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Puheenjohtajan terveiset

HONKALAISET
valmentaja- ja
pelaajapolut toimivat
Juniorit ovat Tapiolan Hongan toiminnan keskiössä, mutta se
ei tarkoita, ettemmekö olisi sitoutuneet myös edustusjoukkueisiimme. Menestyvät naisten ja miesten joukkueet ovat tärkeitä ainakin pelaajapolun, valmentajapolun, yhteisöllisyyden
ja näkyvyyden kannalta. Varsinkin juniorit tarvitsevat esikuvia,
ja tälläkin kaudella esikuvia on ollut tarjolla.
Hongan edustusjoukkueiden valmentajilla on vahva honkatausta. Niko ja Olivia naisten puolella sekä Aapo ja Teemu miesten puolella ovat pitkän linjan honkalaisia. Sama koskee pelaajia: naisten joukkueessa 12/18 pelaajaa, naisten 1 divisioonassa 26/31 pelaajaa ja miesten 1A divisioonassa 15/19 pelaajaa
on Hongan kasvatteja. Kaikissa aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa Hongan kasvatteja on 72. Vertailun vuoksi seuraavaksi paras luku on Pyrinnön 48 pelaajaa. Viimeisimmissä
naisten maaotteluissa neljästätoista karsintaikkunaan valitusta
pelaajasta peräti seitsemällä oli honkalaistausta. Sattumoisin
myös miesten maajoukkueryhmästä seitsemällä oli taustaa
Hongassa. Honkalaiset valmentaja- ja pelaajapolut toimivat.
Edustusjoukkueiden pelaajat ovat syksyn aikana käyneet ahkerasti juniorien harjoituksissa. Varsinkin ammattilaisemme
Dezz, Carmen ja Travis ovat näkyneet sekä kentällä että kentän
ulkopuolella. Pelaajien positiivinen ja ulospäinsuuntautunut
asenne ja hienot peliesitykset ovat aseistariisuva yhdistelmä.
Niinpä juniorit ovat tulleet ilahduttavan monilukuisina katsomaan esikuviensa pelejä, luoneet tunnelmaa ja omalta osaltaan auttaneet sekä naiset että miehet erinomaisiin esityksiin
ja mainioihin sarjasijoituksiin. Lähes yksinomaan omista kas-
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vateista koostuvien ja keski-iältään todella nuorten edustusjoukkueiden pelit eivät jätä aikuisiakaan kylmäksi. Kahvion ja
pubin antimien ääressä on ollut mukava tavata honkalaisia
ja spekuloida peliesityksiä (kiitos järjestäjille!). Urheiluhallin
kotipeleissä näkee konkreettisesti edustusjoukkueiden hyvät puolet.
Olisi todella hienoa, jos sekä juniorien, että aikuisten pelejä
voitaisiin keväällä jatkaa normaaliin tapaan. Me kaikki voimme
edistää tätä tavoitetta toimimalla järkevästi, ohjeiden mukaan
ja muut ihmiset huomioon ottavalla tavalla.
Toivotan kaikille pelaajille, vanhemmille ja muuten toiminnassa mukana oleville turvallista ja menestyksellistä kevätkautta!
Manne Airaksinen
Hallituksen puheenjohtaja

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. Pihlajalinna tarjoaa yleis- ja
erikoislääkäripalveluiden lisäksi monipuolisia
tutkimus-, toimenpide- ja leikkausmahdollisuuksia.
pihlajalinna.fi • 010 312 010

Tapiolan Hongan
hallitus 2021–2022
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 Honka ry		

Käyntiosoite:
Honkahalli, Urheilupuistontie 2

@tapiolanhonka
Tapiolan Honka
@tapiolanhonka
tapiolanhonka

Puh. 050 524 1001
toimisto@tapiolanhonka.fi

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

www.tapiolanhonka.fi

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

Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo
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(Instagram)
(Facebook)
(Twitter)
(Youtube)

H E N K I LÖ S TÖ 2 0 2 1 – 2 0 2 2

TO I M I S TO

ANNE EKLUND
toiminnanjohtaja

/

päävalmentaja tytöt 2011

050 344 9608

050 583 9953

anne.eklund@tapiolanhonka.fi

antti.viitanen@tapiolanhonka.fi

yhteisömanageri

045 175 1475
sonja.herrala@tapiolanhonka.fi

TERHI PILVI
toimistopäällikkö
tapiolan honka ry sekä
koy honkahalli

050 540 8061
terhi.pilvi@tapiolanhonka.fi
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urheilutoimenjohtaja,

koy honkahallin hallinto

SONJA HERRALA
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ANTTI VIITANEN

VA L M E N N U S

OLIVIA EKLUND

AAPO HEINONEN

päävalmentaja tytöt u19

päävalmentaja pojat u19,

ja pojat 2014

pojat u17 ja miehet div. a

valmentaja naisten korisliiga

050 414 5519
aapo.heinonen@tapiolanhonka.fi

LAURI JÄRVINEN

VILLE NEVA

päävalmentaja pojat u15

päävalmentaja pojat u14

ja pojat 2011

ja u13, pojat 2010

044 568 9585

050 476 5755

lauri.jarvinen@tapiolanhonka.fi

ville.neva@tapiolanhonka.fi

NIKO NYHOLM

PANU PEDERSEN

päävalmentaja

päävalmentaja tytöt u14

naisten korisliiga ja

tytöt U13 ja tytöt 2010

pojat 2015-16

sekä unified-koris

040 414 9914

050 542 3849

niko.nyholm@tapiolanhonka.fi

panu.pedersen@tapiolanhonka.fi
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VA L M E N N U S

VA H T I M E S TA R I T

TUOMAS RAHKONEN

VILLU KASK

päävalmentaja tytöt u17,

honkahalli, valmentaja

tytöt u16 ja tytöt u15

mu19 green ja mu16 green

040 845 2609

045 872 5309

tuomas.rahkonen@tapiolanhonka.fi

villu.kask@tapiolanhonka.fi

SAMULI MOILANEN

URMAS ERVIN

fysiikkapäävalmentaja

honkahalli ja tapiolan
liikuntahalli

045 872 5309
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TIESITKÖ TÄMÄN TAPIOLAN HONGASTA?
Tapiolan Honka lukuina 2021-2022
Jäsenmäärät:
Aikuisten huippukoris,
naiset Korisliiga): 		
Aikuisten huippukoris,
miehet 1DA : 		
Naiset 1D:			

Joukkueita Suomen Koripallo-		
liiton järjestämissä sarjoissa:
18
17
19

Aikuisten harrastekoris, naiset:
Aikuisten harrastekoris, miehet:

83
180

Aikuisten kuntoliikunta, naiset:
Aikuisten kuntoliikunta, naiset:

144
118

Naiset yhteensä:		
Miehet yhteensä:		
Aikuiset yhteensä:

264
315
579

Ammattivalmentajia:		
Osa-aikaisia valmentajia:
Muut valmentajat: 			
Joukkueenjohtajat:		
Rahastonhoitajat: 		
Lisenssipelaajia 17.11.2021 = 1004
Jäsenmäärä 17.11.2021 = 1477

8
14
60
49
27

Naiset Korisliiga:
Naiset 1.div:
Miehet 1DA:
Nuorten SM-sarja (19v,17v,16v,14v):
Nuorten 15v. Robert Petersen Cup:

1
1
1
8
2

Special Olympics (Unified-koris):
Pyörätuolikoripallo:

2
1

Eteläinen aluesarja
19v-juniorit:
		
17v-juniorit: 			
16v-juniorit: 			
14v-juniorit: 			
13v-juniorit:
		
Minit: 		
Mikrot: 		
		
Supermikrot: 			

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

3
1
7
6
6
13
11
3

4
3
5
1
1

Senioreiden valtakunnalliset sarjat,
miehet 35-,50-, 60-, 65- ja
70-vuotiaat: 			5
naiset 40+: 			
1
* Juniorit yhteensä:
* Aikuiset yhteensä:
* Erityisryhmät:

60 joukkuetta
22 joukkuetta
3 joukkuetta

2021-2022
Koripalloliiton sarjoissa
pelatut pelit:		
560 ottelua
		
Hongan kasvattien
määrä aikuisten kilpaja huippukoripallosarjoissa
Suomessa:
72 pelaajaa (eniten kaikista seuroista,
Tampereen Pyrintö on toisena, 48 pelaajaa ja HNMKY kolmantena 32 pelaajaa)
				
Kesäleirin vesisodassa viskottu
420 ämpärillistä vettä
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Hiilineutraali Honka
Alkukeväästä 2020 Tapiolan Hongassa aloitti toimintansa Hiilineutraali Honka -hankeryhmä,
joka on parin vuoden aikana saanut aikaiseksi erinomaisia asioita seuran CO2-päästöjen vähentämiseksi. Hiilineutraali Honka -hankeryhmän jäsenet ovat seuran toiminnassa mukana olevia
vanhempia, joilla on myös työn puolesta vahva asiantuntemus hankkeen edistämiseen.
Puheenjohtajana toimii Meri Löyttyniemi.
Vuoden 2020 aikana erättiin tietoa seuran toiminnasta vuodesta 2019 (normaali vuosi ennen koronaa) ja sen perusteella luotiin
kokonaiskuva seuran CO2-päästöistä. Hankeryhmän jäsen Juha Meronen toteutti joukkueiden liikkumiskyselyn seuran jäsenille
joukkueenjohtajien kautta. Joukkuekohtaisten tietojen perusteella mallinnettiin kuinka paljon honkalaiset kulkevat treeneihin,
peleihin, turnauksiin ja leireille autolla, pyörällä, laivalla ja muilla liikkumismuodoilla. Varsinainen CO2-laskenta tehtiin tämän
mallinnuksen perusteella Sitran rahoittamalla, Helsingin yliopiston ”Hiilifiksu järjestö -laskurilla” sekä muita päästökertoimia
apuna käyttäen.
Hiilidioksidipäästöjen laskennassa on joukkueiden liikkumisen lisäksi mukana myös Honkahallin toiminta ja energiankulutus erilaisine tapahtumineen. Yksinkertaisuuden vuoksi koulujen ja muiden urheiluhallien energiankulutus jätettiin pois ja vastaavasti
Honkahallin CO2-päästöt laskettiin mukaan täysimääräisesti, vaikka hallillamme on myös muita käyttäjiä.
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Yhteenvetona todettiin, että Tapiolan Hongan CO2-päästöt
keskittyvät voimakkaasti liikkumiseen sekä Honkahalliin. Kokonaispäästömäärä on noin 650 000 kg CO2-ekvivalenttia.Honkalaisten pelaajien autokilometrit harjoituksiin ja pelimatkoihin
ovat noin 1,4 miljoonaa ajokilometriä vuodessa. Säästöpotentiaalia siis löytyy huomattavasti ja tämän johtopäätöksen myötä seurassa tullaan pelikauden 2021–22 aikana panostamaan
erityisesti pyöräilyn edistämiseen. Covid 19 -pandemian hellittäessä panostetaan harjoituksien ja pelien kimppakyyteihin
sekä muun kestävän liikenteen suosimiseen.

Honkahalli siirtyi Ilmatar Oy:n tuulisähköön ja Fortumin uusiutuvaan kaukolämpöön
Honkahallin energiapäästöjen vähentäminen on myös tärkeä
osa matkalla hiilineutraaliuteen. Tähän asiaan tehtiin jo syksyllä
2020 merkittävä muutos Honkahallin siirryttyä tuulisähköön
Ilmatar Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen myötä. Ilmatar haluaa myös omalta osaltaan kannustaa Hongan junioreita
positiiviseen ja kestävään elämäntapaan ja palkitsee Hongan
”Hyvän tuulen pelaajia”. Ilmatar tarjoaa kaikille honkalaisille
mahdollisuuden vaikuttaa omaan CO2-päästömäärään valitsemalla tuulisähkön myös kotiin ja samalla valinnalla tukea
tulee myös Hongan arvokkaalle junioritoiminnalle.
Honkahallin energiapäästöihin tehtiin muutos ja Honkahalli lämpenee nykyään Fortumin uusiutuvalla EkoPlus-kaukolämmöllä. Fortumin kaukolämpö on uuden Espoon laitoksen
myötä muuttumassa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.
Honkahallin energiapäästöjen vähentämiseksi on myös tutkittu maalämpöä ja aurinkopaneeleita. Honkahallille on suunnitteilla lisää runkolukittavia pyörätelineitä sekä harkinnassa on
myös sähköautojen latauspisteitä. Näiden toimintojen osalta
etsimme yhteistyökumppaneita, jotta hankinnat olisi mahdollista toteuttaa.
Nopeimpina toimenpiteinä Honkahallin osalta on panostettu
entisestään kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun. Honkahallin
kahvilan ilmettä ja tuotevalikoimaan suunnataan hiilineutraaliutta edistäväksi. Toimistotarvikkeiden, varusteiden ja muiden
hankintojen osalta panostetaan myös ekologisuuteen. Seuran
kausijulkaisu ilmestyy vain sähköisessä muodossa kuten myös
edustusjoukkueiden kausikortti. Keväällä 2020 käynnistettiin
facebookissa seuran jäsenille suunnattu ”Honkakirppis” koristarvikkeiden ostoon ja myyntiin.

Honka ensimmäisenä suomalaisena toimijana YK:n
Sports for Climate -verkostoon			

				
Hiilineutraali Honka on yksi seuran kauden 2021–22 toimintasuunnitelman osa-alue ja siihen liittyen Tapiolan Honka liittyi Suomen Olympiakomitean ehdotuksesta ensimmäisenä
suomalaisena toimijana mukaan YK:n Sports for Climate -verkostoon, jota YK koordinoi, mukana ovat mm. FIBA ja NBA.

Tapiolan Hongalle Fiksu seura -palkinto
							
Vuoden 2021 Olympiakomitean Fiksu seura -palkinnon saajaksi, 34 ehdokkaan joukosta, valikoitua Tapiolan Honka Hiilineutraali Honka hankkeellaan. Valintaan merkittävästi vaikuttanut tekijä oli Tapiolan Hongan toiminta esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä kunnan tai kaupungin kanssa sekä pyrkimys
toimia edellä kävijänä ja tukea muita seuroja hiilineutraalius
tavoitteissa.						
							
Tapiolan Honka haluaa urheiluseurana olla esimerkki siitä, miten hiilineutraaliuteen voidaan vaikuttaa pienilläkin asioilla,
yhdessä tekemällä ne muuttuvat suuremmiksi ja niiden merkitys kasvaa. Hiilineutraali Honka -ryhmän toimintaan osallistuu säännöllisesti myös Espoon kaupungin edustajia ja yhteistyötä kaupungin kanssa hiilineutraaliuden osalta tehdään
jatkuvasti. Toiminnassa on huomioitu myös koko Tapiolan Urheilupuiston tulevaisuus hiilineutraalina urheilupuistona, minkä toteuttamisen Tapiolan Honka on vahvasti sitoutunut.
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KOKEMUS

PUHUU

Tapiolan Hongassa on noin 80 valmentajaa, joista osa on valmennuspolkunsa alussa, osa on toiminut ammattivalmentajana jo
usean vuoden ajan, ja muutama on valmentanut jo silloin, kun pelattiin passing geimiä ja pelipaikoilla pyörivät keisarit, nastarit ja nollat, ja kun ”pick and roll” oli ”screen cut away”. Näistä viimeksi mainituista konkareista poimimme Ripan, Eeron, Markun,
Maran, Harrin ja Mädin ja esitimme heille alla olevat kysymykset.

•
•
•
•

Ensikosketuksesi koripalloon, missä ja milloin?
Mitä kaikkea koripallouraasi kuuluu?
Ikimuistoisin kokemus tai tapahtuma koripalloon liittyen (voi olla kaksikin)?
Vertaa nykyistä valmennustoimintaa / seuran / seurojen toimintaa aiempiin vuosikymmeniin,				
mitkä ovat suurimmat erot, positiiviset ja negatiiviset?
• Sana on vapaa
Herroilla on kokemusta koripallosta yhteensä yli 300 vuotta, joten kannattaa kuunnella, kun kokemus puhuu.
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MARTTI SAJANTILA
Ensikosketukseni koripalloon tapahtui 8-vuotiaana syksyllä
1968. Tapiolassa oli silloin pienimuotoinen koripallobuumi,
kun Honka oli voittanut aiemmin keväällä ensimmäisen miesten Suomen mestaruuden. Kävin siihen aikaan Jousenkaaren
kansakoulua ja yksi luokkakaverini oli jo keväällä käynyt katsomassa Hongan miesten SM sarja peliä. Hän pyysi minut mukaansa katsomaan miesten peliä Tapiolan yhteiskoululle. Peli
oli mielenkiintoinen ja Hongan joukkueen silloiset maajoukkuetähdet Seppo Kuusela, Jorma Pilkevaara Jyrki Immonen ja
Kari Rönnholm tekivät nuoriin poikiin suuren vaikutuksen. Pelin jälkeen päätimmekin kaverini kanssa yhteistuumin mennä
seuraaviin Hongan minipoikien harjoituksiin Sepon koululle.
Siitä se korisinnostus lähti ja tavallaan sillä tiellä olen edelleen.
Mitä kaikkea koripallo uraasi kuuluu?
Koripallossa olen ollut aika monessa jutussa mukana. Junnuvuosien loppuvaiheessa nousin 17-vuotiaana Hongan miesten
SM-sarjajoukkueeseen ja niissä ympyröissä menikin sitten seuraavat 16 vuotta (1977–1993) Kasvattajaseura Honka oli seurani lähes koko urani ajan, mutta yhden kauden ajan vierailin
kilpailijaseura Helsingin Namikassa. Pelattujen vuosien myötä
taidan olla vieläkin eniten Honka-paidassa SM-sarjapelejä pelannut ja pisteitä tehnyt pelaaja. Hongan joukkueessa toimin
myös jengin kapteenina 10 vuoden ajan. SM-sarjan peliajoilta jäivät muistoiksi yhden Suomen mestaruuden lisäksi kaksi
hopea- ja yksi pronssimitali sekä yksi Suomen cupin voitto.
SM-sarjapelien lisäksi pääsin myös pelaamaan seurajoukkueiden Euro-cup-pelejä sekä kantamaan Suomi-paitaa ensin
nuorten ja sitten miesten maajoukkueen riveissä. Miesten maajoukkueeseen pääsemiseen liittyy yksi asia, josta olen ylpeä.
Olen nimittäin ensimmäinen Honka-juniori, joka on pelannut Hongan junioreissa minipojista lähtien ja noussut miesten maajoukkueeseen
Miesten maajoukkueessa ehdin pelata 102 maaottelua ja tehdä 814 pistettä. Noihin peleihin liittyy paljon hienoja muistoja. Kolmet EM-karsinta- ja kahdet olympiakarsintaturnaukset
antoivat ikimuistoiset mahdollisuudet päästä pelaamaan sen
aikaisia eurooppalaisia huippupelaajia vastaan.
Varsinaisen peliuran jälkeen jatkoin vielä pelaamista ikämies-

koriksen piirissä parinkymmenen vuoden ajan. Sinä aikana
korostuivat elämän aikaisen harrastuksen hienoimmat asiat.
Pelit ja harjoitukset olivat mukavia sosiaalisia tapahtumia ja
samalla kuntokin säilyi hyvänä.
Peliuran loppuvaiheessa aloin kiinnostua myös valmentamisesta. Minulla oli ollut suuri onni siinä, että kohdalleni oli osunut hyviä ja innostavia valmentajia niin junioreissa kuin sitten
aikuistenkin tasolla. Aluksi kiinnostus konkretisoitui keskusteluissa eri valmentajien ja hyvän pelikaverini Petteri Kuuselan kanssa. Lopulta huomasin sitten olevani muutaman kauden aikana Hongan joukkueessa korisliigapelissä pelaavana
kakkosvalmentajana. Siihen aikaan liittyy myös yksi erikoinen
tapahtuma. Silloisen ykkösvalmentajan Jyrki Suhosen sairastumisen johdosta toimin muutaman pelin aikana yksin tuiki
harvinaisessa roolissa pelaajavalmentajana.
Peliuran jälkeen kiinnostus valmentamiseen jatkui. Ensiksi toimin Kari Liimon apuvalmentajana Hongan SM- sarjajoukkueessa ja sen jälkeen vuosikymmenen ajan juniorivalmentajana
omien lasten korisinnostuksen myötä. Iän karttuessa kiinnostus korista kohtaan on jatkunut, mutta roolini on pienentynyt
nuorempia päävalmentajia tukevan apuvalmentajan rooliin.
Ikimuistoisin kokemus?
Korikseen liittyy niin paljon hienoja muistoja ja tapahtumia,
että on vaikea nostaa yhtä tai kahta tapahtumaa muiden edelle. Ensimmäinen korisliigapeli 17-vuotiaana tai ensimmäinen
maaottelu 19-vuotiaana Ruotsia vastaan ja valinta suoraan
aloitusviisikkoon ovat olleet mieleen painuneita hetkiä. Mutta
ehkäpä valinta vuoden 1984 EM-karsintaturnauksessa Suomen
joukkueen parhaaksi pelaajaksi on se ikimuistoisin tapahtuma.
Vertaa nykyistä toimintaa aiempaan?
Valmennus - ja seuratoiminta on kehittynyt huikeasti kuluneiden vuosikymmenten aikana. Innostusta ja intohimoa on
Hongassa aina ollut, mutta seura- ja valmennus toiminnan
ammattilaistuminen on se isoin kehitysjuttu. Oman korisurani alkuaikoina toimintaa ja valmennusta hoidettiin pitkälti vapaaehtoistoimintana oman työn ohessa. Nyt seuralla on useita
palkattuja toimihenkilöitä seuran toimistossa. Valmennustoiminta on myös kehittynyt ajan myötä. Liki jokaisessa Hongan
joukkueessa on tänä päivänä hyvin koulutettu ja päätoiminen
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päävalmentaja. Heidän toimintaansa tukevat sitten joukkio vapaaehtoisia apuvalmentajia. Lisäksi valmennuksen avuksi on
palkattu fyysisen valmennuksen erityisosaajia.

la koripallo oli iso asia myös Tapiolan Yhteiskoulussa ja koulun
joukkueen kanssa pelattiin esimerkiksi MM-kisoissa Espanjassa 1977.

Toinen merkittävä tekijä kehityksessä on ollut Honkahallin valmistuminen 2011. Sen merkitys on ollut koko seura- ja valmennustoiminnalle erittäin merkittävä. Täytyy osoittaa iso kiitos ja
nöyrä hatunnosto kaikille niille honkalaisille henkilöille, jotka
toimivat hallin rakentamisen puuhamiehinä.

Hankin erotuomarikortin 13-vuotiaana ja tuomitsin pelejä 15
vuoden ajan ja loppuvaiheessa vihelsin sekä naisten liigatasoa
että miesten 1-divisioonaa.

Tulevaisuuden haasteisiin kuuluvat varmaankin valmennustoiminnan tehostaminen entisestään esimerkiksi kouluyhteistyön ja taitoharjoittelun kehittämisen kautta. Lisäksi nuoren
ja lupaavan miesten edustusjoukkueen nostaminen takaisin
Korisliigaan voisi olla lähitulevaisuuden haaste.

Valmentamisen aloitin 1970-luvun lopussa junnupelieni jälkeen. Valmensin useamman vuoden ajan Hongan A-junnuja ja
miesten kakkosjoukkuetta Kelohonkaa 1980-luvun puoliväliin
saakka. Valmennukseen palasin 2000-luvun alkupuolella omien
poikieni koripalloharrastuksen aloittamisen myötä ja 2010-luvulta lähtien olen sitten jo ollut mukana kunakin vuonna useamman ikäluokan valmentamisessa poikapuolella.

Sana on vapaana:
Koris on hieno laji, ja se on antanut minulle paljon. Elämyksiä,
muistoja, ystäviä ja mahdollisuuden nähdä maailmaa. Siksi olen
iloinen, että vielä näin iäkkäämpänäkin minulla on mahdollisuus antaa lajille jotakin takaisin. Tukea nuoria hyviä valmentajia ja toisaalta opettaa nuoria korispelaajan alkuja ja välittää
heille omia kokemuksiani omalta korismatkaltani.

Ikimuistoisin kokemus?
Tässä iässä on mukava huomata, että ikimuistoiset tapahtumat
koripallossa voi saavuttaa ja kokea uudestaan myös katsomosta käsin ja reissuissa vuosikymmenten aikaisten koristuttujen
kanssa kuten Bilbaon MM-kisoissa 2014 Suomi-USA avausottelussa tai Helsingissä EM 2017 Susijengin alkulohkon huikeissa
peleissä tai sitten poikien U16 EM-kisoissa Sarajevossa 2018.

Ensikosketuksesi koripalloon?
Käydessäni Aarnivalkean kansakoulun yläluokkia vuoden 1970
maissa sain kuulla luokkamme isoimmalta pojalta Raine ”Raku”
Salolta (muusikko Jaakko Salon poika), että Hongalla olisi minikoristreenit perjantaisin klo 18 Tapiolan Yhteiskoulun peilisalissa. Ohjeeksi sain, että älä kerro kuka on kertonut treeneistä,
sillä Raku pelkäsi saavansa vanhemmilta pojilta rangaistuksen
juoruttuaan treeneistä. Uskalsin mennä tuolloin treeneihin pihakaverini Kurkelan Ilkan kanssa, koska meidän molempien
isoveljet jo pelasivat Hongassa korista. Lisäksi olimme saaneet
Kontiontielle jo taloyhtiön omat ulkokorit, joihin tosin heittelimme vain 5-koon fudiksella.

Vertaa nykyistä toimintaa aiempaan?
Valmentaminen 1970-luvun lopulla oli hyvin yksinäistä hommaa joukkueiden kanssa kierrellen eri kouluilla saliharjoituksissa ja peleissä. Myöskään vanhemmat eivät juurikaan olleet
mukana toiminnassa, joten valmentaja toimi myös jojona, rahiksena ja kuskina. Valmentamiseen käytetty ja kulunut aika oli
nykyistä paljon vähäisempää varsinkin, kun itse vielä tuolloin
sekä pelasi ja tuomitsi otteluita eikä harjoitusvuorojakaan ollut
niin paljon puhumattakaan oheisharjoittelusta. Toki tuolloin
valmennettavat pelaajat tunsi itse tosin hyvin, koska harjoitusryhmät ja kokoonpanot olivat huomattavasti nykyistä pienemmät. Eri valmentajien kanssa oltiin yhteydessä toisiimme
sitä kautta, että käytiin katsomassa paljon oman ja muiden
seurojen pelejä sekä osallistuttiin valmennuskoulutuksiin toki niihin aika harvoin.

Mitä kaikkea koripallouraasi kuuluu?
Pelasin juniorivuodet mineistä A-junnuihin Hongassa ja olen
jatkanut aikuisena koriksen peluuta läpi koko elämäni niin, että
pelaan korista edelleen ikämieskavereideni kanssa. 1970-luvul-

Nykyisin valmennus on päivittäistä yhteistyötä valmennusstaffin kanssa, joiden vetäjinä ovat ammattivalmentajat valmennus- ja harjoitussuunnitelmineen. Lisäksi toiminnassa on
aina mukana myös pelaajien oheisharjoittelu liikunnallisuuden
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ja reaktiivisuuden kehittämiseksi nykykoripallon vaatimusten
mukaisesti. Koska harjoitustilanteissa on tyypillisesti useampia
valmentajia, niin pelaajiin pystyy hyvin ottamaan pienemmissä
ryhmissä henkilökohtaista ja luottamuksellista kontaktia heidän kehityspolkuaan ajatellen.
Tämän tasoinen toiminta tarjoaa kokeneellekin apuvalmentajalle motivoivan ympäristön, jossa on koko ajan mahdollisuus
oppia uutta ja pysyä mukana koripallon viimeaikaisessa kehityksessä. Lisäksi toiminnan ollessa varsin keskittynyttä Honkahallille tarjoaa se mahdollisuuden seurata valmennusta ja
pelaajien kehitystä eri ikäluokissa laajemmalla näkökulmalla.
1970-lukuun nähden on lisäksi tullut muutos, että seurojen
junioritoiminnassa pystytään pelaajille tarjoamaan nykyisin
myös kansainvälisiä pelejä vaativissa ympäristöissä ja eri koriskulttuureissa.
Sana on vapaa:
Viime aikoina on ollut ilo ja ylpeys seurata Hongan edustusjoukkueiden otteita niin miehissä kuin naisissakin. Näissä nuorissa menestyvissä joukkueissa on iso osa pelaajia, joita itse
olen nähnyt ja oppinut tuntemaan koriskerhoista lähtien sekä ollut mukana poikien puolella apuvalmentajana junioripolun eri vaiheissa.

EERO NEVA
Ensikosketuksesi koripalloon?
1959 tai 1960 Pohjantien ja Aarnivalkeantien kulmassa olleella ulkokentällä. Heikki-isäni pikkuveli Hannu piti ”harjoitukset”.
Hän pelasi tuolloin Porin Vedon mestaruussarjajoukkueessa.
Muita tärkeitä kenttiä olivat Seppo ja Raita Kuuselan rivitalon
pihan ulkopuolella Leppäkertuntiellä oleva miniulkokenttä ja
tietysti lautakenttä nykyisen Heikintorin pysäköintitalon alla.
Mitä kaikkea koripallouraasi kuuluu?
48. valmennusvuosi ON menossa. Luulenpa valmentaneeni
kaikkia ikäluokkia tytöissä ja pojissa.
Kaikkia miesten sarjatasoja ja kaikkia naisten sarjatasoja (tosin
Ville kyseenalaisti miesten 1B divisioonan).
Ikimuistoisin kokemus?
MM-kisat Bilbaossa Espanjassa Suomi-USA. Ensimmäiset harjoitukset valmennusuralla 1974 Sepon koululla. 30 minipoikaa ja 1 pallo.
Vertaa nykyistä toimintaa aiempaan
Muistamani mukaan harjoitusvuoroja sai haluamansa määrän
alkuvuosina (yleensä harjoittelimme 2 tuntia kerralla/ kolmesti
viikossa. Kouluja oli paljon ja yhteensä junnuja vielä aika vähän.
Nyt on kaikki muu paljon paremmin organisoitu
Sana on vapaa:
Mielestäni valmentajayhteisön kehittäminen edelleen saisi jatkua. Toki korona on tehnyt kaikesta triplasti mutkikkaampaa.

MARKKU
SALMIKIVI
Ensikosketuksesi koripalloon?
Ensikosketus koripalloon tapahtui kansakouluikäisenä (=alle 10 vuotta) käydessämme Helsingin Maunulassa läheisellä
hiekkakentällä heittelemässä kentän ainoaan koriin, joka toki oli aikuisten korkeudella. Pihapiiristä muutama kaveri lähti
Pakilan NMKY:n korisharkkoihin. Itse en jostain syystä lähtenyt mukaan. Töölön Yhteiskoulussa koriksesta tuli lempilajini.
Pelasin koulun joukkueessa ja olin lopussa valmentajanakin.
Koulukavereistani Pekka Kosonen pääsi pelaamaan Tapiolan
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NMKY:n joukkueeseen
ja sitä kautta minäkin
tutustuin Tapiolan korisporukkaan.
Opiskeluajan alussa
vuonna 1972 Teuvo
Tähtinen kysyi minua
Honkaan minipoikien
valmentajaksi. Vaatimuksena oli lupaus olla
harjoituksissa paikalla.
Siitä alkoi ’Honka -urani’. Jonkin vuoden kuluttua olin myös tässä
kirjoitussarjassa mukana olevien Ripan ja Maran valmentaja. Opiskeluaikana tienasin taskurahaa koristuomarina. Kaverini kysyi joskus, että ’miksi sinulle
aina tulee hankalat ottelut? ’ Siihen loppui tuomariurani.
Mitä kaikkea koripallouraasi kuuluu?
Olen koripallon parissa ollut valmentajana, pelaajana, tuomarina ja ’hallintohommissa’ mm Hongan ja Korisliiton hallituksissa. Nykyään olen pääsääntöisesti ’fanikatsomon puolella’.
Eero Nevan kanssa valmensimme HNMKYn miesten joukkuetta kaudella 1979–80, mukana myös muuan Henrik Dettmann.
’Koripalloammattilaisena’ olin Korisliiton toiminnanjohtajana
2005–7.
Ikimuistoisin kokemus tai tapahtuma?
Ikimuistoisin kokemus on ollut koriksen MM-kisat aurinkoisessa
Bilbaossa 2014 noin 10.000 suomalaisen kanssa, mukana noin
100 honkalaista. Hienoja tapahtumia ovat olleet myös useat
korisvalmentajien seminaarit, joissa koriksen luoma yhteisöllisyys huokuu kaiken yllä.
Vertaa nykyistä toimintaa aiempaan?
Valmennuksen kannalta koris on edelleenkin perusasioiden
osaamisen peli - toki nuo ’perusasiat’ tarkoittavat nyt paljon
useampia asioita kuin ’silloin joskus’. Otteluiden analysoinnit
ja -välineet, pelaajien liikkuvuusominaisuudet sekä erilaiset
vastustajien analysointi-/vakoilumenetelmät ovat ihan uusis-
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sa sfääreissä. 3-pisteen heitto on muuttanut peliä oleellisesti
– saa nähdä, koska 3-pisteen raja piirretään metrin kauemmaksi korista?
Myös seuratoiminta on roimasti ammattimaistunut sekä henkilöiden, että ’hallintovälineiden’ osalta.
Sana on vapaa:
Joskus toivoisi ’kentillä ja toimistoissa’ näkyvän enemmän iloisia ilmeitä ja naurunremakoita. Koris on antanut minulle perheen, työpaikan, elinikäisiä ystäviä sekä lukuisia riemukkaita
hetkiä. Suosittelen lämpimästi!

HARRI JOKELA
Ensikosketuksesi koripalloon?
Aloitin koripallokerhossa Pohjois-Haagan yhteiskoulussa 1967,
olin tuolloin 7-vuotias. Pohjois-Haagan NMKY aloitti toiminnan
muutamaa vuotta myöhemmin, liityin porukkaan, jolloin alkoi
varsinainen koripalloharjoittelu.
Mitä kaikkea koripallouraasi kuuluu?
Pelasin 15-vuotiaaksi saakka Pohjois-Haagan ja Hesan Namikassa. Pelaaminen päättyi 1975, jolloin valmennusurani alkoi
Pohjois-Haagan NMKY:n mikro- ja minipojissa. Pari vuotta myöhemmin pääsin Helsingin Namikan minipoikien ruoriin. Namikassa valmensin eri ikäisiä tyttöjä ja poikia sekä aikuisia miehiä. Olin myös silloisen Liiga-joukkueen apuvalmentajana usean vuoden
ajan. Namikan rupeaman jälkeen valmensin kolme vuotta MaSu Basketissa.
Honkaan saavuin 2003. Tässäkin talossa olen saanut
tehdä hommia monissa eri
ikäluokissa sekä tyttöjen että poikien kanssa.
Vuodesta 1981 maajoukkueriennot ovat myös kuuluneet toimenkuvaani. Ensin

apuvalmentajan roolissa, jatkuen päävalmentajan pesteihin
ja nykyään hommia on piisannut joukkueenjohtajana.PohjoisHaagan yhteiskoulussa toimii Helsinki Basketball Academyn
(HBA) yläkouluryhmä, jonka valmentajana olen ollut vuodesta 2011.
Ikimuistoisin kokemus?
Ikimuistoisimpia kokemuksia on todella paljon. En pysty nostamaan yhtä tai kahta muiden yläpuolelle. Aina, kun näen pelaajan tai joukkueen onnistuvan niissä asioissa, joita on pitkään ja
hartaasti hiottu, se sävähdyttää. Ei ole merkitystä pelataanko
mestaruudesta, onko kyseessä seura- vai maajoukkue, onko
tapahtuma Suomessa vai ulkomailla. Kun tietää kuinka paljon hommia vaikeiden asioiden onnistumiseksi on tehty, se
lämmittää aina.
Vertaa nykyistä toimintaa aiempaan?
Ennen vanhaan kaikki piti hoitaa aina itse. Tekemistä oli parketin ulkopuolella jopa enemmän kuin itse harjoitusten vetämisessä. Nykyään pystyy keskittymään vain ja ainoastaan
olennaiseen eli treenien/pelien suunnitteluun, tapahtumien
vetämiseen sekä niiden jälkianalysointiin. Olosuhteet ovat parantuneet (Honkahalli). Pelaajien taso on noussut todella paljon. Hyviä joukkueita löytyy eri puolelta Suomea, ei vain EteläSuomesta. Ja ennen kaikkea – erinomaisia valmentajia, nuoria ja kokeneempia, löytyy koko ajan enemmän ja enemmän!
Sana on vapaa:
Koris on upea laji! Pidetään siitä huolta niin valmentajana,
pelaajana kuin katsojanakin!

TAPANI KARPPINEN
Ensikosketuksesi koripalloon?
Näin jossain tolpassa ilmoituksen, jossa ToPo haki junioripelaajia. Silloin koris aloitettiin vasta 10–12-vuotiaana mininä.
Ujona kävelin Munkkivuoresta Munkkiniemeen -periferiasta
loistoon (munkkalaisten mielestä) yhteiskouluun, jonka pienessä salissa pidettiin treenejä kahteen koriin. Yleisurheilu jäi,
kun korista treenattiin lähempänä kotia.
Mitä kaikkea koripallouraasi kuuluu?
Olin superharjoittelija. Muut katsoivat telkkarista lätkän MMkisoja ja olin ainoana salissa (pelasin yli kentän itseäni vas-

taan). Loukkasin selän omassa punttitreenissä ja harjoitteluun
tuli tauko (yli vuosi), jonka takia jäin muista jälkeen. Sain pari
kertaa yritteliäimmän palkinnon, en parhaan. Pääsin silloisen
Suomi-sarjajoukkueen (toiseksi korkein sarjataso) peliin ehkä
kerran, mutta en kentälle. Yhtenä valmennusvuotena pelasin
vielä maakuntasarjaa (ehkä II divari nykyään) junnujen kanssa.
Aloitin valmennuksen Topossa Munkkiniemen koulun jumppamaikan Pupi Nohynekin opastuksella. Valmensin samaa joukkuetta mineistä A-poikiin ja oltiin SM-sarjoissa aina sijoilla 3-5.
Pojissa pelasi myös Petteri Petersenin poika. Petteristä tuli toinen mentorini ja sain uskomattoman lahjan hänen opissaan.
Vuoden verran vierailin Namikassa, jonka joukkueessa pelasi
mm. NBA-varaus Timo Saarelainen. Petteri houkutteli minut
poikapuolelta tyttöjen maajoukkuevalmennukseen, kun 1982
oli tulossa B-tyttöjen (U16) EM-kisat Forssaan. Parin vuoden
projekti tuotti kisoissa viidennen sijan kaikkien aikojen paras
sijoitus tyttöpuolella, ja poiki ensimmäisen valmennuspestin
Ruotsissa. Olen valmentanut naisten joukkuetta Kapossa, Riennossa, HNMKY:ssä, Sykissä ja Keravalla plus kolme kertaa Ruotsin pääsarjassa ja kerran Tanskassa divarissa. Honkaan pääsin
kerran kakkosvalmentajaksi yhden kesän ajaksi.
Maajoukkuetasolla olen päävalmentajana ollut kaikissa tyttöjen maajoukkueissa plus naisten mj:ssa.			
Apuvalmentajana olen ollut opissa Eero Saarisella (EM-kisat),
Timo Niemisellä (EM-karsinta), Mervi Nurmella (EM-karsinta)
ja Antti Koskelaisella (B-EM kisat) tyttöjen puolella. Pohjoismaiden mestaruus on A-poikien PM-kisoista (staffissa) ja myös
ikäluokkamaajoukkuekokemusta on poikapuolelta niukasti.
Olen ollut korisliitossa päätoimisena työntekijänä ja pari vuotta
Märskyssä aamuvalmennuksessa. Monien harmiksi olen myös
ollut tuomarina vaihtelevasti valmennuksien välissä. Vihelsin
aikanaan naisten SM-sarjaa ja miesten divaria. Kiersin monta
vuotta tuomarina naisten Baltian liigaa Pantteiden mukana.
Arvo-otteluista isoin on naisten maaottelu Ruotsi - Saksa Tallinnassa.
Ikimuistoisin tapahtuma?
Niitä on monta. Saamani oppi kaikilta valmentajilta - vieläkin
joka harjoitus (oma tai nähty) antaa uutta. Niissä B-tyttöjen
kisoissa Seija Leino (korkeudessa 183) heitti lay-upin (silloin
set-up) ohi – Espanja kuittasi nopealla meidän päätyyn,
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?

KYSYMYKSIÄ
ERI-IKÄISILLE
HONKALAISILLE
PELAAJILLE

?

1. Miten valmistaudut otteluun/		
mitä teet ennen matsia?
mutta sisuuntunut Seija juoksi nopean kiinni ja plokkasi heidän
lay-uppinsa! Namikan naisten kanssa oli juuri saatu harjoittelu alkuun ja Suomi-sarjan joukkueena kohdattiin voittamaton
SM-sarjajoukkue Sampo (Lahdesta) Suomen Cupin finaalissa
ja voitettiin huikean taistelun jälkeen!
Pelaajat, jotka ovat kiittäneet saamastaan valmennuksesta ovat
hieno kannuste. Pelaajan pyrkimys hakea parasta itsestään on
ihan huippua. B-tyttöjen maajoukkueesta 7–8 pelaajaa pelasi
sittemmin naisten maajoukkueessa.

2. Jos koripalloilija olisi eläin 		
– mikä eläin hän olisi?

3. Ketä korispelaajaa ihailet 		
tai pidät hyvänä pelaajana?
4. Suosikki videopelisi tai			
playstation peli?
5. Mitä tarkoittaa hiilineutraalius,		
mtä sana tuo sinulle mieleen?
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Juniori 2007
1. Kuuntelen musiikkia ja keskustellaan
joukkueen kanssa, miten pelataan
2. Tiikeri
3. Awak Kuier
4. NBA22
5. Sitä, että mennään kimppakyydeillä
tai pyöräillään

Juniori 2012

Seniori -65

1. Kikkailen pallolla
2. Gepardi
3. Lebron James
4. NBA2K
5. Sitä, että ei saastuta ympäristöä

1. Rauhallinen kävely ulkona muutama
tunti ennen peliä, ajoissa pelipaikalle ja
istuskelua katsomossa.
Ruokailu useita tunteja ennen peliä
(3–4 h), ei kovin raskasta tai voimakkaan
makuisia ruokia.
2. Kenguru
3. Sasu Salin
4. Liian vanha tähän kysymykseen (Tetris)
5. Fossiiliset CO2 päästöt kuriin		
(tai virallisesti sama määrä kuin on
tuotettu CO2 ilmakehään, pitää se
saada sidottua nieluun)

Juniori 2009
1. Aktivoinnit ja viivajuoksu
2. Gepardi
3. Hongasta Dezz Ramos ja muuten
Giannis Antetokoúnmpo
4. NBA22 ja minecraft
5. Sitä, että on pieni (hiili)jalanjälki

Juniori 2008
1. Nukkumalla hyvin ja syömällä hyvin +
musiikin kuuntelu
2. Black Mamba
3. Stephen Curry
4. Fifa22
5. Ilmastonmuutos

Seniori -55
1. Täytyy varmistaa, että teippiä,
särkylääkettä ja linimenttiä
on tarpeeksi
2. Tiikeri
3. Magic Johnson
4. Mikä on pleikka?
5. Välttämättömyys
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NAISTEN EDUSTUSJOUKKUE

TAPIOLAN HONKA

– NAISTEN KORISLIIGA 2021–2022 –
Takaa vasemmalta: Olivia Saarelainen, Katariina Tanhuanpää, Jemina Airaksinen, Telma Hakala,
Elsa Lemmilä, Sandra Karsten, Emma Ristola, Rosa Orpo, Carmen Tyson-Thomas
Edestä vasemmalta: Lotta-Kaisa Paltemaa, Maija Kuisma, Kaisa Katajavuori, Noora Sipponen,
Desiree Ramos, Peppi Tyynilä, Alexandra Ailus
Kuvasta puuttuvat: Fanny Martola, Aada Rauhansalo, päävalmentaja Niko Nyholm,
valmentaja Olivia Eklund ja fysiikkavalmentaja Samuli Moilanen.
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EDUSTUSJOUKKUEEN
PELAAJILLE JA
VALMENTAJILLE
ESITETYT
KYSYMYKSET

0
Fanny Martola

?

(vastaukset löytyvät kunkin
henkilökuvan kohdalta)

synt. 2005, 174 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
1. Ben & Jerry
half baked
jäätelö
2. NBA 2020
3. Amiraali
– Mila Teräs
4. Metrolla
5. Pirteitä ja mukavia

1. Lempijälkiruokasi

2. Suosikki video- tai		
playstation peli?

3. Viimeksi lukemasi kirja?

1

Emma Ristola

4. Miten liikut Tapiolan			
keskustasta Honkahallille?

synt. 2006, 177 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

5. Kuvaile valmentajiasi			
yhdellä lauseella?

1. Jäätelö
2. En pelaa
videopelejä
3. Yksi meistä
valehtelee
4. Kävellen
5. Tsemppaava
ja hauska
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2

3

Maija Kuisma

Sandra Karsten

1. Sacherkakku
2. Super Mario Bros
3. Lumiukko – Jo Nesbo
4. Kävellen
5. Kannustavat pelaamaan
rohkeasti ja itsevarmasti

1. Cheesecake
2. Crash Bash
3. Think Again – Adam Grant
4. Julkisilla
5. Maailmanluokan
pelidemonstraatioita

synt. 2001, 175 cm
Kasvattajaseura:
Orimattilan Jymy

4

6

Peppi Tyynilä

Kaisa Katajavuori

1. Jäätelö
2. Mario Kart Wii
3. Kiira
– ehjäksi särkynyt
4. autolla / kävellen
5. Hauska ja
rohkaiseva

1. Mikä vaan
suklainen
paitsi suklaapuuro
tai -kiisseli			
2. Mario Kart Wii			
3. Kristin Neff: Self compassion –
The proven power of being
nice to yourself
4. Kävellen tai metrolla, jos laiskottaa
5. Haastaa pelaajia eri tavoin pilke
silmäkulmassa : )

synt. 2003, 173 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
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synt. 1997, 181 cm
Kasvattajaseura:						
Wartti Basket

tapiolan honka
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synt. 2001, 169 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

8

9

Rosa Orpo

Aada Rauhasalo

1. Jäätelö
2. En pelaa
3. The Art of Living by Thic
Nhat Hanh
4. Autolla
5. Just play!

1. Ben&Jerry´s cookie dough
2. Wii Super Mario Bros
3. Kuuntelin Thomas
Erikson:
idiootit ympärilläni
4. Autolla
5. Valkut ovat rentoja ja
kilpailuhenkisiä

synt. 1996, 176 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

12

synt. 2003, 176 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

13

Alexandra Ailus

Olivia Saarelainen

1. Juustokakku
2. Super Mario Bros
3. Kiira
– ehjäksi särkynyt
4. Bussi
5. Juttua riittää

1. Vaniljajäätelö
2. Super Mario
3. Ei enää Eddy
4. Metrolla
5. Valmentajat ovat
hauskoja ja ystävällisiä

synt. 2002, 168 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

synt. 2005, 178 cm
Kasvattajaseura:
WB Pantterit

tapiolan honka
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21

Elsa Lemmilä

synt. 2005, 196 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
1. Chocolate
chip cookies
2. En pelaa
videopelejä
3. Mindset by
Carol S. Dweck
4. Kävellen
5. Nopeampi kuin Carmen

synt. 1993, 170 cm
Kasvattajaseura:
San Jose State
(USA)

1. Brownie sundae with
ice cream
2. Call of duty
3. Can´t hurt me
by David Goggins
4. Scooter
5. Easy to talk to coaches
with great personality

24

22

26

Desiree Ramos

Katariina Tanhuanpää

Jemina Airaksinen

synt. 2004, 178 cm
Kasvattajaseura:
Leppävaaran Pyrintö

synt. 2001, 169 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

1. Mudcake
2. Mario Kart
3. Hyvän historia
– Rutger Bergman
4. Metrolla
5. Intohimolla lajiin
suhtautuva osaava kaksikko

1. Subin keksit
2. The Sims 2
3. Basic Principles and
Calculations in Chemical
Engineering
4. Apostolin kyydillä
5. Uskoo meidän pystyvän
mihin vaan

tapiolan honka
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Telma Hakala

Carmen Tyson-Thomas

1. Minttusuklaa jäätelö
2. Mario Kart
3. Suon villi laulu,
Delia Owens
4. Autolla ja pyörällä
5. Ammattitaitoisia ja
kaikin puolin hyviä tyyppejä

1. Strawberry ice cream
2. Apex / Call of Duty
3. –
4. SCOOTER!
or Car or maybe
Metro
5. Hauska

synt. 2003, 188 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

45

synt. 1991, 175 cm
Kasvattajaseura:
Syracuse (USA)

52

Lotta-Kaisa Paltemaa

Noora Sipponen

1. Maijan tekemä pulla
2. Mario Kart Wii
3. Värittömän miehen
vaellusvuodet,
Haruki Murakami
4. Kävellen
5. Rohkaisevia

1. Chocolate fudge brownie
ja vanilijajäätelö
2. Vanhat kunnon Mario pelit
3. Piiat
4. Metrolla
5. Dynamic duo,
Niko ja Olivia!

synt. 2001, 177 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

synt. 2004, 168 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

tapiolan honka
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C
Niko Nyholm
päävalmentaja

1. Francescon jätskit
2. En pelaa videopelejä
3. En muista
4. kävellen
5. Joukkueemme
on täynnä erilaisia
persoonia, joilta ei
positiivista energiaa
puutu

F
Samuli Moilanen
fysiikkavalmentaja

C
Olivia Eklund
valmentaja

1. Aino jäätelöt
2. Super Mario Bros
3. Hauskan oppimisen
vallankumous
4. Alepa pyörällä
5. Joukkue täynnä erilaisia
persoonia ja potentiaalia.
Moni on vasta matkalla kohti
omaa praimiaan ja näiden
hiomattomien timanttien
rinnalla on kaksi joukkuetta
erinomaisesti tukevaa
amerikkalaisvahvistusta.

28
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1. Suklaajäätelö
2. Fifa Mario kart
3. Jano (the Thirst) – Jo Nesbo
4. Scooter
5. Sekä miesten,
että naisten joukkueet
ovat nuoria, innokkaita
kilpailemaan ja
kehittämään itseään

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

tapiolan honka

• 2021-2022
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MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE

TAPIOLAN HONKA

– MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE 2021–2022 –
Takaa vasemmalta: valmentaja Teemu Kuusela, päävalmentaja Aapo Heinonen, Akseli Hartikainen, Alvar Peltoniemi,
Travis McConico, Topias Jokela, Matias Rissanen, Joni Sipilä, Aamos Laavainen, Daniel Kallström, Saku Korhonen,
huoltaja Matias Karell
Edestä vasemmalta: Aaro Kaarnakorpi, Aleksi Heikkilä, Lauri Lehto, Nooa Marjasvaara,
Roope Tuovila, Max Manninen, Riku Korhonen, Eren Caglar
Kuvasta puuttuvat: Aleksi Heikkilä, Markus Hyytiäinen, Ruben Järvinen ja Lauri Hynönen
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EDUSTUSJOUKKUEEN
PELAAJILLE JA
VALMENTAJILLE
ESITETYT
KYSYMYKSET

0
Eren Caglar

?

(vastaukset löytyvät kunkin
henkilökuvan kohdalta)

synt. 2005, 195 cm
Kasvattajaseura:
Tekirdag Minik
Erkekler
1. Tiramisu
2. NBA 2k
3. Outliers
4. Metrolla
5. Hymyileviä,
hyviä ihmisiä

1. Lempijälkiruokasi

2. Suosikki video- tai		
playstation peli?

3. Viimeksi lukemasi kirja?

4. Miten liikut Tapiolan			
keskustasta Honkahallille?
5. Kuvaile valmentajiasi			
yhdellä lauseella?

1

Aleksi Heikkilä
synt. 2004, 193 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
1. Mutakakku
2. Fifa tai Nba2k
3. Leijapoika
4. Kävellen tai
Alepa-fillarilla
5. Mukavia, mutta
vaativia

tapiolan honka
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2

4

Alvar Peltoniemi

Daniel Kallström

1. Suklaakakku
2. Halo 3
3. Harry Potter
4. Auto
5. Ymmärtää
pelaajia ja
puskee
meitä
parempaan
suuntaan

1. Porkkanakakku
2. Clash of Clans
3. Lukion taloustieto
4. Treenit ja pelit vedetään
aina ammattitaidolla ja
hyvällä fiiliksellä

synt. 2001, 196 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

5

7

Max Manninen

Aaro Kaarnakorpi

1. Pannacotta
2. Shakki
3. Behave
– Robert Sapolsky
4. Kävellen
5. Hyviä tyyppejä

1. Mokkapalat
2. Battlefield
3. Nuorgamin vettä /
Helena Varis
4. Metrolla
5. Valmentajat ovat
erittäin osaavia ja
huumoriakin löytyy

synt. 2002, 183 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

32

synt. 2004, 200 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

tapiolan honka
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synt. 2004, 193 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

8

10

Matias Rissanen

Riku Korhonen

1. Kauraomenapaistos
2. NBA2k
3. Mindset
by Carol
S. Dweck
4. Autolla
5. Valmentajat
ovat oikein
mukavia

1. Mutakakku
2. Clash Royale
3. Nuorgamin
vettä /
Helena Varis
4. Kävellen
5. Valmentajat ovat
osaavia ja heiltä löytyy
kikat joka tilanteeseen

synt. 2003, 199 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

11

synt. 2004, 190 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

12

Markus Hyytiäinen

Ruben Järvinen

1. Suklaa
2. Call of duty
3. Tuntematon
Kimi Räikkönen
4. Bussilla/autolla
5. Ammattitaitoinen sekä
pelaajan uraa avittava
ovat oikein mukavia

1. Jäätelö
2. NBA2K
3. 21 oppituntia
maailman tilasta
(Yuval Noah Hariri)
4. Autolla
5. Uniikkeja omalla
avallaan

synt. 2002, 191 cm
Kasvattajaseura:
Leppävaaran Pyrintö

synt. 2002, 192 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
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15

13
Travis McConico
synt. 1997, 198 cm
Kasvattajaseura:
Charleston Southern
(USA)

1. Strawberry cheesecake
2. 2k21
3. What to say when you
talk to yourself /
Shad Helmstetter
4. Walk
5. My coaches are very
patient with us and passionate
about what they do

synt. 2004, 189 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
1. Pannacotta
2. Clash Royale
3. Nuorgamin vettä
4. Metro
5. Aktiivisia

19

17
Nooa Marjasvaara

Akseli Hartikainen

1. Jäätelö
2. NBA 2K
3. Auschwitzin tatuoija
4. Auto
5. Vaativa, mutta reiluja

1. Köyhät ritarit
2. Osrs
3. Putinin sisäpiiri
4. Riippuu seurasta
5. Hienoja ihmisiä

synt. 2004, 193 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

34

Lauri Lehto

tapiolan honka
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synt. 1996, 195 cm
Kasvattajaseura:
Lappeenrannan NMKY

23
Lauri Hynönen
synt. 2002, 193 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

1. Mutakakku
2. Nba 2k22
3. The Mozart of Basketball:
The Remarkable Life
and Legacy of
Drazen Petrovic
4. Kävellen
5. Mukavia ja erittäin osaavia
valmentajia, joiden avulla on
mahdollista kehittyä
paremmaksi pelaajaksi.

35

32
Roope Tuovila

synt. 2004, 184 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
1. Suklaafondant
2. Gta
3. Hiiriä ja ihmisiä
– John Steinback
4. Autolla
5. Luotettavia, hyvän
huumorintajun
omaavia sekä
kokeneita
ammattilaisia

42

Aamos Laavainen

Saku Korhonen

synt. 2003, 201 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka

synt. 2002, 199 cm
Kasvattajaseura.
Tapiolan Honka

1. Jäätelö
2. FIFA
3. Tulevaisuuden
lukujärjestys
– Perttu Pölönen
4. Kävellen
5. Maamme
lahjakkaimmat
heittäjät!

1. Jäätelö
2. NHL
3. Voittamisen
anatomia
4. Autolla
5. Aika velikultia!

tapiolan honka
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70
Joni Sipilä

synt. 2003, 204 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
1. Jäätelö
2. Fifa
3. Sanaiset kansiot
/ Ville Eloranta
& Jaakko Leino
4. Metrolla
5. Komea ja
tyylikäs joukko

93
Topias Jokela

synt. 2004, 202 cm
Kasvattajaseura:
Tapiolan Honka
1. Jäätelö
2. Nba2K
3. Tuntematon
sotilas
4. Metrolla
5. Todella
hyvät ja
positiiviset
coachit
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C

C

Aapo Heinonen

Teemu Kuusela

1. Cafe´Latte
2. GTA
3. The Backers Secret
by Stephen P. Kiernan
4. Kävellen (Epätosi,
toim. huomautus)
5. Miehet ja MU19
joukkue on: Erittäin
potentiaalinen,
ulottuva, liikkuva ja
todella hiljainen

1. Suklaafondant
2. Nba 2k11
3. Pikku Porvarit –
Anna Kontula
4. Kävellen, olen
liikunnallinen
toisin kuin muut miesten
joukkueen valmentajat
5. Young, stupid and full
of talent

päävalmentaja

F

valmentaja

J

Samuli Moilanen

Matias Karell

fysiikkavalmentaja

joukkueenjohtaja

1. Suklaajäätelö
2. Fifa Mario kart
3. Jano (the Thirst)
– Jo Nesbo
4. Scooter
5. Sekä miesten,
että naisten joukkueet
ovat nuoria, innokkaita
kilpailem aan ja
kehittämään itseään

1. Créme brulée
2. Persona 5
3. Devil may cry
4. Taxilla
5. Joukko nuoria
poikia, jotka
haluavat joka
päivä tulla
paremmiksi
pelaajiksi

tapiolan honka
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Vahvat juuret, kas
Mainonnan konsepti- ja kampanjasuunnittelu

Suora- ja asiakassuhdemarkkinointi
Yritysilmeet

Tapahtumat ja promootiot
Verkkosivut, verkko- ja
mobiilimainonta, some

Kohderyhmävalinnat ja osoitepoiminnat

MYÖS MARKKINOINNISSA JA MAINONNASSA PAKKO ON PARAS OPETTAJA
On asioita, joihin ei pysty vaikuttamaan, mutta jotka vaikuttavat. Yhteistyössä
asiakkaittemme kanssa olemme löytäneet entistäkin tehokkaampia ja
tuloksellisempia toimintatapoja.
NÄIN YHTEISTYÖ KASVATTAA VOIMAA JA YLIVOIMAA
Arvioidaan nykytilanne, katsotaan tulevaisuuteen, suunnitellaan tarkasti
osuvat ja väkevästi aktivoivat viestit, toteutetaan ne kustannustehokkaasti.
Ota yhteyttä, tartumme heti toimeen: granodiesel.fi

40
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svumme kivijalka
Suorat

Monikanavaratkaisut
Sähköpostisuorat

Uutiskirjeet

Paino- ja postituspalvelut

Kampanjaseuranta
ja analyysit

Grano Diesel tarjoaa markkinointija sisältöpalvelut luovasta suunnittelusta tehokkaaseen tuotantoon,
osuviin kohderyhmämäärityksiin
ja osoitepoimintoihin.
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TYTÖT U19 JA N1D

TYTÖT U19 (2003–2004 syntyneet) JA N1D
Päävalmentaja Olivia Eklund
Fysiikkavalmentaja Samuli Moilanen
Joukkueenjohtajat Satu Määttänen, Terhi Rauhansalo
Rahastonhoitaja Jonna Muhonen
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Valmentaja joukkueesta:
Tunnollinen, ahkerasti harjoitteleva, sekä joustava ryhmä, joka pystyy
nopeasti reagoimaanmuutoksiin aikatauluissa ja ryhmämuutoksissa.
Pelaajat valmentajista:
Olivia on lajilleen omistautunut ja intohimoinen valmentaja. Hänellä on palava halu kehittää itseään ja joukkuettaan kohti huippusuorituksia.

TYTÖT U19-U17 GREEN

TYTÖT U19-U17 GREEN (2003–2005 syntyneet)
Päävalmentaja Eero Neva
Valmentaja Markku Salmikivi
Joukkueenjohtajat Hannele Kortepohja
Rahastonhoitaja Sari Lehtoaro

Joukkueemme pieneni merkittävästi viime kevään ja vielä alkusyksynkin aikana, mutta ei tytöt eivätkä valmentajat ole antaneet sen
häiritä. Tytöt ovat hitsautuneet vielä tiiviimmäksi joukoksi, jonka kanssa valmennuskaksikolla on helppo jatkaa, vaikka tytöt välillä haastavatkin nämä vanhemmat herrat nuoruuden innolla, niin peleissä
kuin treeneissäkin.
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TYTÖT U17

TYTÖT U17 (2005 syntyneet)
Päävalmentaja Tuomas Rahkonen
Valmentaja Harri Jokela
Joukkueenjohtaja Mia Norhomaa
Rahastonhoitaja Sanna Katajavuori
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Valmentaja joukkueesta:
Sitkeä ja iloinen porukka, joka selviää vaikeistakin tilanteista voittajana ulos.
Pelaajat valmentajista:
Tuomas on kannustava ja energinen valmentaja, joka huokuu positiivisuutta niin treeneissä kuin peleissä tilanteesta riippumatta.

TYTÖT U16

TYTÖT U16 (2006 syntyneet)
Päävalmentaja Tuomas Rahkonen
Valmentaja Harri Jokela, Roosa Lehtoaro
Joukkueenjohtajat Sauli Koivisto
Rahastonhoitaja Tiina Merikari

Valmentaja joukkueesta:
Reipas ja sanavalmis porukka, jonka kanssa on kiva tehdä töitä.
Pelaajat valmentajista:
Tumppi on energinen, positiivinen sekä sarkastinen. Hänestä näkyy, että hän nauttii
työstään ja pyrkii välittämään koripallon sekä erityisesti yhdessä tekemisen ja hyvän
hengen tuomaa iloa meillekin. Tämän opin myötä joukkuehenkemme on vahvistunut,
jonka ansiosta treeneihin on aina kiva tulla. Tumpille on helppo mennä juttelemaan ja
aina voi luottaa, että häntä aidosti kiinnostaa kuulla kuulumisistakin.
Harri on itsevarma, huumorintajuinen ja kokenut valmentaja, joten hänen vankkaan tietoonsa voi luottaa. Hän saa asiat esitettyä yksinkertaisina, jolloin on helppoa keskittyä
oleellisiin asioihin.
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TYTÖT U15

TYTÖT U15 (2007 syntyneet)
Päävalmentaja Tuomas Rahkonen
Valmentajat Harri Jokela, Jimmy Ruokolainen,
J-P. Törrönen, Sami Virtanen
Fysiikkavalmentajat
Samuli Moilanen, Janne Vilkko
Joukkueenjohtaja Camilla Eriksson
Rahastonhoitaja Anu Nyholm
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Valmentaja joukkueesta:
Hyväntuulinen ja kovaääninen porukka, joka jaksaa yllättää positiivisesti
päivästä toiseen.
Pelaajat valmentajista:
Tuomas on mukava ja osaa huomioida jokaisen pelaajan erikseen.
Harri saa jokaisen antamaan kaikkensa
JP on ryhmähengen ylläpitäjä.
Sami löytää tilanteesta kuin tilanteesta parantamisen varaa.
Jimmy on hyvä kannustaja.

TYTÖT U14
TYTÖT U14 (2008 syntyneet)
Päävalmentaja Panu Pedersen
Valmentajat Piia Pulkkinen, Linnea Eklund
Fysiikkavalmentajat
Samuli Moilanen, Janne Vilkko
Joukkueenjohtajat Jukka Naukkarinen
Rahastonhoitaja Janne Saarela

Valmentaja joukkueesta:
Suurin osa Hongan tyttöjen 2008 joukkueen pelaajista siirtyi syksyllä yläkouluun. Yläkouluun siirtyminen on monelle nuorelle iso askel. Samanaikaisesti koulussa pärjäämisen paine kasvaa, harrastukset vievät yleensä enemmän aikaa ja kavereiden merkitys korostuu. Pelaajat ovat kuitenkin jaksaneet käydä melko ahkerasti harjoituksissa ja peleissä. Hongan 2008 tyttöjen joukkueessa on tärkeää yhteenkuuluvuuden tunne, joka vetää pelaajia hallille ilta toisensa jälkeen. Valmennus pitää tärkeänä, että nämä kolme K:ta eli koris, koulu ja kaverit tukevat toisiaan myös jatkossa. Joukkue
on saanut myös viime aikoina uusia pelaajia ja uusia innokkaita otetaan mukaan!
Pelaajat valmentajista:
Panulla on hyviä pelitreenejä. Osaa neuvoa ja aina positiivinen. Valmentaa aina positiivisuuden kautta. Luo iloa kaikille. Positiivinen valmentaja, joka
kannustaa ja tsemppaa. Kannustava, huumorintajuinen ja opettavainen. Hauska ja osaa muutenkin valmentaa hyvin. Keksii uusia ja kehittäviä harjoitteita, joista oppii ja ymmärtää paljo uutta. Valmentaa hyvin niin treeneissä on kiva käydä. Hauska, kannustava ja uskaltaa sanoa mielipiteensä.
Lämmittää tunnelmaa vitsin kera ja auttaa kärsivällisesti, jos jotain ei ole ymmärtänyt. Jos näkee jotain vinossa, niin huomauttaa siitä lämpimästi. Keventää tunnelmaa vitseillään.
Linni on hyvä auttamaan fysiikkajutuissa. Linniltä oppii paljon kuvioita. Tsemppaa ja kannustaa myös kentän ulkopuolella. Linni osaa juoksuttaa. Linni
osaa antaa hyviä ohjeita millä voi helposti parantaa eri pelitilanteita. Linni on energinen ja osaa käyttää ääntä. Linnin pitämät harjoitukset ovat hyviä
ja kehittäviä. Linni on hyvä tekee erilaisia fysiikkatreenejä ja ohjaa niitten oikeintekemiseen, hyvä myös komentaa kaikkii. Linnea on avulias kentällä
ja kentän ulkopuolella. Linnea on kiltti, hauska ja ymmärtäväinen. Hän on aina kärsivällinen joka tilanteessa ja pitää hauskaa pelaajien kanssa. Jos
jokin on vialla, niin Linnea aina auttaa mielellään! Linni hoitaa aina kaikille sivussa oleville tarpeeksi tekemistä.
Piialla on hyviä heittotreenejä. Piialla hyvä huumorintaju. Piia valmentaa selkeästi ja sitä on helppo toteuttaa. Piialla on aina hyvät ohjeet. Piia on hauska valmentaja, joka osaa antaa hyvää feedbackiä. Piia on hyvä selittämään asioita ja hauska. Piia on hyvä ohjeistaan meitä erilaisissa harjoituksissa.
Piia on rauhallinen valmentaja, joka tekee omanlaisia harjoitteita. Piia selittää hyvin ja ohjeet ovat helppo ymmärtää. Piia on fiksu, mukava ja hauska.
Piia on aina mukava henkilö mennä puhumaan, ja järjestelmällinen varsinkin pelitilanteissä. Hänellä on aina kannustus- ja hauskanpitofiilikset täysillä. Piia pitää huolen siitä, että treeneissä treenataan kunnolla.
Kaikki ovat kannustavia ja luovat joukkuehenkeä.

tapiolan honka

• 2021-2022

47

TYTÖT U13

TYTÖT U13 (2009 syntyneet)
Päävalmentaja Panu Pedersen
Valmentajat Annis Aarnio,
Paula Kujansivu, Henri Salokangas
Fysiikkavalmentajat
Samuli Moilanen, Janne Vilkko
Joukkueenjohtajat Petteri Viljakainen,
Jussi Karppinen, Jussi Ristimäki
Rahastonhoitaja Markus Heiliö

Valmentaja joukkueesta:
Ryhmä iloisia ja innostuneita tyttöjä. Harjoitellaan yhdessä toimimista, joukkueena pelaamista, henkilökohtaisia taitoja ja ollaan tosissaan, mutta ei totisia.
Pelaajat valmentajista:
Panu on hauska, mukava, hyvä opettamaan asioita, aina ja iän kaikkisesti. Hauska, positiivinen ja paras koutsi mitä minulla on ollut. Aina hyvät vitsit ja jutut, ihan paras. Hän tykkää
omenoista ja häneltä saa rakentavaa palautetta. Huumorintajuinen ja kannustava. Henkka
on superpositiivinen ja iloinen. Mukava ja aina iloinen. Toimelias, puhelias, reipas. Paula on
reipas, tsemppaaja ja lempeä. Kova tsemppaamaan pelaajia. Ahkera, positiivinen, Kannustava ja lempeä. Annis on selkeä ja hänellä on kantava ääni. Sopivan vaativa ja tosi reilu.
Yksi tyttö halusi kommentoida joukkuekamuja: Joukkuekaverit ovat hauskoja, iloisia, taitavia ja tsemppaavia.

48

tapiolan honka

• 2021-2022

TYTÖT 2010

TYTÖT 2010
Päävalmentaja Panu Pedersen
Valmentajat Ville Hynönen,
Marko Kuokkanen,
Krista Kurunsaari, Juha Meronen
Joukkueenjohtajat Ville Varo
Rahastonhoitaja Terhi Haajanen

Valmentaja joukkueesta:
Joukkueellinen energisiä tyttöjä kentällä sekä sen ulkopuolella. Harjoituksissa vedetään
täysillä jokainen tilanne ja iloitaan sekä omista että joukkuekavereiden onnistumisista.
Pelaajat valmentajista:
No meidän valmentajat ON kannustavia, kilttejä ja huumorintajuisia.
He ovat parhaimmat valmentajat ikinä! (sori muut valmentajat). Vetävät hyvät ja kunnon
treenit, eivätkä ikinä suutu, paitsi välillä syystä. Kaikki ovat tosi hauskoja ja niiltä oppii
aina paljon uusia asioita.
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TYTÖT 2011

TYTÖT 2011
Päävalmentaja Antti Viitanen
Valmentajat Tuomas Anttila, Tero Hujala,
Tomi Kallio, Timo Keskimäki,
Minna Keskitalo, Liisa Kotilainen,
Katriina Kovasiipi, Miki Linja-aho,
Jutta Ropponen, Panu Salo
Joukkueenjohtaja Tommi Laanti,
Rahastonhoitaja Kaisa Kauhanen
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Valmentaja joukkueesta:
Poneille on tyypillistä neuvokkuus, älykkyys, vilkkaus ja joskus myös erittäin
vahva oma tahto.
Pelaajat valmentajista:
Valmentajat ovat opettavaisia ja auttavaisia, kivoja ja hauskoja. 5/5, jopa 6/5
porukkaa. Ainoa huoli on, ettei poneilla ole tietoa valmentajien välipaloista.

TYTÖT 2012

TYTÖT 2012
Päävalmentaja Anni Mänttäri
Valmentajat Anu Karppinen,
Camilla Laitinen, Juha Manner,
Juuso Manner, Jarkko Tepponen
Joukkueenjohtajat Merja Väistö
Rahastonhoitaja Sari Pirkkalainen

Valmentaja joukkueesta:
Mistä on tämä joukkue tehty? Innokkaista harjoittelijoista, sinnikkäistä yrittäjistä, oppimisen riemusta, kivoista kavereista ja iloisesta mielestä.
Pelaajat valmentajista:
Meidän valmentajat on kivoja, hauskoja, huumorintajuisia ja energisiä. Ne osaa pelata
hyvin korista ja opettaa meille koristaitoja sopivan tiukalla otteella.
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TYTÖT 2013

TYTÖT 2013
Päävalmentaja Mari Arteva
Valmentajat Tuomas Anttila,
Roger Carulla, Lumi Helin,
Fanny Johansson,
Markus Manninen, Mikko Männikkö,
Panu Salo, Susa Strömberg
Joukkueenjohtajat Tuija Jalanko
Rahastonhoitaja Suvi Niemivuo

52

tapiolan honka

• 2021-2022

Valmentaja joukkueesta:
Joukkue harjoittelee aina hymyssä suin, oppii joka viikko uusia asioita ja viime aikoina on
nähty kehityksessä isoja harppauksia.
Pelaajat valmentajista:
Meidän valmentajat on tosi kivoja ja ne osaa opettaa meille tosi hyvin koristaitoja.		
Meidän treenit on tosi hauskoja.

TYTÖT 2014

TYTÖT 2014
Päävalmentaja Krista Kurunsaari
Valmentajat Taru Kurunsaari,
Maria Kärkkäinen, Tomi Laine,
Janina Luoto, Outi Niba,
Natalie Pihamaa,
Petteri Talasniemi,
Tommi Wuorenjuuri
Joukkueenjohtaja Mia Kalervo
Rahastonhoitaja Venla Anttila

Valmentaja joukkueesta:
Joukkue on täynnä energisiä ilopillereitä, jotka ovat erittäin ahkeria ja tunnollisia harjoittelijoita.
Joukkueen tapahtumissa on aina hyvä meininki ja kaikilla on hymy huulilla.
Pelaajat valmentajista:
Krista on hyvä valmentaja ja kiva. Krista on hassu. Auttaa kaikkia ja on kiltti. Paras valmentaja. Kiltti ja hyvä opettamaan korista. Kiva ja määräävä. Natsku on on kiva valmentaja, hauska. Hauska
ja ystävällinen. Muistuttaa aina, että jalka pitää olla ylhäällä layupin lopussa. Kiva ja kiltti. Maria
on kiva. Tosi kiva, koska se antaa mennä reppariin. Hyvä pelaamaan, kiva. Auttaa kenkien laitossa. Urheilullinen ja ottaa reppariin. Tommi on hyvä pelaa korista. Tosi, tosi kiva ja vetää hauskoja
treenejä. Pitää kivoja rastiharjoituksia ja on hyvä heittää koreja. Hyvä layupissa. On hyvä heittää.
Tommi on k-i-v-a ja opettaa puolustamista. Janina on ystävällinen. Outi on hyvä opettaa syöttelyä.
Tositositositosi hauska, etenkin kiva kun antaa mennä reppariin. Outi on tosi kiva. Petteri on hyvä valmentaja. Paras nimi, koska mun iskällä sama. Tosi kiva. Pitää monipuolisia harjoituksia. On
hyvä pelaamaan ja opettamaan. On kiva. Tomi vetää kivoja treenejä. Main isi. Hyvä opettamaan.
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TYTÖT 2015–2016

TYTÖT 2015–2016
Päävalmentaja Krista Kurunsaari
Valmentajat Kaisa Kauhanen,
Katriina Kovasiipi, Taru Kurunsaari,
Maria Kärkkäinen, Anni Mänttäri
Joukkueenjohtaja Marika Engblom
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Valmentaja joukkueesta:
Hongan nuorimpien ryhmä on täynnä iloisia, energisiä ja innokkaita tulevaisuuden lupauksia, jotka opettelevat koripallon perustaitoja hauskoja leikkejä unohtamatta.
Pelaajat valmentajista:
Krista on kiva, hyvä opettaa, pallokäsi, hauska, pomo, tosi lempeä, nopea,
käskyttää, ketterä ja kätevä. Kaisa on kiva, Mannan äiti, hauska, kiltti, lempeä, hyvä opettaa, nopea ja pallokäsi. Katriina on hyvä opettaa, hauska, tosi
lempeä, nopea, kiva, Vaulan äiti ja pallokäsi. Anni on hassu, kiva, pallokäsi, kiltti, hyvä ope, nopea, paras, ketterä ja Hertan äiti. Maria on kiva, hauska, fiksu, kiltti ja nopea. Tuomas on kiva, mun isäni, mies, nopea ja hauska.
Taru on kiltti, hauska, hyvä opettaa, kiva ja nopea. Marika on mukava, hauska, kiva, pöhkö, maailman paras opettaja, komentelija, Minkan äiti, nopea
ja pomottava.

POJAT U19-U17

POJAT U19-U17 (2003–2005 syntyneet)
Päävalmentaja Aapo Heinonen
Valmentajat Teemu Kuusela
Fysiikkavalmentaja Samuli Moilanen
Joukkueenjohtajat Riku Jokela,
Tero Tuomisto
Rahastonhoitaja Camilla Eriksson
Valmentaja joukkueesta:
Potentiaalinen, ulottuva, liikkuva ja erittäin hiljainen.
Pelaajat valmentajista:
Hymyileviä ja hyviä ihmisiä, vaativia, treenit ja pelit vedetään aina ammattitaidolla ja hyvällä fiiliksellä, huumorintajuisia, löytyy kikat joka tilanteeseen, uniikkeja omalla tavallaan, aktiivisia, luotettavia, kokeneita ammattilaisia, maamme lahjakkaimmat heittäjät,
aika velikultia, komea ja tyylikäs joukko.
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POJAT U19 GREEN

POJAT U19 GREEN (2003–2005 syntyneet)
Päävalmentaja Villu Kask
Joukkueenjohtajat Eero Katajavuori,
Katja Rumpunen, Sanna-Riikka Kulmala
Rahastohoitaja Camilla Eriksson

Valmentaja joukkueesta:
Tiivis ja tosissaan treenaava porukka. Kaikki tekevät ahkerasti hommia ja
kehittyvät. Tapahtumiin osallistutaan aina hyvällä tsempillä!
Pelaajat valmentajista:
Villu elää mukana pelissä yhtä paljon, kuin pelaajat. Villu on enemmän kuin
pelkkä valmentaja. Hän on kaikkien pelaajien kaveri. Villun tsempillä päät
pysyy pystyssä, vaikka välillä haluaisi luovuttaa!
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POJAT U16
POJAT U16 (2006 syntyneet)
Päävalmentaja Turo Lehtonen
Valmentajat Lauri Järvinen,
Tapani Karppinen, Martti Sajantila
Fysiikkavalmentaja Janne Vilkko
Joukkueenjohtajat
Jaakko Köninki, Taneli Tuurnala
Rahastonhoitaja Marko Suominen

Valmentaja joukkueesta:
Joukkueellinen persoonallisia ja hyväkäytöksisiä poikia, jotka yrittävät parhaansa ja nauttivat yhdessä treenaamisesta.
Pelaajat valmentajista:
Turo on älyttömän hauska, osaava ja ymmärtäväinen valmentaja. Hän toimii meidän johtajana ja osaa antaa rauhan meille kokeilla itse eri asioita kentällä. ”Stuge” jaksaa meitä aina, vaikka olisi huonompi peli tai harjoitus takana! Turo on myös saanut uudeksi nimeksi ”meidän nuori ja iloinen
joulupukkimme” Lauri toimii kerran viikossa meidän päävalmentajanamme sekä siihen päälle osallistuu peleihin ja muihin treeneihin eri valmentajan
rooleissa. ”LJ” on myös kannustava ja positiivinen valmentaja joka tekee kovasti töitä että pärjäisimme 1vs1 puolustus tilanteissa! Mies löytyy useimmiten harjoitusten ulkopuolella Honkahallin punttipäädystä, mistä myös kertoo että hän saattoi kesällä välillä osallistua itse mukaan meidän ulko peleissämme! Mara on meidän joukkueemme staffista eniten pelaajana kokemusta omaava valmentaja. Mara osaa pysäyttää ja antaa paljon vinkkejä
harjoitteluun, lisäksi mies kannustaa ja lisää taistelua toimintaamme. ”Mädi” Karppinen on kiistämättä staffimme kokenein valmentaja. Hän pystyy yllättämään hyvillä vitseillä jokaisen joukkueen jäsenen, kun sille on tarvetta. Mädi on myös positiivinen ja ahkeruutta arvostava valmentaja. Jan toimii
joukkueemme ”pää” fysiikka valmentajana, apunaan Mikko ja Samuli. Jan on tuonut harjoitteluumme uusia ideoita ja tapoja. Kaikki kolme vaativat
kovaa työntekoa pelaajilta, mutta tietävät myös levon merkityksen! Joukkueen ilmapiiri on positiivinen, kannustava ja kovaa periksiantamattomuutta
kunnioittava. Jos Turo katsoo kokonaisuutta, Lauri yksityiskohtia, Mara taistelua ja sisäpelaamista, Mädi taas tärkeitä yksityiskohtia eri taitojen tekniikoita sekä fysiikka kolmikkomme Jan, Samuli ja Mikko pitävät meidät kunnossa, auttavat meitä vahvemmiksi, nopeammiksi ja ehjemmiksi urheilijoiksi.
Niin emme tiedä mikä voisi enää olla paremmin!!
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POJAT U15

POJAT U15 (2007 syntyneet)
Päävalmentaja Lauri Järvinen
Valmentajat Teemu Adler, Turo Lehtonen,
Martti Sajantila, Tapani Karppinen
Fysiikkavalmentaja, Jan Vilkko
Joukkueenjohtajat Hannu Salminen,
Heidi Adler, Hanna Kiraly,
Markus Vasarainen
Rahastohoitaja Markus Heiliö
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Valmentaja joukkueesta:
Joukkue, jonka pelaajissa näkyy into ja ahkeruus harjoitteluun sekä uuden oppimiseen.
Pelaajat valmentajista:
Lauri on hyvä ohjeen- ja palautteen antaja, hyvä kurinpitäjä. Peleissä taisteleva. Välillä
tiukka välillä rento. Hyvä ja kokenut pelaaja ja valmentaja. Todella mukava ja kannustava,
on myös asiantunteva. Energinen, huumorintajuinen, atleettinen. Tiukka sen suhteen, että
teemme asiat oikein, mutta muuten tosi tyyni. Teemu on erinomainen kannustaja, hyviä
ohjeita. Hauska ja opettava. Mua lyhyempi, loistava heittäjä. Asiallinen ja mukava äijä ja
kannustaa hyvin. Mara antaa hyviä vinkkejä. Hauska treeneissä ja tosissaan peleissä.
Hyvin auttavainen henkilökohtaisella tasolla sekä kannustava. Vähän ehkä vanha, mutta
kokemusta löytyy. Legenda. Hyvä opettaa poust liikkeitä. Maran kanssa on mukava jutella.

POJAT U16 GREEN

POJAT U16 GREEN (2006–2007 syntyneet)
Päävalmentaja Villu Kask
Valmentajat Lauri Järvinen, Risto Lindberg
Joukkueenjohtajat Hannu Salminen

Valmentaja joukkueesta:
Kun tahto löytyy ja pojat isolla rintamalla painavat, hyvää tulosta hauskan kautta saadaan aikaan. Meidän matkamme on ollut tehokas ja tiivis ja paljon on vielä tehtävänä.
Pelaajat valmentajista:
Villu on hauska, chilli ja hyvä opettamaan. Käyttää hauskoja vertauskuvia. Mahtava
valmentaja, ei ole liian hemmotteleva. Rehellinen ja kannustava. Tuo positiivista ympäristöä harjoituksiin. Tiukka ja hyvä. Risto on kova huutaja, jos ei kuuntele ohjeita,
mutta opettaa hyvin ja monipuolisesti. Opettaa hyvin uusia asioita ja auttaa parantamaan vanhoja. Ripalta löytyy huumorintajua ja mukavia juttuja. Lauri opettaa hyvin ja
ei huuda. Hyvä valmentamaan ja antaa hyviä vinkkejä.
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POJAT U14

POJAT U14 (2008 syntyneet)
Päävalmentaja Ville Neva
Valmentajat Tim Eklöf, Jukka Hemdahl
Joukkueenjohtajat
Fysiikkavalmentajat
Samuli Moilanen, Janne Vilkko
Essi Kosonen, Joona Elo
Rahastohoitaja Tanja Virtanen
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Valmentaja joukkueesta:
Seiskaluokkalaiset - täynnä tarmoa.
Pelaajat valmentajista:
Ville on määrätietoinen ja älykäs valmentaja. Hän myös aina jaksaa yrittää meidän pelaajien suhteen, vaikka kaikki ei menisi oikein. Huumorintajuinen antaa todella hyviä ohjeita.
Tim on todella harkitseva ja rauhallinen valmentaja. Vähän rento ja on myös välillä tiukka ja hauska ja on myös rauhallinen valmentaja. Jukka on hyvä ja kokenut valmentaja,
joka on erittäin mukava ja lempeä.

POJAT U13
POJAT U13
(2009 syntyneet)
Päävalmentaja Ville Neva
Valmentajat Aki Ulander,
Jukka Hemdahl,
Sami Kari, Markus Puukki
Fysiikkavalmentajat
Samuli Moilanen,
Mikko Auvinen, Janne Vilkko
Joukkueenjohtaja
Ismo Saukkonen
Rahastonhoitaja Riia Pertilä

Valmentaja joukkueesta:
Joukkueesta löytyy parhaimmillaan niin paljon innostusta ja kiinnostusta koripalloa kohtaan, että treeneissä ja peleissä päästään välillä yhdessä
flow-tilaan, mikäs sen siistimpää!
Pelaajat valmentajista:
Ville antaa konkreettisia neuvoja kertoo paljon yksityiskohtia. Tiukka, mutta huumori mukana. Hyviä harjoituksia, vaativa, kehuu kun tekee hyvin.
Erittäin hyvä valmentaja ja mahtava valmennustapa. Hyvä kuri ja huumorintajuakin löytyy. Arvostaa yrittämistä ja on kokenut valmentaja. Aki antaa
selkeät ohjeet ja myös oma peliura näkyy valmentamisessa. Hauska, mutta vaativa valmentaja. Hyviä vinkkejä, hyviä harjoituksia. Hauska ja todella
hyvä valmentaja. Hyvät suunnitelmat ja valmennustapa on hyvä ja osaa positiivisuuden kautta neuvoa. Jukka on rento valmentaja, jolla on paljon pelikokemusta. Antaa hyviä vinkkejä. Todella hyvä valmentaja. Sami antaa pieniä, mutta toimivia vinkkejä. Positiivista palautetta usein. Hauska, iloinen,
hyvä valmentaja ja ajattelee viisaasti. Osaa antaa vinkkejä puolustukseen ja osaa demonstroida suoritukset. Osaa antaa vinkkejä boustipelaamiseen ja on aika rauhallinen. Markus on rento, mutta antaa hyviä neuvoja. Tsemppaava, antaa hyvää palautetta. Kertoo selkeästi ohjeet ja valmentaa
hyvin. Keskeyttää pelin sopivissa tilanteissa ja antaa hyviä vinkkejä. Markus on rauhallinen.
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POJAT 2010

POJAT 2010
Päävalmentaja Ville Neva
Valmentajat Risto Lindberg, Olli Nikitin,
Anton Nykvist, Tommi Wuorenjuuri
Joukkueenjohtajat Taina Holappa,
Sergey Kulikov, Pekka Lindeman,
Matti Somppi, Marko Toivonen
Rahastonhoitaja Jarkko Saarimäki
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Valmentaja joukkueesta:
Kahden vuoden aikana merkittävän ilahduttavia kehitysaskeleita ahkerammaksi ja vauhdikkaammaksi ottanut joukkue, jossa on monta vilkasta ja hauskaa kaveria.
Pelaajat valmentajista:
Ville on kiva ja kannustava valmentaja. Haluaa, että kaikki yrittää parhaansa ja se yrittää
aina auttaa kaikkia onnistumaan ja osaa antaa hyviä ohjeita. Anton on hyvä ja kiltti valmentaja. Tosi hauska ja pitää joukkuehengen pystyssä. Ripa on hauska ja kannustava valmentaja. Aina auttaa kaikkia. Tommi on kiva ja kannustava valmentaja. Osaa peleissä antaa
ohjeita, miten parantaa peliä. Olli on hauska ja rento, osaava, taitava ja paras heittäjä.

POJAT 2011

POJAT 2011
Päävalmentaja Lauri Järvinen
Valmentajat Mikko Arosilta,
Max Forstén, Juha Jaakkima
Antti Jääskeläinen, Markus Puukki
Joukkueenjohtaja Aino Ahonen
Rahastonhoitaja
Jukka-Pekka Hyvärinen

Valmentaja joukkueesta:
Reipas porukka ja joukkue, jossa on tapahtunut paljon kasvua ja kehitystä kesän ja kauden aikana.
Pelaajat valmentajista:
Kaikki valmentajat ovat kivoja, kannustavia ja reiluja. Osaavat pitää hyvin kuria ja järjestävät treenit tosi hyvin. Laurilta ja Mikolta saa parhaat tekniikkavinkit. Lauri on hyvä donkkaamaan pieniin koreihin ja auttaa, jos joku tekee jotain väärin. Max osaa pitää tilanteen
hallussa ja on positiivisella tavalla tiukka myös paras yleiseen fysiikkaan liittyvissä jutuissa.
Max on hyvä heittämään Iversonin fade-away kolkkeja. Markus on todella kannustava ja
huomioi tosin hyvin tyyppien vahvuudet. Antti ja Juha ovat aina hyväntuulisia ja ystävällisiä.
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POJAT 2012

POJAT 2012
Päävalmentaja Tim Eklöf
Valmentajat Mikko Arosilta,
Kari Sami, Ilkka Tynkkynen,
Kelly-Angela Käärson,
Kerttu Huhtala
Joukkueenjohtajat
Jaakko Vehanen, Joona Elo
Rahastonhoitaja Emmi Turanlahti
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Valmentaja joukkueesta:
Joukkue koostuu ahkerista ja kilpailuhenkisistä pojista, jotka ovat aina
valmiina uusiin haasteisiin.
Pelaajat valmentajista:
Aina mennään täysillä.

POJAT 2013

POJAT 2013
Päävalmentaja Linnea Eklund
Valmentajat Tim Eklöf, Maaria Hakkila,
Max Manninen, Oscar Wahlström
Joukkueenjohtaja Einari Karhu
Rahastonhoitaja Tiina Okkonen

Valmentaja joukkueesta:
Joukkue on todella energinen ja aina hymyissä suin ilon kautta oppimassa uutta.
Pelaajat valmentajista:
Linni on tosi reilu valmentaja. Ihan huippu! Parasta on kun treeneissä pelataan
pääpalloa.
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UNIFIED-KORIS
POJAT
2014

PYÖRÄTUOLIKORIS

POJAT 2014
Päävalmentaja Olivia Eklund
Valmentajat Antti Pirskanen,
Tommi Pihlajamäki, Tuomas Kangasluoma,
Teppo Ojala, Kelly-Angela Käärson
Joukkueenjohtaja Maria Labbart
Rahastonhoitaja Kaarina Kaste
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Valmentaja joukkueesta:
Vauhdikas ja vallaton ryhmä reippaita lapsia, jotka pitävät kilpailemisesta.
Pelaajat valmentajista:
Olivia on kiva ja rento valkku. Olivia on hyvä keksimään harjoituksia. Antti
on hyvä heittämään koreja. Tommi opettaa hyvin esim. miten heitetään
palloa koriin. Muutkin valmentajat: ovat kaikki tosi kivoja.

POJAT 2015–2016

POJAT 2015–2016
Päävalmentaja Niko Nyholm
Valmentajat Linnea Leikkonen,
Nicole Pihamaa, Tero Laitinen,
Henkka Simelius, Jussi Ropponen

Valmentaja joukkueesta:
Kasassa on erittäin iloinen ja energinen ryhmä. Poikien innokkuudesta ja halusta
oppia uuttaa voisimme kaikki ottaa mallia. Huonoja päiviä ei ryhmässämme ole ,kiitos poikien hauskojen tarinoiden.
Pelaajat valmentajista:
Hyvii, kivoja, hauskoja ja isoja.
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UNIFIED-KORIS
LIIKKARI
LIIKKARI
Liikuntaleikkikoulut,
Westendinpuiston
koulu to klo 17-19:15
Ohjaajat
Hanna Niemenranta
Taru Hirvensalo

Ohjaaja liikkarilaisista:
Liikuntaleikkikouluryhmät ovat täynnä vauhdikkaita, innokkaita, ihania, suloisia, taitavia ja aitoja pikkujumppaajia.
Viikoittaiset jumppahetket ovat tärkeitä niin lapsille kuin ohjaajille.
Liikkarilaiset ohjaajista:
Vahvoja, hassuja, aikuisia, sikahyviä, kikkuratukkaisia, urheita, iloisia, kilttejä, omituisia ja söpöjä.
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UNIFIED-KORIS & PYÖRÄTUOLIKORIS
UNIFIED-KORIS
Päävalmentaja Panu Pedersen
Joukkueenjohtaja
Timo Miettinen, Annina Latikka
Rahastonhoitaja
Jarmo Ala-Heikkilä
Valmentaja joukkueesta:
Tällä kaudella meidän iloisessa joukkueessamme on 13 pelaajaa, viisi partneria
ja pari valmentajaa. Treeneissä tärkeintä
on se, että pidetään hauskaa ja iloitaan
yhdessä. Tavoitteena on oppia korista
ja, että tulee hiki.
Pelaajat valmentajasta:
Hyviä treenejä, Panu ja Taru ovat kivoja,
Panu on hauska, järkevä ja ammattilainen, Taru on mukava.

PYÖRÄTUOLIKORIS
Valmentaja Mina Mojtahedi
Joukkueenjohtaja Tuija Kössö

Ohjaaja liikkarilaisista:
Nuori, nuorekas ja motivoitunut Tapiolan Hongan pyörätuolikoripallojoukkue vie lajia eteenpäin.
Pelaajat valmentajasta:
Mina on valmentaja, joka pyrkii kehittämään
joukkuetta rohkaisevalla ja kannustavalla tavalla. Hän huomioi jokaisen pelaajan yksilölliset tarpeet ja varmistaa, että kaikilla on joukkueessa turvallinen ja tarpeellinen olo.
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