tarkoittanut toki yksin treenaamista. 
Siitäkin selvittiin, kun jaettiin kuvia toisille omista kotitreeneistä. 
Kaikesta huolimatta fiilis on pysynyt hyvänä ja olemme joukku-
eena tsempanneet yhdessä. Iso kiitos myös Heikille, joka on jak-
sanut pitää positiivisen fiiliksen yllä myös treeneissä.

Valmentaja Heikin terveiset:

Pelillisesti mentiin alkusyksyllä hienosti eteenpäin ja nousujoh-
teisesti saimme joukkueen tekemistä kehittymään. Rajoitusten 
aikana tytöt ovat harjoitelleet aktiivisesti niin ulkona kuin sisällä. 
Tietysti ryhmä kaipaa pelejä kovasti, mutta hienolla asenteella ty-
töt ovat vetäneet harkkoja edelleen – hieno porukka!

Jojo Terhin tunnelmia:

Elämme jo toista poikkeuksellista koripallokautta putkeen. 
Edellinen kausi loppui kesken koronapandemian alkaessa ke-
väällä 2020. Kesän jälkeen uuteen kauteen lähdettiin kuitenkin 
toiveikkaina. Elokuussa päästiin pelaamaan järjestelyiden kan-
nalta erittäin hyvin onnistunut Tallink Turnaus, joka oli joukku-
eelle nousujohteinen kokemus ja antoi kipinän tulevan kau-
den peleihin. 

Syksyllä näytti hyvältä, pelit saatiin pelattua jopa rajoitetun 
katsomon edessä ja joukkuehenki syveni, mikä näkyi myös 
menestyksenä. Kuitenkin syksyn edessä oltiin jälleen tilan-
teessa, jossa pelit keskeytyivät ja talvella harjoitteluun tuli 
erikoisjärjestelyjä. Pelien keskeytyminen oli koko junnukoris-
väelle varmasti pettymys, mutta tiesimme olevamme yhtei-
sissä talkoissa virusta vastaan. Näen, että meidän joukkueel-
lemme on kuitenkin ollut hyvin tärkeää henkisen jaksamisen 
kannalta se, että harjoittelua on voitu jatkaa myös rajoitusten 
aikana. Tytöillä on ollut pitkälti etäkoulua, mikä on varmasti 
ollut raskasta heille.      
       
Tärkeä sosiaalinen yhteisö, meidän joukkue, onkin varmasti 
ollut auttamassa jokaisen jaksamista tämän kevään aikana. 
Tytöillä alkaa jo olla ikävä pelejä ja kyllähän me taustajoukot 
ja vanhemmatkin kaipaamme niitä sykähdyttäviä kokemuk-
sia katsomossa.       
 
Haluan myös kiittää Hongan toimiston väkeä hyvästä tiedotta-
misesta poikkeuksellisen kauden aikana, koko ajan on tiedetty 
missä mennään ohjeiden ja harjoittelun suhteen.
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TYTÖT U19 JA U17 GREEN 
(2002–2003-syntyneet) 

Syksyn pelit alkoivat hienoisella jännityksellä, kun meidän 2004 
syntyneet tytöt liittyivät pelaajavahvuuteen. Ensimmäiset pelit 
olivat hieman hakemista, mutta jo lokakuuhun mennessä oli 
kaikki pelikuviot myös junnujen hallussa. 

Edelleenkin oli kiva katsella, miten hauskaa meidän tytöilläm-
me oli peleissä ja ilmeisesti myös treeneissä. Vaikka muutamia 
lopettamisia tuli, liittyi joukkoon myös uusia tyttöjä. Ja kaikki 
on otettu tosi hyvin vastaan. Syksyn pelejä väritti myös pelko 
siitä, kuinka kauan pelit saavat jatkua ja sitten marraskuun lo-
pulla tuli päätös pelien loppumisesta. 

Ulkotreenejä jatkettiin joulun tienoilla ja onneksi lopulta pääs-
tiin myös sisätreeneihin. Edelleenkin tyttöjen tekemistä vauh-
dittaa hauskanpito ja yhtenäisyys. Tämä ei ole todellakaan va-
kavamielistä hommaa, ainakaan näille tytöille.

Päävalmentaja Eero Neva
Valmentaja Markku Salmikivi
Joukkueenjohtaja Hannele Kortepohja
Rahastonhoitaja Sari Lehtoaro

TYTÖT U19 JA U17 GREEN 
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TYTÖT U17 

TYTÖT U17 
(2004-syntyneet)

Päävalmentaja Olivia Eklund
Valmentajat Timo Vertio ja Tuomas Rahkonen
Fysiikkavalmentaja Raimo Stefanov
Joukkueenjohtaja Satu Määttänen
Rahastonhoitaja Jonna Muhonen

Kapteenien kommentit: 

2020–2021 kauden alussa valmennusstaffimme sai pientä 
päivitystä, kun päävalmentajaksi tuli Olivia Eklund ja uudeksi 
apuvalmentajaksi Tuomas Rahkonen. Pitkäaikainen valmen-
tajamme Timo Vertio (Timppa) jatkoi kuitenkin kanssamme. 

Kausi lähti hyvin liikkeelle ja voittoputki-flow koko jengin kes-
ken oli vauhdissa. Pelien alkaessa joukkuehenki ja tiimityös-
kentely nousi uudelle tasolle. U17 SM-sarjassa olimme 1. sijalla 
runkosarjassa (5 voittoa ja 1 tappio) ja U19 valtakunnallisessa 
1 divisioonassa sijalla 2 (neljä voittoa neljästä ottelusta). Osa-
simme odottaa, että kausi tultaisiin jossain vaiheessa keskeyt-
tämään koronaviruksen takia, mutta olihan se joukkueelle ja 
valmennukselle iso pettymys. 

Olemme treenanneet korona-ajan paljon yksilötaitoa ja heit-
tämistä, joten heittojen olisi parasta upota kun päästään taas 
kentille ;) Koko joukkueena toivomme ja odotamme, että kau-
den playerit saataisiin startattua ja pääsisimme taistelemaan 
Suomen mestaruudesta!
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TYTÖT U16

TYTÖT U16 
(2005-syntyneet) 

Päävalmentaja Tuomas Rahkonen
Valmentajat Harri Jokela,
Annis Aarnio ja Anu Hausen
Joukkueenjohtaja Mia Norhomaa
Rahastonhoitaja Sanna Katajavuori

Edellisen kauden jäätyä kesken, ratkaistiin U16-sarjapaikat 
lokakuun alun SM-karsinnoissa Nokialla. Joukkue hoiti tiensä 
puhtaalla pelillä SM-sarjaan. SM-sarjaa ehdittiin pelaamaan 
viisi kierrosta, ennen kuin kausi katkesi marraskuun lopulla. 
Kaudelle haasteita toivat koronaviruksen lisäksi loukkaantu-
miset, joiden myötä kokoonpanoissa oli isoa vaihtelua läpi 
kauden. Toisaalta loukkaantumiset avasivat uusille pelaajille 
mahdollisuuksia isompaan rooliin. 

Joulukuun alussa harjoittelu siirtyi hetkeksi kokonaan ulos, 
ja kevätkausi on tähän mennessä ollut sisä- ja ulkoharjoitte-
lun yhdistelmää. Ulkona on keskitytty fyysisten ominaisuuk-
sien kehittämiseen voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelun 
kautta. Eniten on harmittanut sarjapelien ja treeneissä pe-
laamisen puute, ja hetkittäin ulkoharjoittelukin on tympinyt. 
Ulkoharjoittelusta mielekkäämpää on tehnyt erilaisten pallo- 
ja pihapelien pelaaminen. Etenkin etäkouluun siirryttäessä 
treeneistä on tullut päivän kohokohtia, kun pääsee näkemään 
kavereita. Hyvä yhteishenki joukkueessa onkin iso syy siihen, 
että kauden haasteet on käännetty voitoiksi ja harjoituksiin 
on aina kiva tulla.

Pelaajien yhteenveto:

Kauden ensimmäiset pelit päästiin pelaamaan elokuussa Tal-
link-turnauksessa. Turnaus sujui hienosti, ja tuloksena U17-
kilpasarjan voitto 04/05 yhteisjoukkueella. Ennen varsinaisen 
pelikauden alkua leireiltiin Kisakalliossa, ja leiri olikin monen 
mielestä kauden kohokohta. Leirillä harjoiteltiin osittain yh-
dessä WU15- joukkueen kanssa, ja yhteistyö harjoittelussa jat-
kui läpi kauden. Leiristä jäi erityisesti mieleen joukkuekaverei-
den kanssa vietetty aika, ja tämä nosti joukkuehengen uudelle 
tasolle. Toivottavasti samanlainen leiri saadaan järjestymään 
myös ensi kaudella. Harjoittelun lisäksi nautittiin hyvistä olo-
suhteista, päivitettiin yhteisiä toimintatapoja ja valmistau-
duttiin etukäteen kauden aikana eteen tuleviin haasteisiin. 
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TYTÖT U15

TYTÖT U15 
(2006-syntyneet)

Päävalmentaja Tuomas Rahkonen
Valmentajat Annis Aarnio,
Anu Hausen ja Harri Jokela
Joukkueenjohtaja Sauli Koivisto
Rahastonhoitaja Virpi Kronström

Kauden kohokohtiin kuuluu joukkueen syyskuun leiri Kisa-
kalliossa. Harjoittelun lisäksi leirillä valittiin kapteenit jouk-
kueelle, pohdittiin tavoitteita kaudelle ja pelattiin leiripelejä. 
Parasta oli joukkuekavereiden kanssa vietetty aika, joka nosti 
joukkuehenkeä entisestään. Muita kohokohtia olivat kauden 
ainoa pitkä vieraspelimatka Jyväskylään, sekä ylipäänsä pelaa-
maan pääseminen pitkän tauon jälkeen. Syksyn sarjapeleissä 
löytyi joukkueelle sopiva taso, kaikista sarjoista tuli voittojen 
ja tappioiden myötä arvokasta oppia. 

Poikkeusajalla on harmittanut normaalin harjoittelun sekä 
pelaamisen puute. Toisaalta on ollut tosi kiva, että harjoituk-
sia on ylipäänsä saatu järjestettyä. Treeneissä parasta on ollut 
niiden monipuolisuus: on tehty fysiikkaharjoittelua eri tavoin 
ja pelattu paljon erilaisia pallopelejä. Fiilis on pysynyt hyvänä, 
kun porukassa on hyvä yhteishenki. Välillä harjoittelua on teh-
ty normaalia pienemmissä ryhmissä, jonka seurauksena yh-
teishenki on parantunut entisestään, kun on tutustunut ka-
vereihin paremmin. Ihan täysin ei päästy kapteenien kauden 
alussa asettamaan ”tehdään tästä hyvä kausi”-tavoitteeseen, 
mutta silti olemme pystyneet kehittymään ja nauttimaan ko-
riksen parissa vietetystä ajasta.

Pelaajien yhteenveto:

Kausi alkoi Tallink-turnauksessa kolmen joukkueen voimin, joista 
kaksi saavutti hopeaa omissa sarjoissaan. Turnauksesta jäi erityises-
ti mieleen ensimmäiset pelit pitkän tauon jälkeen. Oli kiva päästä 
näyttämään harjoittelussa opittuja asioita, sekä fiilistelemään tut-
tujen joukkuekavereiden kanssa pelaamista. Sarjakaudella meillä 
oli joukkueet Robert Petersen Cupissa sekä alueen 2-divarissa. Tä-
män lisäksi useampi pelaaja pääsi kokeilemaan pelaamista WU16 
SM-sarjassa, jonka osalta tehtiin tiivistä yhteistyötä vuotta vanhem-
man ikäluokan kanssa. Vanhemman ikäluokan kanssa harjoittelu ja 
pelaaminen toi oman lisänsä kauteen, kun harjoituksissa oli uusia 
haasteita ja pääsi tutustumaan uusin pelaajiin. 
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TYTÖT U16 JA U15 GREEN 

TYTÖT U16 JA U15 GREEN 
(2005–2006-syntyneet)

Päävalmentaja Eero Neva
Valmentajat Greta Mäkelä,
Noora Talvitie ja Terhi Haajanen
Joukkueenjohtaja Marika Engblom
Rahastonhoitaja Anne Sarras-Naaralainen

Kausi alkoi muutamilla treeneillä, jonka jälkeen suunnattiin 
Tallink-turnaukseen. Turnauksessa koettiin paljon onnistumi-
sia yksilö- ja joukkuetasolla. Myös paljon oppimista tapahtui. 
Pronssimitalit saatiin kaulaan, mistä sai olla tyytyväinen. Jouk-
kueessa on pysynyt yllä hyvä tukeva ilmapiiri.

Kehitystä on tapahtunut monella pelaajalla eikä epäonnistu-
misia pelätty. Kauden pelit sujuivat erinomaisesti 1. ja 2. di-
vareissa, tappioita tuli vain muutama ja niistäkin taas opittiin. 

Korona on antanut jonkin verran takapakkia kauteen, mut-
ta normaaliin arjen palatessa päästään taas takaisin kunnon 
kehitykseen.
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TYTÖT U14  

TYTÖT U14 
(2007-syntyneet)

Päävalmentaja Tuomas Rahkonen
Valmentajat Harri Jokela,
Sami Virtanen, J-P. Törrönen ja 
Jimmy Ruokolainen
Joukkueenjohtajat Meri
Löyttyniemi ja Henna Jalovaara
Rahastonhoitaja Anu Nyholm

lähellä ”äänekkäin vaihtopenkki” -titteliä, 
ja joskus penkiltä tulevat kommentit myös 
ihan liittyivät korikseen...! Talkootehtävät 
onnistuivat innostuneessa hengessä, mas-
kit päällä. Viidakkorumpu toi Pohjikselle 
pidettyyn buffaan asiakkaita ympäri Es-
poota Tamerin ammattilaisten kahviko-
neen ja Samin kotona kasvatettujen ka-
nanmunien houkuttelemana.   
 
Pelillisesti alkukausi sujui mukavasti. 1- ja 
2-divarissa tuli voittoja & tappioita, sekä 
näiden myötä arvokasta kokemusta. Syys-
kauden 1-divarin hyvillä otteilla varmistet-
tiin ajoissa paikkamme U14 SM-sarjassa, 
joka valitettavasti jäi kevään osalta pelaa-
matta, kuten muutkin kotimaan turnauk-
set tai BBBL-reissut. Jää ainakin nälkää seu-
raavaan kauteen! Joukkue piti oman vii-
konloppuleirin syksyllä 2020 Kisakallion 
Susi Training Centerissä, missä harjoitel-
tiin nopeaa hyökkäystä, joukkuetaktiikoita 

sekä skabailtiin heittokisojen merkeissä. Ja tietenkin pelattiin 
leiripelejä, jossa huomionarvoisinta oli maailmanluokan tuo-
maritoiminta, vaikka siitä tulikin hämmentävän paljon palau-
tetta pelaajilta :-D.

Päällimmäisenä mielessä oli tietty koronan vaikutukset kau-
teen ja pelien keskeytyminen. Pelit jäivät marraskuun lopul-
ta asti tauolle, ja joulu-tammikuun harjoittelu tehtiin koko-
naisuudessaan ulkona. Helmikuun alusta päästiin takaisin si-
sään, ja siitä lähtien harjoittelu on ollut yhdistelmää sisä- ja 
ulkotreeneistä. 
 
Vaikka pelit & turnaukset ovat puuttuneet, tytöt ovat hienos-
ti jaksaneet painaa. Sisällä harjoittelu tehtiin ilman kontak-
tia ja keskityttiin henkilökohtaisen tekniikan parantamiseen. 
Apuna käytettiin viivenäyttöä sekä esimerkkeinä huippupe-
laajien suorituksia. Ulkona vedettiin monipuolisesti voimaa, 
kuntoharjoittelua ja erilaisia viitepelejä. Erikoinen kausi, joka 
ei varmasti unohdu!

Mikä kausi!

Tyttöjen mielestä joukkuekavereita ei ole nähnyt niin hyvin kah-
dessa tai kolmessa ryhmässä. Ei ole saanut pelata pelejä niin se on 
ollut tosi tylsää. Ei oikein tiedä, mitä varten harjoittelee… Pienem-
missä ryhmissä on toisaalta voinut keskittyä paremmin. Ulkotree-
nit ovat olleet myös hauskoja, syksyllä kun ei ollut lunta niin ame-
rikkalainen futiksen pelaaminen oli tosi kivaa. Turnausmatkojen ja 
bussireissujen puuttuminen on ollut mälsää. 

Tallink-turnaus pelattiin menestyksekkäästi elokuussa 2020 kolmel-
la joukkueella. Onnistumisten yhteinen fiilistely jatkui hienolla ta-
valla iloisella ilmeellä läpi syksyn sarjapelien. Ollaan varmaan aika 
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TYTÖT U13

TYTÖT U13 
(2008-syntyneet)

Päävalmentaja Panu Pedersen
Valmentajat Piia Pulkkinen, Peetu Öunap ja Linnea Eklund
Joukkueenjohtaja Jukka Naukkarinen
Rahastonhoitaja Janne Saarela

Joukkue on harjoitellut omatoimisesti, pienryhmässä ja ajoit-
tain koko joukkueen voimin niin sisäkentällä koripalloa, jalka-
pallokentällä hankifutista, nurmikolla frisbeetä ja luisteluken-
tällä maalikäsipalloa. Tärkeintä joukkueen kaikessa tekemises-
sä on yhteenkuuluvuuden tunne, yhdessä tekeminen ja liikun-
nallisen elämäntavan tukeminen poikkeusoloista huolimatta.
Alla muutama pelaaja kuvaa joukkueen toimintaa kuluneen 
kauden aikana:

- Meijän jengissä on ollut parasta kaikki hienot kokemukset ja 
vaikka ei olla päästy välttämättä kunnolla sisälle pelaamaan 
nyt hetkeen, niin ollaan silti oltu yhdessä ulkona ja tehty kaik-
kea kivaa.

- Meidän joukkueessa on kiva pelata, koska meillä on hyvä ryh-
mähenki. Kivointa tällä kaudella on ollut, että on pystynyt tree-
naamaan koronan takia myös sisällä. Haastavinta on ollut, 
kun korona on kuitenkin paljon rajoittanut treenaamista Ja 

tietenkin vammat ovat olleet haastavia treenaami-
sen suhteen.

- Haastavin asia oli kenties silloin, kun olimme hyvin 
rajatun ajan karanteenissa ja sitten olimme vain poissa 
ja emme saaneet pelata tai treenata, ja kun nyt tulem-
me takaisin, koripallossa oli hieman erilainen tunne.  
Nyt on hauskaa olla tässä joukkueessa, koska meillä 
on todella hauskoja ystäviä ja opit paljon koripallosta.  
Koripallon hauskin on, kun pelaamme ja harjoittelem-
me yhdessä ja se on ollut tosi kiva kausi.

Kokonaisuudessaan joukkueen valmentajat Panu, 
Piia, Peetu ja Linni ovat tosi ylpeitä koko joukku-
eesta ja siitä, kuinka hienosti tytöt ovat jaksaneet 
käydä treeneissä ja tehdä omatoimista harjoittelua.

Hongan tytöt 08 on ollut superaktiivinen joukkue koko viime 
kevään poikkeusoloista lähtien.
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TYTÖT 09 

TYTÖT 09

Päävalmentaja Panu Pedersen
Valmentajat Henri Salokangas,
Paula Kujansivu ja Tero Hujala
Joukkueenjohtajat Petteri Viljakainen ja Jussi Ristimäki 
Rahastonhoitaja Markus Heiliö 

Pelaajien kommentit:

- Parasta ulkotreeneissä on ollut se, että ollaan koko ajan saatu 
olla yhdessä ja pelata erilaisia pelejä.

- Kiva nähdä kavereita. 
- Ulkotreeneistä on jäänyt mieleen mm. sellainen tapaus, kun 

kaikki pelaajat syöksyivät yhden pallon perässä lumihankeen. 
- Ulkotreeneissä lumifutis oli tosi kivaa!
- Sisätreeneissä ollaan opittu nopeita kädenvaihtoja, händäreitä 

(hand off), heittotekniikkaa, korin alla pelaamista ja tosi pal-
jon erilaisia viimeistelyjä.

- Koris on kivaa, koska saa nähdä kavereita ja oppia uutta. 
- Koris on hauska laji, jossa voi koko ajan oppia uutta. 
- Koris on monipuolinen, kiva ja aina kiinnostava laji.

Valmentajan kommentit:
Tytöt ovat harjoitelleet kuluneen vuoden aikana jäällä, nurmel-
la, hiekalla, asfaltilla sekä tietenkin lumessa. Harjoitusolosuhteet 
ovat vaihdelleet paahtavasta helteestä, vesi-, lumi- ja räntäsatee-
seen. Vaihtelevat kelit eivät ole tyttöjen aktiivisuutta haitanneet, 
päinvastoin. -14 ja kova tuuli päälle ei haitannut lainkaan, kun ty-
töt harjoittelivat syöksymistä sekä painivat lumihangissa. Kaikkia 
mahdollisia lajeja ja pelejä on pelattu vuoden aikana, ja sen huo-
maa koriskentällä. Uusi oivalluksia näkyy tuon tuosta. Kaikessa 
tekemisessä näkee, että tytöt viihtyvät yhdessä ja treeneissä on 
aina hyvä meininki. 
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TYTÖT 10

TYTÖT 10

Päävalmentaja Panu Pedersen
Valmentajat Krista Kurunsaari,
Ville Hynönen ja Marko Kuokkanen
Joukkueenjohtaja Ville Varo
Rahastonhoitaja Terhi Haajanen

Valmentajien kommentit:

Kulunut kausi on ollut kaikille varmasti ikimuistoinen ja erilai-
nen. Viimeiset sarjapelit pelasimme lokakuun lopussa ennen 
useamman kuukauden kestänyttä ulkotreenijaksoa. Poikkeuk-
sellisesta tilanteesta riippumatta harjoituksissa on ollut kova 
tekemisenmeininki ja hyvä joukkuehenki. Ulkotreenien eh-
dottomat hitit olivat lumisodat, lumiukkojen rakennuskilpailut 
sekä lumifutis. Sisätreeneissä olemme keskittyneet perusjut-
tuihin kuten pallonkäsittelyyn, harhauttamiseen sekä erilai-
siin viimeistelyihin. Myös omien suoritusten, ja välillä tiktok-
tanssien, seuraaminen viivenäytöiltä on ollut tytöille uutta ja 
mieluisaa puuhaa.

Pelaajien kommentit:

- Ulkotreeneissä parasta on ollut itsensä haastaminen uudella 
tapaa mm. dyykkaaminen.

- Eniten olen kauden aikana kehittynyt pallonkäsittelyssä.
- Opin tällä kaudella ulkotreeneissä, että valmentajat puhuvat 

diskaamisesta eivätkä viskaamisesta.
- Harrastan koripalloa, koska se on hauskaa ja meillä on kiva 

joukkue.
- Tällä kaudella olen kehittynyt erityisesti vasemman käden vii-

meistelyissä.
- Mieleenpainuvin muisto ulkotreeneistä on se, kun tipuin kiipei-

lytelineestä suoraan isoon vesilätäkköön.



42 tapiolan honka  •  2020-2021

TYTÖT 11

TYTÖT 11

Päävalmentaja Antti Viitanen
Valmentajat Minna Keskitalo, Miki Linja-aho, Panu Salo, 
Arto Vesanen, Tero Hujala, Timo Keskimäki, Tomi Kallio 
ja Katriina Kovasiipi
Joukkueenjohtajat Tommi Laanti
Rahastonhoitaja Kaisa Kauhanen

Honkahalliin voi tulla ja sieltä poistua aika monesta eri ovesta. 

Kun koronatilanne syksyn lopulla heikkeni merkittävästi, sarja-
kausi katkesi muiden lailla siihen. Sisähallit muuttuivat enem-
män tai vähemmän kosteisiin ulkokenttiin. Syksyn pimeydestä 
huolimatta varsin iloisin mielin eri kouluille ympäri Etelä-Es-
poota ilmestyi pipopäinen tyttölegioona, joka vaihtelevissa 
oloissa lätäköistä umpihankeen harjoitteli erilaisten pelien ja 
leikkien voimalla koripalloakaan (ainakaan välineenä) unoh-

tamatta. Kun ke-
vään korvilla lo-
pulta päästiin 
jälleen sisätree-
nien makuun, oli 
ilo huomata, että 
lähes kaikki tytöt 
olivat edelleen 
innolla mukana 
touhussa. 

Koronakausi on 
ollut ihan oman-
lainen koriskoke-
mus. Tytöiltä tul-
leen palautteen 
perusteella haas-
teista ja pelien 
puuttumisesta 
huolimatta kui-
tenkin se tärkein 

on saavutettu. Koris ja liikunta yleisemminkin on kivaa! Ja se-
hän on se juttu. Lopuksi vaan ei vähäisimmin. Kausi on ollut 
ennen kaikkea suuri savotta meidän joukkueemme valmen-
nusstaffille. Antin johdolla koko valmennus on tehnyt kerta 
kaikkiaan loistavaa työtä tyttöjen parissa koko kauden; se on 
palellut ulkona, suunnitellut uusia harjoitteita, jakanut pe-
laajia milloin minkäkin laisiin ryhmiin, harrastanut kärsiväl-
lisyyttä ja ennen kaikkea antanut tytöille sitä tärkeintä, mitä 
meillä on, AIKAA. ISO KIITOS Antti, Minna, Miki, Timo, Panu, 
Arto, Tero ja Tomi!

Joukkueenjohtajan silmin:

Tapiolan Hongan pelaajamääräisesti selvästi suurin joukkue 
aloitti kauden iloisissa tunnelmissa Tallink-turnauksen merkeis-
sä viiden joukkueen voimalla. Oli hienoa nähdä se into niin tytöissä 
kuin staffissa, kun päästiin taas pelien makuun koronan pätkäistyä 
pois edelliskeväänä ison osan peleistä. Korona asetti toki edelleen 
omat haasteensa ja rajoitteensa jo turnauksessa.

Uuteen kauteen lähdettiin iloisin ja toiveikkain mielin viidellä jouk-
kueella. Taustalla oli kuitenkin edelleen huoli epidemian kehittymi-
sestä. Harjoituksiin ja peleihin tuli erilaisia järjestelyjä ja rajoitteita. 
Kotijoukot siirtyivät jumppasaleista kotisohvilleen kannustamaan 
tyttöjä peleissä Solid Sportin -steamin kautta, ja tytöt oppivat, että 
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TYTÖT 11

Valmentajan silmin:

Kausi 2020–2021 on ollut valmentajankin näkökulmasta tie-
tysti hyvin poikkeuksellinen. Kevään etäharjoittelun jälkeen 
oli mahtavaa ja helpottavaa palata kesäkuussa koriksen pa-
riin ja huomata, että tytöt olivat harjoittelusta edelleen yhtä 
innoissaan kuin ennen taukoa. Oli myös hienoa päästä pelaa-
maan loppukesällä ja syksyllä. Vaikka koronaa jouduttiin huo-
mioimaan toiminnassa pitkin syksyä, en silti osannut aavistaa, 
minkälainen talvi/kevät edessä odotti.

Keväällä erilaisten rajoitusten huomioiminen, ulkoharjoitusten 
suunnittelu, ryhmien jakaminen yms. ovat olleet välillä haasta-
via tehtäviä ja koronatilanne on vetänyt turhankin usein mie-
len apeaksi. Mutta se kaikki unohtuu, kun pääsee treeneihin. 
Valmentajan näkökulmasta ihan parasta on ollut se, että tytöt 
ovat jaksaneet harjoitella ahkerasti ja iloisella mielellä. Meil-
le valmentajille harjoitukset ovat tarjonneet myös mahdolli-
suuden tavata muita ihmisiä kaiken kotona istumisen ja etä-
työskentelyn lomassa. Kertaakaan ei ole ollut sellainen fiilis, 
että olisi raskasta lähteä treeneihin. Timanttiponien pelaajat 
ja kaikki apuvalmentajat ovat täyttä timanttia! Vaikka haasta-
vasta kaudesta on jäänyt paljon positiivisiakin fiiliksiä, en silti 
toivo kokevani toista samanlaista enää uudelleen!

Pelaajien silmin:

- Kivointa on, kun näkee kavereita harkoissa.
- Kesällä leirit olivat kivoja, etenkin joukkueleiri.
- On ollut kivaa harjoitella myös ulkona, ulkoharkat on olleet 

hauskoja.
- Oli tosi hauskaa, kun päästiin tauon jälkeen taas sisään har-

joittelemaan.
- Tylsää on ollut, kun ei ole ollut pelejä eikä harkoissakaan ole 

saanut niin paljon pelata.
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TYTÖT 12

Tytöt 2012 on melkein 50 pelaajan ryhmä innokkaita ja reippaita 
koristyttöjä. Annetaan joukkueen päähenkilöiden eli pelaajien 
kertoa mitä he ovat oppineet, mitä kaudesta on jäänyt mieleen 
ja miksi Honka on paras:

- Olen oppinut puolustamista, korintekoa, nopeita aloituksia, heit-
tämään paremmin, lay-upin vasemmalta puolelta, hyökkäämään, 
1-tahtipysähdyksen ja pivot-käännöksen.

- Ystävät, valmentajat ja uudet asiat on jäänyt mieleen.
- Olen harjoitellut paljon myös kotona.
- Tylsää kun ei pääse pelaamaan.
- Pelejä on ikävä.
- Ulkotreenit on kivoja.
- Ulkotreeneissä on leikitty paljon, mutta siitäkin oppii koriksessa 

hyödyllisiä taitoja: esimerkiksi nopeutta ja puolustamista.
- Mieleen on jäänyt eniten se, kun valmentajalla repesi housut.
- Valmentajat on kivoja ja kannustavia.
- On kivaa, että päästiin taas sisälle treenaamaan.

- Pienryhmätreenit on kivoja, ehtii tekemään enemmän, mutta 
saisi olla vähän isommat pienryhmät.

- Pienryhmätreeneissä on helpompi tutustua uusiin kavereihin, 
olen saanut uusia kavereita.

- Ison ryhmän treenejä on ikävä.
- Toivon lisää sisätreenejä, korintekoharjoituksia ja juoksuleikkejä.
- Hongalla on paljon pokaaleja ja hyvä nimi.
- Hongasta tulee mieleen taistelu!
- Hongassa voi harjoitella paljon korista ja koris on kivaa.

TYTÖT 12

Päävalmentaja Anni Mänttäri
Valmentajat  Anu Karppinen, Juha Alkula,
Camilla Laitinen, Juha Manner, Juuso Manner,
Jarkko Tepponen ja Laura Vatanen
Joukkueenjohtaja Merja Väistö
Rahastonhoitaja Sari Pirkkalainen
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TYTÖT 13

TYTÖT 13

Päävalmentaja Mari Arteva
Valmentajat Anu Karppinen,
Roger Carulla, Fanny Johansson, 
Mikko Männikkö ja Panu Salo
Joukkueenjohtaja Tuija Jalanko

Alla tyttöjen kommentteja kaudesta:

- Koris on tosi hauskaa, oon oppinut paljon uusia juttuja mm. 
layupin. Koriksessa kivointa on se, kun saa pelata tiimissä. 

- Koriksessa on tosi kivaa, tosi monet meidän koulustakin pelaa. 
Parasta on pallon riistäminen. 

- Mulla on ollut tosi kivaa treeneissä, mutta olis kyl ollu kivaa, jos 
olis päästy pelaamaan muita joukkueita vastaan.

- Ulkotreeneissäkin oli kyllä kivaa, mutta onneksi on saatu nyt 
treenata myös sisällä.

Kausi lähti hyvin käyntiin ja tytöt olivat innoissaan 
treenaamassa ja pelaamassa. Poikkeusoloihin on so-
peuduttu hyvin ja ulkotreeneihinkin riitti innokkaita 
pelaajia ja valmentajia. 

Odotetaan innolla, että koko joukkue voi taas tree-
nata yhdessä ja päästään pelaamaan.
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TYTÖT 14-15

Valmentajien kommentit:

Joukkue on täynnä ihania ja energisiä tulevaisuuden tähtiä. Ty-
töt tykkäävät kertoa viikon tapahtumista, joten treenien ensim-
mäiset minuutit menevät hauskojen sattumusten kertomiseen. 
Alkulämppänä leikitään vauhdikkaita leikkejä, joista tyttöjen 
suosikkeja ovat erilaiset hipat sekä polttopallo. Kauden aikana 
on harjoiteltu pallonkäsittelyä, heittämistä, syöttämistä sekä 
kehonhallintaa erilaisten aktiviteettien parissa. Treenit lopete-
taan lähes poikkeuksetta tyttöjen lempparileikkiin, toffeeseen. 
Voi, sitä punaisten poskien ja 
ilon määrää. 

Pelaajien kommentit:

- Parasta treeneissä on ollut 
koripallon pelaaminen sekä 
Maa-Meri-Laiva leikki.

- Tällä kaudella olen oppinut 
heittämään koreja sekä kul-
jettamaan nopeasti.

TYTÖT 14-15

Päävalmentaja Krista Kurunsaari
Valmentajat Katriina Kovasiipi,
Taru Kurunsaari ja Maria Kärkkäinen

POJAT U19-U17 
(2002-2004-syntyneet)

Päävalmentaja Aapo Heinonen
Valmentaja Teemu Kuusela
Fysiikkavalmentaja Raimo Stefanov 
Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja Tuuli Lehto

Joukkueen pelaaja 
Tuomas Kuukka kiteyt-
tää kauden:

Arvon honkalaiset! 
Mennyt kausi on ol-
lut vähintään erittäin 
erikoinen. Viime vuo-
den maaliskuusta läh-
tien maailmaa valin-
nut erityistilanne nä-
kyi myös alle 17-vuo-
tiaiden joukkueen ar-
jessa. Kauden alkaessa 
elokuussa joukkue oli 
jälleen jäätävässä is-
kussa. Kesätreenit Aa-
pon ja Raimon johdolla oikaisi edellisen kauden koronan ai-
heuttaman syöksykierteen. Kesän aikana Aapon pilottihanke 
miesten/U19/U17-joukkueiden treenaamisen yhdistämisestä 
otti myös muotonsa. Kyseisen järjestelyn avulla U17-joukku-
eesta on päässyt miesten 1A divarin parketeille pelaamaan 
hulppeat viisi jätkää. Kyllä näistä kuomista ylpeä pitää olla! 
 
Syyskausi alkoi tavan mukaan kotihallin uumenista Tallink-tur-
nauksesta, jossa joukkue menestyi varsin mallikkaasti. Turna-
uksen jälkeen katse kääntyi sutjakkaasti kohti U19-poikien SM-
karsintoja, johon kaikilla oli uuden joukkuejaon takia kunnia 
osallistua. Oma pääsarjamme U17 SM pääsi myös vauhtiin lo-
kakuun tullessa ja aloimme karsia heti vastarintaa. Seitsemän 
runkosarja ottelun aikana tilastosarakkeeseen iskeytyi vaan 
yksi tappio. Sekin oli tosin, vaikka opettavainen tappio, niin 
varsin turha. 
 

POJAT U19-U17
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POJAT U19-U17 / R3

Marraskuun lopun koittaessa eräiden ennustukset tulivat 
toteen ja osaltamme pelit keskeytyivät loppuvuodeksi. 
Onni onnessa kesällä tehdyt uudet järjestelyt mahdollis-
tivat meille sen, että saimme treenata miesten joukkueen 
kanssa. Joulunkuun ajan käytiin Honkahallin parketeille 
ennenkuulumattoman kovia kamppailuita, josta kaik-
ki oppivat jotain. Alkuvuosi on meidän osaltamme ollut 
varsin rikkonainen ja epäluuloa täynnä. Omatoimi-jakson 
jälkeen olemme palanneet maalis-huhtikuun vaihteessa 
sorvin ääreen. Nyt toivotaan vaan, että päästäisiin vielä 
keväällä pelaamaan.
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia valmentajia, vahtimesta-
reita ja toimiston väkeä heidän panoksestaan kauden ai-
kana. Erityisen suuret kiitokset Raimo Stefanoville, jolle 
päättyvä kausi jää viimeiseksi Hongassa.

POJAT U19-U17/ R3
(2003–2005-syntyneet) 

Päävalmentaja Lauri Järvinen
Valmentajat Turo Lehtonen ja Martti Sajantila
Fysiikkavalmentaja Raimo Stefanov
Joukkueenjohtajat Anu Koivisto ja Tuuli Lehto

- Erittäin tiivis n.15:sta pelaajan ryhmä, joka viihtyy erittäin 
hyvin keskenään ja nauttii koriksen pelaamisesta.

- Lajiharjoittelussa paikallaoloprosentit ovat kauden aikana 
olleet säännöllisesti korkeat.

 
- Ulkoharjoituksiin osallistuminen on ollut vaihtelevaa, mut-

ta innokkaimmat ovat olleet mukana myös kaikissa ulkot-
reeneissä.

POJAT U19-U17
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POJAT U19 GREEN POJAT U16

Valmentajan kommentit:

Honka Greenit on hyvin pysynyt yhdessä ja muodostava ai-
kuisten (yli-ikäiset  honkalaiset) kanssa  taidokkaan ja kilpailu-
henkisen joukkueen. Tavoitteina on ollut kausien aikana osal-
listuminen miesten aluesarjassa nousujohteisesti 5 div, 4 div. 
ja omassa ikäluokassa 2. div. pääsy aluefinaaleihin.

Viime aikoina on tullut paljon muista lajeista taitavia pelaajia, 
jotka ovat sopeutuneet hyvin mukaan.

Kouluopintojen ohella osallistuminen on ollut pääsääntöisesti 
hyvä (paitsi ulkotreeneihin, nyt kun kaikki sekaisin). Toisaalta 
kundit ovat jo sen verran aikuisia, että osaavat harjoitella myös 
itsekseen.Kunto ja taidot on ovat kiitettäviä. Joukkuehenki on 
korkealla riippumatta vaikeasta tilanteesta ja kaikki haluaisi-
vat jo parketille. 

POJAT U19 GREEN
(2002-2003-syntyneet)

Valmentaja Villu Kask
Joukkueenjohtaja Eero Katajavuori

- Joukkueessa on erinomainen joukkuekemia.
- Pelaajat ovat koristyyppejä isolla K:lla.
- Asenne ja innostus harjoitteluun/korikseen on pysynyt erit-

täin hyvällä tasolla läpi kauden. Huumori on kauden ede-
tessä säilynyt todella hyvänä ja kaikenlaiseen harjoitteluun 
on aina löytynyt fiilistä. 

POJAT U16
(2005-syntyneet) 

Päävalmentaja Lauri Järvinen
Valmentajat Turo Lehtonen ja Martti Sajantila
Fysiikkavalmentaja Raimo Stefanov
Joukkueenjohtaja Tero Tuomisto 
Rahastonhoitaja Camilla Eriksson
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POJAT U15 

POJAT U15
(2006-syntyneet)

Päävalmentaja Niko Nyholm
Valmentajat Olivia Eklund, Tapani Karppinen,
Aki Ulander, Miikka Nevasalo, 
Pasi Muhonen ja Risto Lindberg
Fysiikkavalmentaja Tiina Kiiskinen
Joukkueenjohtajat Jaakko Köninki ja Taneli Tuurnala
Rahastonhoitaja Marko Suominen

Kapteenien kommentit:

Kausi on ollut vaiherikas ja opettavainen, varsinkin kun on saa-
tu harjoitella ulkona vaihtelevissa keleissä. Aloitettiin kausi ke-
sällä, jolloin koko jengi oli aika huonossa kunnossa, mutta sitä 
lähdettiin nostamaan ja yllätyimme, missä kunnossa olimme 
jo Tallinkissa. Vedettiin paljon yksilöharjoittelua valmistautu-
essa kauteen. Tallinkissa olimme kahdella jengillä, kutsusarjan 
jengi sijoittui sijalle 7. kahdeksasta jengistä. Vaikka sijoitus an-
toi ymmärtää ehkä toisin, oli turnaus ihan hyvä alku kaudelle, 
nimittäin voittoprosentti oli silti 60 %. Sen jälkeen palaudut-
tiin hetki ja harjoiteltiin ahkerasti, käytiin mm leirillä Kisakal-
liossa, mikä oli hyvä tapa tuoda joukkue yhteen ja varmistaa 
että kausi alkaisi hyvin. 

Sitten kausi alkoikin jo. Olimme RPC:ssä mukana ja vuotta van-
hempien eteläisessä 2 divarissa. Divarissa vaihtui paljon rosteri, 
mikä opetti pelaamaan eri kavereitten kanssa. RPC:ssä tuli pal-
jon voittoja ja vain yksi tappio, peli parani sielläkin jatkuvasti 
yhtä selkeää tappiota lukuun ottamatta. Ennen joulua siirryt-
tiin ulos ja olemme olleet sekä sisällä että ulkona. Tässä täytyy 
myös kehua, miten valmentajat ovat keksineet tavat harjoitella 
ulkonakin, niin että kehittyisi. 

Kauden parhaat asiat ovat olleet se, miten olemme sopeutu-
neet tähän harjoitteluun ryhminä, Tallink turnaus ja lisäksi ul-
koharjoittelussa toteutetut pelit mm. lentopalloa, rugbyä, ko-
risgolffia. Kaudesta jäi hampaankoloon varmaan eniten se, et-
tä olimme mielestäni aika hyvässä lennossa ja nousuputkessa 
RPC:ssä ja meillä olisi pian ollut lohkon kärkipeli tiedossa, kun 
jouduttiin ulos ja sarjat keskeytettiin.
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POJAT U16-U15 GREEN

POJAT U16-U15 Green 
(2005-2006-syntyneet)

Päävalmentaja Villu Kask
Valmentajat Risto Lindberg ja Daniel Lindberg
Joukkueenjohtaja Jouni Näätänen

Viime keväänä koronasulun pistäessä joukkueiden kaudet seis, 
ei kukaan varmaan arvannut mitä tuleman pitää. Kesätreenien 
alkaessa oli Hongan 2005- ja 2006-syntyneiden poikien harraste-
ryhmien noin 30 pelaajaa tuntuneet valtaosin kadonneen kesä-
laitumille. Lomakauden jälkeen olikin hieman kysymysmerkkejä 
ilmassa, että minkä verran pelaajia yhdistettäväksi suunniteltuun 
ryhmään ilmaantuisi. 

Perinteiseen Tallink Tournamentiin ilmoitettiin kuitenkin joukku-
eet, ja hiljalleen alkoi näyttää siltä, että kevään lähes noin 30 kun-
dia olisi ainakin kasassa. Niiden pohjalta päätettiin muodostaa 
kaudelle Honka U16 Green -ryhmä. Valmentajiksi saatiin eri ikä-
luokkien Green-joukkueita vuosia valmentanut Villu Kask, sekä 
yksi monista Hongan juniorivalmennuksen tärkeistä tukipilareis-
ta Ripa Lindberg.

U16 Greenin runko muodostui isosta ryhmästä Olivian ja Nikon 
hyvin treenauttamia taidokkaita nuoria. Tallink Tournamentin otte-
luissa näkyi vielä lähinnä rennosti vietetty kesäloma, mutta tulevas-
ta saatiin jo hyvää kuvaa. Kausi aloitettiin mukavissa tunnelmissa 
ja ilmassa oli uteliaisuutta, oma-aloitteisuutta, sekä halua kokeilla 
ja näyttää osaamista. Valmennuksen puolelta turnaus osoitti, että 
vauhtia tulee olemaan luvassa, mutta rennolla otteella.

Kauan ei ehtinyt kausi vanheta, kun joukko oli kasvanut jo 37 pe-
laajaan. Uusia pelaajia palasi lajin pariin pitkän tauon jälkeen, tuli 
kavereiden mukana sekä eri lajien, kuten jalkapallon ja käsipallon 
parista. Kaikkien osalta oli nähtävissä, että koripalloa oli kulutettu 
mukavissa määrin vähintäänkin pihapeleissä. Rennommalle har-
rastetoiminalle on selvästi kysyntää.

Kauden alusta asti oli nähtävissä pelaajien halu harjoitella, sään-
nöllisyys, ystävällisyys sekä joukkuehenki. Osalle U16 Greenin toi-
minta on yksi monista harrastuksista, osalle kaveriporukan juttu ja 

aika monille todella tärkeä harrastus. Osa kundeista on paikal-
la kaikissa tarjolla olevissa tapahtumissa ja osa käy treeneissä 
kerran viikossa. Yhteinen nimittäjä on kuitenkin nimenomaan 
halu pelata koripalloa, vaikka tavoitteita ei lajin osalta sen suu-
remmin olisikaan.

Nuorten pelimiesten kommentit touhun merkityksestä vahvis-
tavat valmentajien näkemyksen. - ”No siis merkkaa hauskanpi-
toa ja tiimihenki o kans iha parasta täs ryhmäs ja yhteistyö pe-
leis”, fiilistelee Lenni.

Alueelliseen U16 kolmosdivariin ilmoittauduttiin kahdella jouk-
kueella ja yhteisessä tekemisessä otettiin nopeasti isoja aske-
leita eteenpäin. Ryhmä viihtyy yhdessä. Treeneissä on rentoa 
kilpailuhenkeä, jossa haastetaan sekä kannustetaan joukkueka-
vereita mukaan. Joukkue on ottaa hienosti valmennuksen tar-
joamia uusia haasteita vastaan: ”Kunhan saadaan pelata korista.”
 
”Rankka vuosi kaiken kaikkiaan, silti kundit ketkä rakastavat la-
jia hyvin vahvasti ovat mukana säässä kuin säässä ja tilanteessa 
kuin tilanteessa. Vahvoja ja fiksuja nuoria honkalaisia, loistavia 
hetkiä treeneissä ja peleissä. Ylpeä koko ryhmästä, yhteisessä 
tekemisessä otettiin isoja askeleita eteenpäin ja haasteita riit-
tää vielä useiksi kausiksi”, Villu kehuu.

Ryhmässä on paljon piristävää erilaisuutta ja monimuotoisuut-
ta. Mukana on pelaajia erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista, 
monenlaisista urheilutaustoista eri lajien parissa ja kokemuk-
sen määrässä, sekä edustusta useammasta ikäryhmästä ja fyy-
sisen kehityksen vaiheista.

Pelaajien, valmennuksen, joukkueenjohdon ja vanhempien yh-
teistyö on toiminut kauden mittaan hienosti. Valmennusosas-
to sai kauden mittaan täydennystä Daniel Lindbergin liityttyä 
Villun ja Ripan avuksi.

Marraskuun lopussa hieno kausi ja sisäharjoittelu tyssäsi uusiin 
rajoituksiin. Korvaavaa harjoittelua järjestettiin ulkona joukku-
een kesken sekä yhdessä U15-ikäryhmän kanssa, mutta kun 
tälle ryhmälle koris on se juttu, kattavin osallistuminen nähtiin 
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”Honka Winter Gardenin” ulkopeleissä. Siitä iso kii-
tos ulkokentät ideoineille ja toteuttaneille seuran 
valmentajille. Kevään puolella harjoittelua päästiin 
tekemään sisällä erikoisjärjestelyin pienemmissä 
ryhmissä. Kunhan paluu normaaliin on edessä, niin 
toivottavasti mukana nähdään jälleen koko lähes 
40-päinen U16 Green -ryhmä.

”Harjoituksissa on tehty kovasti töitä ja kehitystä 
on tapahtunut. Kunhan päästään taas pelaamaan, 
uskon, että tulemme pelaamaan paljon paremmin 
joukkueena. Porukka tulee hyvin juttuun, ja harjoit-
telee hyvin yhdessä”, Filip pohtii.
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POJAT U14 

POJAT U14
(2007-syntyneet)

Päävalmentaja Niko Nyholm
Valmentajat Olivia Eklund,
Tapani Karppinen ja Teemu Adler
Fysiikkavalmentaja Tiina Kiiskinen
Joukkueenjohtajat Hannu Salminen, 
Heidi Adler ja Markus Vasarainen
Rahastonhoitaja Markus Heiliö

Kapteenien kommentit:

Kausi meni hyvin tuli paljon voittoja ja välillä myös häviöitä.
Oltiin syksyn osalta ykkösdivarin paras sekä toisiksi paras jouk-
kue eli Hongalle tuplavoitto eteläisen alueen SM-karsinnoista.

Kausi sujui tosi hyvin.

- Treenit olivat kivoja, koska valmentajat järjestivät ne meille to-
si hyvin.

- Kehityimme kaikki paljon monilla pelin eri alueilla koska treenit 
sujuivat hyvin.

- Oli kuitenkin pettymys, että kausi päättyi kesken ja että ei voitu 
pelata kaikkia kauden pelejä loppuun.

- Pelit sujuivat myös erittäin hyvin tällä kaudella, koska hävittiin 
vain yksi peli.

- Kiitos valmentajille ja joukkuekavereille mukavasta kaudesta.

Mennyt kausi meni olosuhteisiin nähden hyvin:
 
- Joukkuehenki ja ahkeruus näkyivät myös tilastoissa, ainoa hä-

viö oli toista Hongan-joukkuetta vastaan kauden alussa. 
- Kehityimme huimasti kaikilla osa-alueilla monipuolisen tree-

niohjelman ansiosta.
- Kausi oli suuri menestys olosuhteisiin verrattuna, vaikka jäi vä-

hän haikea mieli kauden keskeydyttyä ja SM-pelien jäädessä 
väliin tältä erää. 

- Kaiken kaikkia kausi oli todella hauska sekä opettavainen ja 
haluaisin kiittää siitä valmentajiamme sekä tiimiläisiä.

Kausi on ollut vaikea mutta tästäkin ollaan selvitty huippu hy-
vällä yhteishengellä. Nyt katseet kohti seuraava kautta.
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POJAT U13

Pelaajien kommentit:

- Kausi on tuntunut rikkinäiseltä, mutta kuitenkin hyvältä. Ko-
hokohta oli ehkä Tallink, vaikka siellä ei ihan hyvin pärjätty. 
Mielestäni olen kehittynyt kovuudessa ja heittämisessä. Tus-
kaa on tullut, kun ei ole päässyt sisälle treenaamaan ja tämä 
loukkaantuminen on ärsyttänyt myös paljon.

- Joukkueena olemme menneet paljon eteenpäin. Rikkinäisyys 
johtuu puhtaasti koronan aiheuttamista rajoitteista. Paljon 
olemme oppineet taktisesti koripallosta.

- Kyllä sitä haluaisi palata siihen vanhaan arkeen ja peleihin.

- Kivointa Tallink, kaikki ulkopelit esim. porttifutis ja jalkapallo. 
Takaisin sisälle treenaamaan pääseminen. 07-pelaaminen on 
ollut kyllä siisti kokemus.

- Minun mielestäni meidän jengillä on tosi hyvä joukkuehenki ja 
siksi minä luulen että me pärjätään niin hyvin.

- Kauden kivoin juttu on ehkä, että kuitenkin saadaan tehdä jut-
tuja yhdessä eikä tarvitse tehdä omatoimitreenejä itse + että 
alku kaudesta saatiin pelata

- Tylsin asia on ollut, että ei olla saatu pelata turnauksissa ja et-
tä ei olla voitu mennä ulkomaille pelaamaan koska se tuottaa 
paljon hauskoja muistoja ja se on muutenkin hauskaa kilpailla 
muita jengejä vastaan.

- Silloin kun tuossa syksyllä aloitin niin ei ollut mitään ihmeel-
lisempää kun koronaluvut olivat vielä niin alhaiset niin sitten 
parin kuukauden päästä alkoivat ulkotreenit niissä ei sinän-

sä ollut mitään vaikeuksia 
paitsi että ei vaan päässyt 

pelaamaan sisälle korista sitten siitä noin 3kk eteenpäin niin 
päästiin taas sisälle ja sittenhän meillä oli kontaktitonta tree-
naamista se oli parempi kuin ulkotreenit sitten siitä olikohan 
kuukausi kun aloitettiin taas normi treenit ja on kyllä ollut haus-
kaa että fiilikset ovat erittäin hyvät.

- Tärkeimmät asiat hyvien fiilisten rakentamisessa: treenikaverit, 
valmennus, pelaaminen.

- Kausi oli kiva aloittaa kesällä, tekniikkaharjoittelulla. Tämän jäl-
keen alkoi valmistautuminen Tallink-turnaukseen. Valmistautu-
minen oli minusta innostavaa, kun pääsisi pelaamaan jälleen. 
Turnaus tuntui raskaalta, koska siinä samalla tulivat kauden en-
simmäiset pelit. Turnauksen jälkeen alettiin valmistautumaan 
sarjakauteen. Valmistautuminen meni hyvin ja sarjakauden aloi-
tus ei tuntunut liian raskaalta. Harjoituksia oli hyvä määrä pelien 
päälle eikä viikot tulleet liian raskaiksi. Joulukuussa oli harmil-
lista, että pelit ja sisätreenit loppuivat ja jouduimme harjoitella 
ulkona 11 viikkoa. Helmikuussa pääsimme sisälle harjoittele-
maan yksilöllistä tekniikkaharjoittelua, ja viime aikoina päästy 
vähän pelailemaankin. 

- Kausi tuntui kivalta, mutta samaan aikaan tosi erilaiselta koro-
nan takia. Kohokohtani ovat olleet pelit, joissa olen pelannut 
hyvin tiiminä/johtanut tiimiä ja kannustanut muita pelaamaan 
paremmin. Erityisen kehittävät harjoitteet ovat mielestäni olleet 
lenkit ja kuntopiirit. Tuskaa on tullut eniten loukkaantumisista, 
kun ei ole päässyt treenaamaan/pelaamaan.

- Mulla on ollut tänä vuonna niin paljon innostusta koripalloon, 
vaikka ei ollakaan päästy hirveästi pelailemaan.

POJAT U13
(2008-syntyneet)

Päävalmentaja Ville Neva
Valmentajat Tim Eklöf, 
Jukka Hemdahl ja Arttu Myllymäki
Joukkueenjohtajat Essi Kosonen ja Joona Elo
Rahastonhoitaja Tanja Virtanen
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POJAT 09

Pelaajien kommentit:

- Kausi on ollut kiva, mut-
ta erikoinen. Tylsää kun 
pelit on puuttuneet. Kau-
den kohokohta oli, kun 
pääsi takaisin sisälle ja 
ottaa kontaktia. Kehit-
täviä ovat olleet pelit 1 
vs 1. Eniten tuskaa tuot-
tivat pelkät ulkotreenit.

- Kausi on tuntunut erilaiselta, koska on tehty paljon eri asioi-
ta normaaliin verrattuna. Kohokohtana oli sisätreenien alka-
minen ulkotreenien jälkeen, oikeat koristreenit pääsivät alka-
maan. Harhautukset ja puolustustreenit ovat tuntuneet ke-
hittäviltä. Oikeita pelejä on ikävä. Kivointa olleet 1vs1 pelit ja 
erilaiset heittotreenit.

- Kausi on tuntunut oudolle, koska aiemmin on oltu vähemmän 
ulkona ja nyt oli pelkästään ulkotreenejä. Kohokohta oli, että ei 
hävitty yhtään sarjapeliä tämän kauden aikana. Erityisen kehit-
tävää on ollut syöttäminen, sitä on voitu harjoitella sekä sisäl-

lä ja ulkona. 
Eniten tur-
hautumis-
ta on aihe-
uttanut se, 
että ei ole 
ollut pelejä 
pitkään ai-
kaan. 

POJAT 09

Päävalmentaja Ville Neva
Valmentajat Aki Ulander, Jukka Hemdahl ja Sami Kari
Joukkueenjohtajat Ismo Saukkonen
Rahastonhoitaja Riia Pertilä

Pelaajien kommentteja:

- Treenit olleet kivoja, mutta tylsä, ettei ole ollut pelejä. Koho-
kohta on ollut se, että treeneissä sai jälleen pelata pienpelejä, 
haastaa kavereita ja saada pelituntumaa. Tylsää on ollut se, 
kun ei ole ollut pelejä.

- Kausi on tuntunut hyvältä! On ollut hyviä harjoituksia ja olen 
kehittynyt paljon. Kohokohtia ovat olleet oikeat pelit muita 
joukkueita vastaan ja voitot, koska silloin saa pelata joukku-
eena ja onnistumisesta tulee hyvä mieli. Erityisen kehittävää 
on ollut muita vastaan pelaaminen, koska siinä saa tietää mui-
den vahvuudet ja oppia niistä. Tuskaa on tuottanut se, että ei 
ole päässyt pelaamaan oikeita pelejä.

POJAT 10

POJAT 10

Päävalmentaja Ville Neva
Valmentajat Olli Nikitin, Risto Lindberg ja Anton Nykvist
Joukkueenjohtajat Taina Holappa
Rahastonhoitaja Jarkko Saarimäki
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POJAT 12POJAT 11

Staffin yhteenveto kaudesta:

- Tallink-turnaus kahdella joukkueella.
- Joukkueet kahdessa sarjassa syksyllä.
- Paljon pelejä, osalla ensimmäiset ja osalla jo useammat 

kymmenet takana.
- Monipuolisia harjoituksia missä pelattu, tehty  

yksilöharjoittelua ja joukkueharjoittelua.
- Opittu tuntemaan toisia paremmin ja opittu paljon uutta.
- Ulkona olemme päässeet pelaaman eri pelejä ja leikkejä.
- Hauskaa on ollut ja paljon hymyilyä, naurua ja oppimisen 

tuloksia.

POJAT 11

Päävalmentaja Lauri Järvinen
Valmentajat Risto Lindberg ja Anton Nykvist
Joukkueenjohtaja Taina Holappa
Rahastonhoitaja Jarkko Saarimäki

Tallink-turnauksesta ha-
ettiin kauden ekat pelit ja 
myös ensimmäiset mitalit. 
Joukkueeseen tuli paljon 
uusia pelaajia alkukaudes-
ta ja päästiin nauttimaan 
peleistä ja treeneistä nor-
maalisti. Sarjaa pelattiin kahdella jengillä 1. divarissa ja yh-
dellä 2. divarissa. Ulos siirryttyä pelattiin paljon eri lajeja ja 
viitepelejä ja myös painittiin hangessa. Sisälle päästiin taas 
pienryhmissä, ensiksi ilman kontakteja ja myöhemmin jälleen 
normaaliin harjoitteluun.

Poikien kommentteja:

- Lemppareita ulkona on ollut lentopallo ja jalkapallo.
- Sisällä oli kiva, kun pääsi jälleen treenaamaan korista  

normaalisti ja sai kanssa pelata ja kamppailla.
- Ikävä on ehdottomasti pelejä ja turnauksia muita joukkueita 

vastaan.

POJAT 12

Päävalmentaja Tim Eklöf
Valmentajat Mikko Arosilta, Sami Kari, Ilkka Tynkkynen, 
Lotta Karo, Enni Haajanen ja Tuuli Lehti
Joukkueenjohtaja Jaakko Vehanen
Rahastonhoitaja Emmi Turanlahti
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POJAT 13

Syksyllä ehdit-
tiin pelata mm. 
Tallink, super-
mikrosarjaa ja 
alueellista sar-
jaa minitur-
nausten muo-
dossa ja näkyi 
paljon ensim-
mäisiä: koreja, 
pelejä ja peli-
koreja. Kyynär-
pääfemmoihin totuttiin nopeasti. Ulkoharjoittelussa ehdittiin ko-
keilla vähän kaikkea: fudista, norsufudista, käsipalloa, lomasotaa, 
kirkkistä, kuka pelkää valmentajaa, ultimatea, lipunryöstöä, vieste-
jä sekä Among Us’ia, joka vaati valmentajilta pientä googlettelua.

Poikien suusta kuultua:

- Olipa kiva päästä koriskentälle pitkästä aikaa.
- Treeneissä oli kivointa tänään kaikki!!!
- Kivointa tällä kaudella on ollut tiputus ja muu kisaaminen oman  

joukkueen kanssa, kun 
muita vastaan ei ole 
pystynyt sekä donkka-
us ja norsupallo.

 

POJAT 13

Päävalmentaja Lotta Karo
Valmentajat Linnea Eklund, Tommi Wuorenjuuri, 
Kaisa Katajavuori ja Kelly Käärson
Joukkueenjohtajat Einari Karhu

Kausi 2020–2021 on ollut haastava kaikille nuorille urheilijoille. 
Siitä huolimatta pojat 2014/2015 joukkueena ovat treenanneet 
iloisin mielin sekä isolla energialla. Olemme yhdessä ylittäneet 
useita esteitä ja sopeutuneet hankaliin tilanteisiin. Talvella tree-
nasimme ulkona, säällä kuin säällä ja varhaisina aamuina. Kun ra-
joituksia purettiin, pääsimme takaisin lajiharjoittelun pariin. Vä-
lillä keskittyminen on ollut haastavaa pojille, sillä ajatukset ovat 
lentäneet muissa asioissa. Kuitenkin pojat ovat harjoitelleet kovaa 
ja tavoitteellisesti. Toivotaan että tämä hyvä tekemisen ilo kantaa 
meitä yhdessä pitkälle tuleviin vuosiin ja kohti uusia seikkailuja. 
Tärkeintä on se, että pojat viihtyvät yhdessä, ja että treenaami-
nen on hauskaa!

POJAT 14-15

Päävalmentaja Niko Nyholm
Valmentajat Morris Österberg, 
Erno Nykänen ja Antti Pirskanen

POJAT 14-15
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LIIKUNTALEIKKIKOULU

JEEEEEEEE- huutoon päättyi tämänkin iltainen liikuntaleikkikou-
lu. Huuto on, paitsi merkki käytävällä odottavalle vanhemmalle 
kohta saapuvasta pikkujumpparistaan, myös liikkarilaisten vas-
taus ohjaajan loppupiirissä esittämään kysymykseen: ”Kenellä 
oli tänään hauskaa?”.

Liikuntaleikkikoulu eli tuttavallisesti LIIKKARI on tänä koronakau-
tena pystynyt varmaan parhaiten jatkamaan normaalia toimin-
taansa. Honkaperheen pienimmät joutuivat vain hetken sydän-
talvella jumppaamaan ulkona, mutta sekin koettiin mukavana 
vaihteluna. Runsasluminen talvi ei aiheuttanut tekemisen puu-
tetta näiden 3–6-vuotiaiden ulkotouhuihin. Päinvastoin.

LIIKUNTALEIKKIKOULU

Ohjaaja Hanna Niemenranta ja Mira Basu

Kysyttäessä itse harrastajilta, noilta ihanilta ja innokkailta pikku-
liikkujilta, mikä liikkarissa on kivointa, vastauksissa on mukavaa 
hajontaa. Temppurata, hipat, leo lepakko, liikennevalot, tyhmä 
kuningas, palloilu, mielikuvitusjumppa, musiikkiliikunta ja kave-
rit toistuvat vastauksissa. Edellä mainituista voi päätellä liikkarin 
olevan monipuolista, perusliikuntataitoihin perustuvaa jumppaa 
kavereiden kanssa, jossa pääpaino on kuitenkin leikillä. Näin LII-
KUNTALEIKKIKOULU- harrastus esitellään Hongan sivuilla ja näin 
sen kokevat lapsetkin.

Ohjaajatkin viihtyvät. Toinen ohjaajista juhlii ensi vuonna 20-vuo-
tista ohjaajauraansa Tapiolan Hongan liikkarissa, eikä vieläkään 
kyllästytä. Toinen ohjaaja ollut mukana pari vuotta ja hän edelleen 
viikoittain ihmettelee lasten suloisuutta, taitoja, juttuja ja ryhmäs-
sä toimimista. Meillä on mahtavat ryhmät ja hyvä meininki: Wes-
tendinpuiston liikkarit torstaisin klo 17–19.15. Tervetuloa mukaan!
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UNIFIED-KORIS

UNIFIED KORIS

Päävalmentaja Panu Pedersen
Valmentaja Taru Salmi
Joukkueenjohtaja Timo Miettinen
Rahastonhoitaja Jarmo Ala-Heikkilä

PYÖRÄTUOLIKORIS

Valmentaja Mina Mojtahedi
Joukkueenjohtaja Tuija Kössö
Rahastonhoitaja Kim Tahkoniemi

Pyörätuolikoriksen sarja ei ehtinyt käynnistyä lainkaan kaudella 
2020-2021 ja Unifiedin Special Olymics -sarjaa ehdittiin pelata vain 
muutama kierros ennen sarjatoiminnan keskeytystä. 

PYÖRÄTUOLIKORIS






