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oukkuehenki ja yhteenkuuluvuus olivat avain-
sanoja, kun Korihait-organisaatio keväällä kääri 
hihansa kehittääkseen ja vahvistaakseen organi-

saation toimintaa kaikkien seuran harrastajaryhmi-
en osalta. Kehitystyön ydinkohdiksi nousivat muun 
muassa joukkuetoiminnan kehittäminen ja seurako-
konaisuuden eheyttäminen sekä hallinnollinen läpi-
näkyvyys. Junioritoiminnan tukeminen ja edelleen-
kehittäminen mahdollistaa omien pelaajakasvattien 
nostamista edustusjoukkueeseen jatkossakin. Lisäksi 
seuran varainhankintaa tehostavat keinot takaavat 
vakaamman tulevaisuuden voimakkaassa muutosvi-
reessä olevalle seuralle. Fanit ja yhteistyötahot tul-
laan jatkossa huomioimaan paremmin tehostetun 
markkinoinnin ja viestinnän sekä ottelutapahtumien 
kehittämisen keinoin.

- UU-Korihait ry:n tavoitteena on olla koko kau-
pungin seura. Tavoitteenamme on yhdistää kaikki 
koripallosta kiinnostuneet yhdeksi suureksi kori-
palloperheeksi, valottaa johtokunnan puheenjohtaja 
Juhani Kluuskeri.

Kehitystoimien ensiaskeleet otettiin keväällä 2013, 
kun organisaatioon palkattiin edelleen toiminnan-
johtajana arvokasta työtä jatkava Ville Vuorinen. Vii-
me kaudella seuraan perustettiin myös päätoimisen 
juniorivalmennuspäällikön pesti, johon syksyllä 2014 
nimitettiin jo pitkään juniorivalmennuksen parissa 
toiminut Jarno Nikula. Nyt seuratoiminnan kehittä-
minen saa jatkoa, kun lokakuun alusta lähtien seu-
rassa on toiminut myös päätoiminen viestintäkoor-
dinaattori Nanna Rannikko.

- Nanna koordinoi seuran ulkoista ja sisäistä vies-
tintää sekä suunnittelee, tuottaa ja seuraa viestintää 
eri kanavilla, kertoo toiminnanjohtaja Ville Vuorinen.

- Viestintää merkittävästi lisäämällä seura pyrkii ta-
voittamaan yhä useampia ihmisiä ja ryhmiä tehok-
kaammin, lisää Kluuskeri.
- Voidaan olla erittäin tyytyväisiä siihen, että seuran 
taloudellinen tilanne ja valtiovallan suomat tuet anta-
vat meille mahdollisuuden tarjota entistä parempaa 

palvelua. Seuratoiminnan ja palvelun laatu taataan 
sillä, että kaikilla seuramme palveluksessa olevilla 
on vankka kokemus erilaisista tehtävistä urheilutoi-
minnassa. Haluankin tässä yhteydessä kiittää myös 
kaikkia niitä vapaaehtoisia, jotka toimivat seuran eri 
tehtävissä sekä kaikkia niitä tahoja jotka rahallisella 
tuellaan mahdollistavat toimintamme ylläpitämisen 
ja kehittämisen, Kluuskeri jatkaa.

Tavoitteet olivat korkealla, kun keväällä sarjatasoa 
alemmas tipahtanut Korihaiden edustusjoukkue val-
mistautui lokakuussa alkaneeseen kauteensa I divi-
sioona A:ssa uuden päävalmentajansa Jarno Nikulan 
johdolla. Joukkueessa pelaa 14 motivoitunutta pelaa-
jaa, joista neljä pelaa myös seuramme A-junioreissa 
ja siten yhteensä seitsemän on oman seuramme 
kasvatteja. Syksyn viisi voitettua harjoitusottelua 
ja menestyksellä alkanut runkosarja antavat toivoa 
kauden tavoitteiden täyttymisestä yli odotusten. 
Joukkue on tehnyt kovasti töitä ja positiivinen jouk-
kuehenki on kasvanut kauden mittaan yhä parem-
maksi, tehden joukkuetoiminnasta erinomaisesti 
hyrräävän koneiston. Oman joukkuetoimintansa ja 
tavoitteidensa täyttämisen lisäksi edustusjoukkue 
osallistuu entistä enemmän juniori- ja yhteistyötoi-
minnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Pelaajat 
osallistuvat lähialueella toteutettaviin kouluvierailui-

hin, joissa alakoululaiset pääsevät pelaamaan koripal-
loa Korihait-ohjaajiensa opastuksella. Lisäksi pelaajat 
osallistuvat aika ajoin juniorivalmennukseen ja jun-
nukoriksen tapahtumiin, kuten leiripäiviin.

Edustusjoukkueen ohella Korihait-juniorikoripallo 
on ollut viimevuosina jatkuvan kehitystyön koh-
teena. Toimintaa on ryhdistetty ja monipuolistettu 
samalla kun toimihenkilöiden koulutukseen ja jouk-
kuetoiminnan laatuun on panostettu yhä enem-

 Operaatio koripalloperhe 
       – Korihaiden tie parempaan seuratoimintaan

män. Valmentajina toimivat lajiliiton kouluttamat tai 
muutoin kokeneet lajin taitajat, jotka saavat tukensa 
ahkerilta joukkueenjohtajilta ja aktiivisilta juniorivan-
hemmilta. Harjoitusvälineitä päivitetään vuosittain ja 
valmennusryhmä yhdessä pyrkii luomaan yhtenäisen 
valmennus- ja harjoitusmenetelmän, joka portaittain 
etenee harrastajien iän mukaan aina lajin perusasi-
oista ja joukkueurheilun ilosta taktisempaan pelilli-
seen ajatteluun.

Kasvu- ja kehitysprojektin ensimmäiset tulokset 
saatiin jo syyskauden aikana, kun A-poikien jouk-
kue pääsi tavoitteeseensa selviytyen SM-karsintojen 
kautta valtakunnalliseen I divisioonaan ja C-tytöt 
taistelivat SM-karsinnoissa tiensä valtakunnalliseen 
SM-sarjaan ensimmäisenä tyttöjoukkueena seuran 
historian aikana.
- Olemme junnuista kyllä todella ylpeitä.  A-poikien 
ja C-tyttöjen huikeiden suoritusten ohella myös alu-
eellisia sarjoja pelaavissa junnu-ryhmissä on tehty 
hienoja suorituksia ja osoitettu kykyä ja halua nous-
ta korkeammille sarjatasoille, kehuu juniorikoripal-
lon johtoryhmän puheenjohtaja Timo Korpijärvi.
 
Syyskaudella seurassamme toimii useita lajiliiton 
alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvaa juniorijouk-
kuetta, muutama kerhoryhmä ja leikkikouluryhmä. 
Kevätkaudella toiminta jatkuu kutakuinkin saman-
muotoisena. Valmentajia ja joukkueenjohtajia on 
kymmeniä ja lajinharrastajia heidän alaisuudessaan 
parisen sataa. Perinteisen kilpailu- ja kerhotoiminnan 
lisäksi seurassa toimii myös Koripalloakatemia, jossa 
valmennuspäällikön valitsema ryhmä tulevaisuuden 
koripallotähtiä saa yksilövalmennusta lihaskunto- ja 
lajiharjoittelun osalta.

Korihait järjestävät kauden aikana myös kaksi leiriä, 
joista toinen pidetään joulun välipäivinä 29.-30.12.14

Pelaajat osallistuvat kouluvierailuihin, 
joissa koululaiset pääsevät pelaamaan

 koripalloa pelaajien opastuksella. 

ja toinen hiihtolomaviikolla 16.-18.2.2015. Leirit ovat 
tarkoitettuja kaikille lajista kiinnostuneille juniori-
ikäisille tytöille ja pojille ja sisältävät myös monipuo-
lista liikuntaa koripallon lisäksi.
- Leiriläisille varataan myös leirilogoilla varustettu 
t-paita ja jokaisena leiripäivänä nautitaan maittava 
lounas. Ohjaajina leirillä toimivat seuran omat juni-
orivalmentajat sekä edustusjoukkueen pelaajia, ker-
too leirivalmisteluista vastaava valmennuspäällikkö 
Jarno Nikula.

Arvokasta sitoutuneisuutta osoittavien pelaajien, 
toimihenkilöiden ja talkoolaisten lisäksi seura toi-
voo, että vanhanajan hyvää ryhmä- ja talkoohenkeä 
saataisiin entisestään kasvatettua niin seuran sisällä 
kuin koko kaupunginkin keskuudessa. Innokkaita 
juniorivalmentajia toivotaan lisää. Seuran kautta val-
mentavat saavat halutessaan osallistua myös seuran 
omiin sekä lajiliiton järjestämiin koulutuksiin. Otte-
lutapahtuman toimihenkilöitä, kuten buffetin pitäjiä, 
järjestyksenvalvojia ja lipunmyyjiä tarvitaan koko 
kauden ajan. Ottelutapahtuman toimihenkilöt voivat 
vuorotella, joten kokonaiseksi kaudeksi ei kenen-
kään tarvitse sitoutua. Lisäksi Korihaiden jakelupal-
velu palkkaa jakajia ympäri vuoden. Jakelupalvelu on 
helppo tapa ansaita lisätienestiä koulun tai päätoimi-
sen työn ohella.
Korihait on esillä monipuolisesti koko koripallokau-
den aikana. Kotiotteluiden lisäksi Korihaiden jäseniä 
voi tavata erilaisissa tapahtumissa ja heistä voi lukea 
tarkemmin erilaisista taustajutuista, joita kauden 
mittaan tehdään aina kun perusviestinnältä ehditään. 
Otteluennakot ja -raportit, tapahtumainformaatiot 
ja pelaajien kuulumiset kannattaa lukea seuran inter-
net-sivuilta, sosiaalisen median Korihait-viestimistä 
ja paikallislehdistä, mihin tuotamme sisältöä tasai-
seen tahtiin.

Koko Korihait-organisaation puolesta,

Nanna Rannikko
viestintäkoordinaattori
Korihait

”Tavoitteenamme on yhdistää kaikki 
koripallosta kiinnostuneet yhdeksi suureksi 

koripalloperheeksi.”
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EV-LIIKENNE OY

Tilausajoa numerosta 
040-545 4200

Käytettävissä
14 hengen turistibussi

8 hengen tilataksi
pyörätuoli- ja paarikuljetus

Myös hiihto-, laskettelu- ja 
golfretket sekä

 lentokenttäkuljetukset

8

Ylh. vas. Otto Runola, Juuso Kemppainen, Joni Hyyryläinen, Eemeli Marttila, Roni Andersson, 
Mika Ketoniemi, Valtteri Järvenpää, Väinö Lehtonen, Roope Sammalmaa ja Konsta Siivonen. 
Alh. vas. Miika Hurnanen, Markus Vahvanen, Aleksi Peltovirta, Miro Kaarto, Jonni Ali-Laurila, 
Eemil Kokkonen, Oskari Runola, Tuomas Hänninen ja Rami Ilonen. Kuvasta puuttuvat pelaaja 
Janne Virtanen, valmentajat Janne Siivonen ja Jarno Ali-Laurila, huoltaja Hannu Hyyryläinen 
ja joukkueenjohtaja Ari Lehtonen.

UPK P-98
Talven aikana harjoittelimme kerran vii-

kossa Kalannin koulun tiloissa. Harjoituksissa 
kävi vain hieman yli kymmenen poikaa, koska 
usealla joukkueemme pelaajalla on myös mui-
ta talviharrastuksia. Loppiaisena osallistuimme 
Porissa järjestettyyn turnaukseen, ja talvikau-
den päätöksenä voidaan pitää Maskussa huh-
tikuun alussa järjestettyä turnausta. Tuloksena 
tästä turnauksesta oli jaettu ykkössija.

Huhtikuun alkupuolella siirryimme Kivi-
mäelle harjoittelemaan. Harjoitusmäärä nousi 
kahteen kertaan viikossa. Harjoitusmäärän li-
säksi myös joukkueen koko tuplaantui ulko-
harjoittelun alettua. Tällä hetkellä UPK-98:ssa 
on 20 innokasta ja motivoitunutta jalkapalloi-
lijaa. Suurin osa on ollut joukkueessa mukana 
jo muutamia vuosia. 

Joukkueemme aloittaa uuden kauden hy-
vin, ja myös voitokkain, mielin. Tosin viime 
kauden saavutukseen on vaikea päästä - sil-
loin 25 pelistä hävisimme vain yhden. Voiton-
tahdon ohella joukkueemme pelaajilta löytyy 
peli-iloa ja  hyvä joukkuehenki. Vahvuutena 
on myös innokas vanhemmista koostuva kan-
nustus- ja tukijoukko. 

Alkavalla kesäkaudella joukkueella on har-
joittelun lisäksi tiedossa paljon pelejä. Osal-
listumme  ensimmäistä kertaa piirisarjaan. 
Pelaamme kahdeksassa piirin järjestämässä 
turnauksessa. Lisäksi osallistumme Raumalla 
järjestettäviin Mc Donalds -peleihin, joita on 
lähes joka keskiviikko. Tarkoituksena on myös 
osallistua heinä-elokuun vaihteessa pelatta-
vaan Pori Cupiin sekä muutamiin pienempiin 
lähialueella järjestettäviin turnauksiin. Yksi 
kauden merkittävä tapahtuma on oma tur-
nauksemme, jonka järjestämme syyskuussa 
viimevuotiseen tapaan. 

Janne Siivonen UPK-98

Ylärivi vas. Lari Blomberg, Oskari Virtanen, Elias 
Dahlbom, Valtteri Lähtinen, Joni Suominen, Sa-
muli Veijanen ja joukkueenjohtaja Katja Leinonen. 
Keskirivi valmentaja Ari Tuuri, Sami Karvonen, Jes-
se Nieminen, Meli Aaltonen, Aleksi Salminen, Mark 
Laitinen ja Oskari Kangas. Alarivi Erik Kantola, 
Niklas Vienola, Lari Ämmälä, Lauri Ylä-Himanka, 
Lauri Järvenpää ja Timi Tuuri. Kuvasta puuttuvat 
Valdemar Maikola ja Santeri Huuhka.

UPK P-99
Joukkueena olemme suhteellisen uusi: 

aloitimme harjoittelun viime kesänä Olli Kuu-
sion johdolla. Hänen jäädessä pois toimin-
nastamme, Katja Leinonen ja Piia Okkonen 
vetivät talven sisäharjoituksia Seikowin kou-
lun salissa. Meillä  oli kaikilla hauskaa, vaikka 
ei aina niin kauheasti pelkkää jalkapalloa pe-
lattukaan. Pojat tutustuivat toisiinsa ja saivat 
rohkeutta kesää varten.

Nyt kevään koittaessa annoimme val-
mentajavastuun Ari Tuurille ja aloitimme 
harjoittelun ulkona. Harjoittelemme tällä 
hetkellä kaksi kertaa viikossa. Olemme saa-
neet paljon uusia pelaajia joukkoomme, myös 
vuonna 2000 syntyneitä.

Emme vielä pelaa sarjassa, mutta aiomme 
kesän aikana osallistua ainakin Raumalla jär-
jestettäviin McDonald’s -turnauksiin ja pelata 
muutamia harjoitusotteluita. Aiomme myös 
itse järjestää turnauksen jossain vaiheessa 
kesää täällä Uudessakaupungissa.

On ilo nähdä kuinka pojat nauttivat yh-
dessäolosta ja pelaamisesta. 

Se tuo itse kullekin hymyn huulille - pojat 
ovat aivan mahtavia!

Nyt kun olemme saaneet lisää aktiivisia 
pelaajanalkuja mukaan, toivottavasti  saam-
me myös vanhemmat innostumaan tähän 
mahtavaan lajiin, joka varmasti tuo iloa niin 
pojille kuin vanhemmillekin! 

Katja Leinonen
UPK-99 Joukkueenjohtaja

❏ Maalaus- ja tapetointityöt
❏ Lattiapäällystetyöt
❏ Laatoitustyöt
❏ Vesieristys
❏ Pinkopahvityöt
❏ Asuin- ja liikehuoneistojen
 saneeraustyöt

Pankeissa on eroja. Me Kalannin Säästöpankissa panostamme 
erityisesti hyvään, asiantuntevaan palveluun sekä tavoitettavuuteen.

Meille on tärkeää, että olemme lähellä sinua: palvelemme Kalannissa, 
Laitilassa, Taivassalossa, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla 

jokaisena arkipäivänä klo 10–16.30. 
Myös erityisasiantuntijamme tapaat omassa 

lähikonttorissasi ajanvarauksella.

KALANTI, puh. 010 841 5900 • LAITILA, puh. 010 841 5870 • 
 TAIVASSALO, puh. 010 841 5890 • UUSIKAUPUNKI,

puh. 010 841 5850 • VEHMAA, puh. 010 841 5880
www.saastopankki.fi/kalanninsp
www.facebook.com/kalanninsp

Asiantuntevaa LVI-palvelua 
Uudessakaupungissa sekä lähikunnissa 
Kimmo Kivimäki p. 040 861 8866 
polartechnology@gmail.com

• LVI-asennukset 
• Uudis- ja saneerauskohteet 
• Lämmitysjärjestelmät
• Vesi- ja viemärityöt
• Ilmastointityöt
• Huollot 
• Tarvikemyynti

900m² aarteita ja huonekaluja

www.kaupanpaikka.fi

Löydät Korihait 
myös Facebookista 

ja Twitteristä! 

Taxi Pasi Kari

1+8 h 
0400 535 630

1+4 h 
0400 922 966



Koriskerho T07/08
yttöjen koriskerho on suunnattu 2007 ja 2008 synty-
neille tytöille. Tytöt treenaavat kaksi kertaa viikossa 
harjoitellen perusliikuntataitoja ja koripallon laji-

taitoja. Treenit ovat maanantaisin Pohitullissa ja torstaisin 
Hakametsän koululla. Tytöt eivät vielä pelaa sarjassa, mutta 
keväällä mahdollisesti osallistumme pienille palloilijoille tar-
koitettuun turnaukseen. 
Tervetuloa mukaan tyttöjen pirteään porukkaan!

Ylärivi: Ellen Wahlbäck, Ellen Järvelä, Emma Poikela ja Sofia 
Lintuaho. 
Alarivi: Valmentaja Jarno Nikula, Aino Lehtonen, 
Aada-Maria Arvonen, Merilii Nikula ja Moona Niemi. 
Joukkueenjohtaja Mona Autio.

T

Valmentajat: Pasi Kauha ja Jussi 
Korpijärvi
Joukkueenjohtaja:
Mari Kauha

Ylärivi: Miro Ämmälä, Elmeri 
Ankelo, Valtteri Heino, 
Jaro Nurminen, Jyri Tuomaala, 
Daniel Vähätupa ja Seve 
Korpijärvi

Alarivi: Tim Polskiy, Severi Saario, 
Frans Majalainen, Mikael Kauha, 
Luka Maas, Tenho Turunen, Semo 
Gustafsson, Ilari Jussi ja Väinö 
Blomvall

Koriskerho 
P07/08

SKY-Kosmetologi Heli Salaterä
Alinenkatu 22, 23500 Uusikaupunki, puh. 050 5253 564

TULE MUKAAN PELAAMAAN!

TÄYDEN PALVELUN 
URHEILULIIKE. 
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oukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa Hakamet-
sän koululla. Osa pojista on ollut mukana neljä vuot-
ta koriskerhoista saakka, osa vasta aloittanut tänä 

syksynä. Joukkue pelaa läntisen alueen 06 1-divisioonaa. 
Sarjassa pelaa lisäksi Kaarinan Ura Basket ja Someron 
Arska Basket. Ryhmään mahtuu vielä lisää pelaajia.

Kuvassa ylhäältä alkaen:
Kim Saarinen, valmentaja Masi Hyvönen ja Petri Blomberg.
Keskirivi:
Juuso Vesterinen, Ami Hyvönen, Leevi Saarinen, Miska 
Koskinen, Jeremias Sjöberg, Eemeli Hento, Joona Hyyryläinen 
ja Elmeri Blomberg.
Alarivi:
Luka Saarinen, Jesper Sjöberg, Samuel Laaksonen, Luka 
Nikula, Eemeli Sappinen ja Veeti Laaksonen.

Mikropojat P06

J

Valmentaja: Mari Jäsperlä
Joukkueenjohtaja: Kati Varjonen

Ylärivi: 
Annabell Täll, Janette Sippel, Ronja 
Mäkinen, Maikki Ylilauri, Viivi Hannula, 
Emilia Kosunen
Alarivi: 
Karoliina Marttinen, Essi Isotahdon, 
Anni Saario, Emmi Johtela, Emma 
Järvinen
Kuvasta puuttuvat: 
Alli Niinisaari, Anni Hotanen ja 
Tuuli Imppu

Mikrotytöt 
T05/06

orisleikkikoulu järjestetään tiistaisin Viikaisten 
koulun liikuntasalissa klo 18.00 - 19.00. Nimensä 
mukaisesti leikkikoulussa leikitään koripallon var-

jolla. Ohjelmaan on kuulunut mm. erilaisia ketteryysratoja, 
polttopalloa, ”kuka pelkää puolustajaa?”, juoksukilpailuja 
sekä tietenkin koripallon alkeita. Heitämistä, syöttämistä 
ja pompottamista harjoitellaan jokaisella kerralla, mutta 
kuitenkin siten, että lapsilla on hauskaa. Pienten lasten in-
nostusta on ollut hienoa seurata ja kuluneen syksyn aikana 
kaikki leikkikoululaiset ovatkin ottaneet valtavia harppauk-
sia koripallotaidoissa.

Syksyn aikana korisleikkikoulussa on käynyt aktiivisesti 
kahdeksan lasta, mutta mukaan mahtuu enemmänkin.

Kuvassa vasemmalta: Ilari Laihi, Simo Hyytiä, Eelis Ylilauri, 
Severi Jalonen, Aleksi Viitanen, Verneri Saario ja Akseli Jalonen. 
Takana valmentaja Mikko Jalonen.
Kuvasta puuttuvat: Osku Salovaara ja Anna Heininen

Korisleikkikoulu 09 

K

T:mi Marko Penttilä
Puh. 0400 536 261

www.kultakello.eu   www.kultasydan.fi
Ma - Pe  9 - 17 
La          9 - 13.30  
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ällä kaudella minipojat lähtevät pelaamaan 
alueelliseen 1. divariin ja 2. divariin. Runkona 
1. divarin joukkueessa on -03 syntyneet pojat. 

Toisen joukkueen, joka pelaa alueellista 2. divaria, 
runkona toimii -04 syntyneet pojat. Pojat harjoittelevat 
yhdessä 4 kertaa viikossa ja varmasti kauden aikana 
pelaamme tilanteista riippuen myös sekoitetuilla 
kokoonpanoilla. 

Kuvassa mukana:
Eturivissä Lauri Saarikko, Aamos Nikula, Oskari Jokimutka, 
Jermu Vihmakoski, Matias Kaupinsalo ja Mauno Palola. 
Takarivissä Elias Paavola, Katja Mäkinen (jojo),  Akseli 
Arvonen, Mio Hyvönen, Tommi Lehtonen, Patrik Laaksonen, 
Eero Siivonen, Marko Mäkinen (vastuuvalmentaja) ja 
Oliver Blomqvist. 
Kuvasta puuttuvat Onni Kuisma ja Rasmus Salminen sekä 
valmennusnelikosta Jussi Paavola, Teppo Kuisma ja Heikki 
Saaristo. 

inityttöjen joukkue koostuu neljästätoista iloisesta 
ja reippaasta tytöstä. Heistä yksi on vuonna 2003 
syntynyt ja loput vuonna 2004 syntyneitä. Tytöt pe-

laavat II divisioonassa, ja he ovat innokkaita pelaamaan. Ke-
väällä joukkue osallistui Junior Basket Tournamentiin, kesällä 
Delfin Basketiin ja alkusyksystä Mieleinen Basket -turnauk-
seen. 

Joukkue on pelannut viisi kautta, joista kaksi ensimmäistä oli 
koriskerhoa ja seuraavat kolme ovat olleet sarjassa pelaamis-
ta. Minityttöjen tavoitteena on oppia pelaamaan joukkueena 
ja että jokainen saisi mahdollisimman paljon peliaikaa.

Joukkueessa pelaavat Venla Hannula,  Viivi Metsänkylä,  Ellen 
Ståhlberg,  Iida Siivonen,  Emma Kilpinen,  Essi Wahlbäck,  Julia 
Saarinen, Iida Pohjalainen, Iida Korpijärvi, Anni Kettunen, Tinka 
Mäki, Ronja Salminen, Venla Aitta ja Senja Toivonen. 
Valmentajana toimii Timo Korpijärvi ja apuvalmentajana Camilla 
Gundström. Kuvasta puuttuvat joukkueenjohtajat Miia Wahlbäck 
ja Jaana Aitta.

oukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa. Har-
joittelun pääpaino on koripallon perustaitojen 
oppimisessa. Samalla harjoittelemme pelaamista 

sekä joukkueessa toimimista.  Joukkueessa on tällä 
hetkellä 11 poikaa, joten tilaa on hyvin myös uusille 
harrastajille. Pelaamme tällä kaudella ensimmäiset 
sarjapelimme. Olemme ilmoittautuneet mikropoi-
kien 05 ikäluokan läntisen alueen II-divisioonaan. 
Sarjassa on kahdeksan joukkuetta.

Joukkueessa pelaavat Ankelo Aleksi, Arvonen Viljami, 
Haapanen Eero, Järvelä Aaron, Järvinen Saku, Jäspilä 
Joel, Kuisma Veikka, Lalla Oskari, Lehtonen Ukko, 
Valopaasi Jossi ja Ämmälä Casper.

Joukkuetta valmentavat Järvinen Jukka ja Arvonen 
Marko. Joukkueenjohtajina toimivat Haapanen 
Sirkka-Leena ja Juha

Mikropojat P05

J

Minitytöt T03/04

M

Minipojat P03/04

T
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Tilitoimisto • Perintätoimisto

Takarivissä oikealta:  Saara Niemi, Saaga Järvinen, 
Ellen Blomqvist, Emmi Blomberg, Lea Lehtovaara, 
Jenna-Riina Taskinen, Elli Lahikainen, Milja Wallenius. 
Alarivissä oikealta:  Tinja Elo, Iiris Kuusjärvi, Sanni Oi-
nonen, Adeliina Nikula ja Oona Hallia.

-tytöt aloittivat kauteen valmistautumi-
sen heinäkuun puolessa välissä. Ensim-
mäiset harjoituspelit pelattiin elokuun 

alussa nelipäiväisessä Delfin Basket-turnaukses-
sa, jossa tytöt voittivat fun-sarjan kultaa. Tällä 
kaudella joukkue pelaa läntisen alueen 1-divaria, 
joka myös samalla toimii SM-karsintana.  

Sarjassa pelaa kahdeksan joukkuetta, joista viisi 
parasta pääsee keväällä pelattavaan C-tyttöjen 
SM-sarjaan. Tavoitteena joukkueellamme on pääs-
tä kevääksi mittaamaan taitojaan SM-sarjaan sekä 
sen ohella pelata myös läntisen alueen 1-divaria 
ja siinä päästä aluefinaaliin pelaamaan mitaleista. 
Joukkueen päävalmentajana toimii Jukka Järvinen 
ja hänen apunaan Petri Blomberg, joukkueenjoh-
tajana Noora Järvinen. Joukkue harjoittelee kol-
me kertaa viikossa.

C
C-tytöt T01/02

C-pojat P01/02
orihaiden 2001 ja 2002 syntyneet C-
pojat harjoittelevat ja pelaavat tällä 
kaudella yhtenä joukkueena alueel-

lista 2-divisioonaa. Osa pojista on pelannut 
yhdessä jo koripallokerhosta lähtien, mutta 
uusia pelaajia joukkueeseen on liittynyt vielä 
tänäkin syksynä. Kesällä treenattiin yleiskun-
toa urheilukentällä ja pelattiin beachkorista. 
Syksystä lähtien on harjoiteltu neljä kertaa 
viikossa.

Ylärivi vasemmalta: valmentaja Petri Wahlbäck, 
Lauri Järvenpää, Eetu Mattila, Aapo Siivonen, 
Ville Wehman, apuvalmentaja Eero Siivonen ja 
valmentaja Jussi Humppi.Alarivi vasemmalta: 
Casper Grundström, Alex Frimodig, Frans Vihma-
koski, Eemil Wahlbäck ja Arsi Humppi. Kuvasta 
puuttuvat pelaajat Matias Lahtonen, ja Aapo 
Nurmi sekä joukkueenjohtaja Joni Lindgren. 

K



Kuvassa vasemmalta:  Valtteri Järvenpää, Akseli Simola, Valt-
teri Hyytinen, Jaakko Lahti, Eero Lehtonen, Jere Ämmälä,  
Akseli Mäkelä, Teemu Vesterinen, Elias Valtonen, Elias Num-
mi, Teemu Simola ja valmentaja Marko Vehniäinen. Kuvasta 
puuttuu Elmeri Blomberg.

A-poikien kotiottelut:

LA  22.11.  klo 15.00   vs. Joensuun Kataja
LA  6.12.    klo 18.00   vs. Espoo Basket Team
LA  20.12.  klo 14.00   vs. Karkkilan Urheilijat
SU  25.1.    klo 15.30   vs.  HoNSu 
LA  7.2.      klo 14.00   vs. Pyrintö
LA  14.3.    klo 15.30   vs. HNMKY 2
LA  28.3.    klo 14.00   vs. Honka

Tervetuloa kannustamaan A-junnuja 
tavoitteeseen!

-junioreiden  lähtö kauteen oli aivan toisenlainen 
viime kausiin nähden. Joukkueen runko muuttui 
täksi kaudeksi kun 95-syntyneet siirtyivät junio-

reista pois. Uutena ryhmittymänä mukaan tuli 1998 syn-
tyneet pojat. Uudet ja vanhat A-juniorit tottuivat nope-
asti toisiinsa ja kun lisäksi pelaajat sai vahvistusta Raision 
suunnasta niin joukkue oli koossa ja taisteluvalmiina.

Kauden tavoite oli selviytyä valtakunnalliseen 1. divi-

sioonaan. Viimekauden pelit  divarissa toivat suoraan 
toisen kierroksen karsintapaikan joukkueelle. Neiti 
Fortuna oli myötämielinen ja arpoi karsintaturnauksen 
Uuteenkaupunkiin lokakuun alkuun. Raskaan viikonlo-
pun aherruksen myötä saldo oli 1 voitto ja 3 tappiota. 
Voitto Pyrinnöstä sinetöi selviytymisen valtakunnalliseen 
sarjaan.  Tällä hetkellä ( 8.11 ) pelejä on takana 3, joista 
2 voittoa ja 1 tappio. Valmentaja Marko Vehniäinen kirjaa 

joukkueen ainoaksi tavoitteeksi selviytymistä Final Four- 
turnaukseen keväällä. Ja siihen on kaikki mahdollisuudet.

Joukkueesta on pelaajia edustamassa Suomea myös 
muissa joukkueissa. West Coast All Stars- kokoonpa-
nossa Euroopan junioriliigaa pelaavat Korihaista Valtteri 
Järvenpää, Eero Lehtonen ja Akseli Mäkelä.  U16-maa-
joukkueen kuvioissa pelasi elokuun EM-kisoissa menes-
tyksekkäästi Elias Valtonen.

A-pojat P96/98

A

MEILTÄ MAISTUVAT KAKUT, PULLAT JA LEIVÄT                  
 ARKEEN JA JUHLAAN

OMAT MYYMÄLÄMME:
   U:KI ALINENKATU 27, PUH 02-841 64 50

AVOINNA MA-PE 08.00-17.00, LA 09.00-13.00
VEHMAA, VINKKILÄ KOIVUKUJA 2, PUH 02-433 25 00

AVOINNA MA-PE 06.00-17.00, LA 08.00-13.00

TUOREEN LEIVÄN PUOLESTA

Kysy tarjousta 
edullisista talvirenkaista

puh. 0400 597 515

Löydät Korihait 
myös Facebookista 

ja Twitteristä! 

B-pojat P99/00

K orihaiden B-pojat pelaavat tällä kaudella alu-
eellista 1-divisioonaa. Joukkue koostuu -99 
ja -00 pojista. Harjoituksia on kolme kertaa 

viikossa Pohitullissa. Tavoitteena on pelata hymyssä 
suin ja kehittyä yksilönä ja joukkueena koripallos-
sa sekä pelata mahdollisimman hyvin aluesarjassa 
jossa tavoitteena on kevään finaalit. Valmentajam-
me siirtyvät armeijan harmaisiin vuoden alusta jo-
ten kevätkaudella meitä valmentaa Jarno Nikula ja 
apuvalmenta(t), jotka nimitetään tehtäväänsä loppu-
vuodesta.

Ylärivi vasemmalta: valmentaja Eemeli Miettinen, 
Atte Raitio, Juhani Laitinen, Lauri Ylä-Himanka, 
Samuli Veijanen, Lari Ämmälä ja valmentaja Juho Vainio. 
Alarivi vasemmalta: Jaakko Lahikainen, Roope Viinikkala, 
Ville-Markus Vesterinen ja Viljo Ruoranen. 
Kuvasta puuttuvat: valmentaja Vilppu Halinen sekä jojot 
Jari Lahikainen ja Seppo Ylä-Himanka.
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JOULULOMALEIRI 29.-30.12.2014 klo 10-15
• vuosina 1996-2008 syntyneille lapsille ja nuorille
• hinta 50€ / Korihaiden junioreille 25€

TALVILOMALEIRI helmikuussa (vko 8) 2015
• lisätietoja leiristä vuodenvaihteen jälkeen

Leirit järjestetään Pohitullin palloiluhallissa, sisältäen sään salliessa myös 
ulkoliikuntaa. Leirin ohjelmassa koripallon lisäksi monipuolisesti myös 
oheisharjoituksia. Vetäjinä toimivat Korihaiden juniorivalmentajat sekä 
edustusjoukkueen pelaajat ja valmentajat.

Leiripäivät ajoittuvat päivittäin aikavälille 10.00 - 15.00 ja jokaisena 
leiripäivänä tarjotaan lounas sekä välipala. Leirimaksu sisältää valmennuksen, 
ruokailut, leirilogollavarustetun t-paidan ja vakuutuksen.

Leireille otetaan 50 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Ilmoittautua voit jo nyt sähköpostilla 
osoitteeseen juniorit@korihait.fi.

Lisätietoja
valmennuspäällikkö
Jarno Nikula
puh. 040 588 7758

jarno.nikula@korihait.fi

Korihait järjestää tulevana talvena kaksi koripalloleiriä 
lajista kiinnostuneille tytöille ja pojille. 

FANITUOTTEET
Osta Korihaiden fanituotteita ja 
tuet samalla seuraamme! Myynti 
tapahtuu edustusjoukkueen 
kotipeleissä ja seuran toimistolla 
(Vuorikatu 11, Uusikaupunki).

Tilaukset ja tiedustelut: 
ville.vuorinen@korihait.fi 
tai numerosta 040 516 1561.

Osa tuotteista saatavilla vain
tilauksesta. Lisätietoa tuotteista
seuran nettisivulla www.korihait.fi

Nomination-korut

Classic teräspala logolla 16€
Classic teräspala logolla ja rannekorulla yht. 30,80€
Classic kultalaatta logolla 26€
Classic kultalaatta logolla ja rannekorulla yht. 36,80€
Big kultalaatta logolla 35€
Big kultalaatta logolla ja rannekorulla yht. 47,60€
Korujen materiaali: jaloteräs tai 18 karaatin aitoa 
kultaa, valmistajan takuu 2 vuotta

Soft Shell –takki

Hinta 80€
Aikuisten koot: S-XXXXL
Lasten koot: 120cm, 140cm, 160cm
väri: tummansininen, 
selässä Korihait-heijastinpainatus

Kudottu kaulahuivi

Hinta: 15€
mitat: 145x18cm
Materiaali: 100% Akryyli
Viininpunainen/valkoinen/
harmaa/tummansininen

Toppatakki

Hinta 80€
Kääntötakki, 100% polyester
tummansininen / punainen
konepesu 30 asteessa
Korihait-painatus rinnassa

T-paita

Hinta: 10€
Koot: 122-128, 134-140, 146-152, 
S, M, L, XL, XXL, XXXL
väri: valkoinen

Kudottu team-pipo tupsulla

Hinta: 15€
Koko: One size
viininpunainen / valkoinen
Edessä Korihait-logo brodeerattuna ja
Korihait kudottuna yläosaan

College-huppari

Hinta 30€
Lasten koot S-XL,  Aikuisten koot S-XXL
viininpunainen
50% puuvilla 50% polyester
Edessä kengurutasku

Pussukka

Hinta:  10€
Koko: 30-40cm
merkkaus: Valkoinen 
Korihait-logo keskellä

Seinäkalenteri

Hinta: 10€
Vuoden 2015 
Korihait-seinäkalenteri

Rakennuspalvelu Hyytiä, 
Uusikaupunki

Puh. 0400 785 335

UUSIKAUPUNKI



Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Ei ole rituaaleja.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Vanhemmat.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Olen armeijassa.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Liikunta.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Jääkiekkoa ja tv-sarjoja.
Mitä luet mieluiten?
- Urheilulehtiä.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Kotisohva.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Ville Valo.

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Kuuntelen musiikkia ja ennen kuin kävelen kentälle,      
  teen ristinmerkin ja osoitan taivasta.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- DeAndre Coleman.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Hengailen ja chillaan.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Business Marketing.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Mitä tahansa mikä on hauskaa.
Mitä luet mieluiten?
- Mielenkiintoisia faktoja, joita en entuudestaan                
  tiennyt.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Karkkien syöminen hauskan elokuvan äärellä.
Terveiset faneille?
- Thank you for showing support and making living 
  in a different place so easy.

syntymävuosi: 1991
pituus: 195cm
paino: 95kg
pelipaikka: 3/4
kasvattajaseura: Bethune-Cookman (USA)
kausia Korihaissa: 1

syntymävuosi: 1994
pituus: 196cm
paino: 92kg
pelipaikka: 3/4
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 5

EDUSTUS
#1Adrien Coleman

#5Aleksi Peltonen

syntymävuosi: 1981
pituus: 195cm
paino: 90kg
pelipaikka: 2/3
kasvattajaseura: Alabama A&M (USA)
kausia Korihaissa: 3

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun alkua?
- Yritän saavuttaa niin tasapainoisen tilan kuin mahdollista.  
  Kuuntelen musiikkia, rentoudun ja ehkä katson vähän kori-
  palloa. Menen salille niin aikaisin kuin mahdollista, jotta     
  saan oikean rytmin päälle heittämistä varten.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Elämässäni on ollut muutamia ihmisiä, jotka ovat vaikut-
  taneet uraani erilaisin tavoin ja eri verran. Gerald Moore       
  (vanhempi serkku), Mitch Harris (High school valmenta 
  jani), vanhempani,  Van Pettaway (yliopistovalmentajani) ja    
  ensimmäinen ammattilaisurani valmentaja Arne Alig.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
-  Yritän olla normaalisti ja pysyä mahdollisimman vähän   
  kotona sisällä.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Matematiikka tai tiedeaineet.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Urheilua ja History Channel:ia.
Mitä luet mieluiten?
- Juttuja, jotka herättävät ajatuksia.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Sauna, luonto ja yksinään oleminen.
Terveiset faneille?
- Thanks for being there. We love you.

#3Nigel Moore (A)

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Kiinalainen.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Iskä.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Pelaan League of Legendsiä.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Englanti.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Panttilainaamoa.
Mitä luet mieluiten?
- Aku Ankkaa.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Kone päälle ja League of Legends auki.
Terveiset faneille?
- Mölyä mökkiin.

syntymävuosi: 1993
pituus: 205cm
paino: 96kg
pelipaikka: 4/5
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 4

#4Mikael Herbert

Mainostoimisto Grafesko Oy 
Koulukatu 7, p. 045 130 4546 
info@grafesko.com grafesko.com
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syntymävuosi: 1990
pituus: 191cm
paino: 90kg
pelipaikka: 2/3
kasvattajaseura: HoNsU
kausia Korihaissa: 4

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Eipä oikeastaan. Puolikas banaani ennen peliä ja  
  puolikas puoliajalla. Välillä banaanin osto pääsee  
  unohtumaan.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Varmaan oma isä. Hänen kanssaan on keskusteltu  
  peliasioista monet kerrat ja junioreista asti pyörinyt     
  joukkuetoiminnassa mukana.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Koulua olen yrittänyt käydä, mutta tällä hetkellä   
  koulunkäyntini on jo niin loppumetreillä, että enää  
  teen etäopiskeluhommia.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Liikunta ja historia
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Sarjoja, mm.The Walking Dead -sarjaa.
Mitä luet mieluiten?
- Urheilijoiden elämänkerrat on mielenkiintoisia.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Mennä yksin saunaan.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Jonkun todella neron.  Albert Einsteinin vaikka.

syntymävuosi: 1992
pituus: 187cm
paino: 83kg
pelipaikka: 1/2
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 5

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun alkua?
- Tietyt lämmittelyheitot tulee aina otettua, muuten ei osu      
  edes sitä vähää, mitä nyt on osunut. Ja ilman purkkaa       
  suussa ei voi pelata.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Valmentajista varmaankin Pete Helminen. Junnuna eniten     
  kehitystä tapahtui hänen valmennuksessaan.  Pelaajapuo- 
  lella Mikko on antanut aina hyviä vinkkejä pienellä kettui-      
  lulla varustettuna.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Ajan Turun ja Uudenkaupungin väliä. Laiskana koululaisena  
  joutuu välillä myös koulutehtäviä tekemään.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Omista kursseistani Tekstiaineistojen analyysi ja raportointi   
  on lähellä sydäntä. Kuivempaa aihetta saa etsiä.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Koripallon Euroliigaa.
Mitä luet mieluiten?
- Urheilulehteä.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Yhden karhulimpparin nauttiminen kesäisessä jokirannassa  
  tai jumperin ottaminen tyhjässä Pohitullissa.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Drazen Petrovic:in.

#8Jalmari Salaterä

#6Niko Malinen
syntymävuosi: 1998
pituus: 189cm
paino: 76kg
pelipaikka: 2/3
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 1

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Kuuntelen musiikkia.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Kaverit, joiden kanssa aloitin koripallon.  
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Käyn koulua ja olen kavereiden kanssa.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Matikka.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Jotain hyvää sarjaa.
Mitä luet mieluiten?
- Dekkareita.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Kuunnella musaa tai katsoa leffaa.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Ronaldinhon.

#7Valtteri Järvenpää

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Ei ole.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Valmentajat ja perhe.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Nukun.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Liikunta.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Arrow-sarjaa.
Mitä luet mieluiten?
- Uutisia.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Nukkuminen.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Mikael Herbertin.

syntymävuosi: 1997
pituus: 181cm
paino: 73cm
pelipaikka: 1/2
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 2

#9Jaakko Lahti



Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Kuuntelen musiikkia ja rukoilen.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Äitini ja siskoni.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Nukun, syön, katson telkkaria ja pelaan konsolipelejä.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Äidinkieli.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- American Dad -sarjaa ja koripalloa.
Mitä luet mieluiten?
- Tom Clancyn kirjoittamaa Rainbow Six -sarjaa.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Nukkuminen, telkkarin katsominen ja konsolipelien    
  pelaaminen.
Terveiset faneille?
- I’m blessed to be doing what I’m doing.

syntymävuosi: 1987
pituus: 201cm
paino: 100kg
pelipaikka: 5
kasvattajaseura: Central Michigan (USA)
kausia Korihaissa: 1

#10Marcus Van

Uudenkaupungin LVI-palvelu Oy
Suukarintie 2, 23500 Uusikaupunki, puh. 050 3382 989
tilaukset@ukinlvipalvelu.fi

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen 
ottelun alkua?
- Ei.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallou-
raasi?
- Ei kukaan niin merkittävästi.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Opiskelen ja olen kavereiden kanssa.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Historia.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Rikossarjoja.
Mitä luet mieluiten?
- Dekkareita.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Saunominen.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se 
olisi?
- Samuel Jacksonin.

syntymävuosi: 1998
pituus: 192cm
paino: 90kg
pelipaikka: 2/3
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 2

syntymävuosi: 1982
pituus: 186cm
paino: 84kg
pelipaikka: 1/2
kasvattajaseura: FoKoPo
kausia Korihaissa: 8

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Ei.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Ehdottomasti eniten pitkäaikainen juniorivalmentajani 
  Jaakko Kataja, joka opetti kaikki perusteet koripallosta.          
  Lisäksi mainittava edustusjoukkueen rinkiin juniori-   
  ikäisenä nostanut Jari Marjamäki ja Korihaissa vuoden  
  minua valmentanut Jyri Lehtonen.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Päivät töissä, illalla perheen kanssa.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Liikunta.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Urheilua.
Mitä luet mieluiten?
- Urheilulehtiä.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Poikieni kanssa leikkiminen vie loistavasti ajatukset 
  pois arjesta.
Terveiset faneille?
- Klassinen ”meteliä mökkiin,” eli kaikki kannustamaan      
  Korihait liigaan.

#11Mikko Jalonen (C)

#14Eero Lehtonen

syntymävuosi: 1999
pituus: 195cm
paino: 81kg
pelipaikka: 3
kasvattajaseura: Euran Veivi
kausia Korihaissa: 2

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Ei.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Isäni ja kummisetäni Vesa Nuija.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Käyn koulua, chillaan ja pelaan pleikkarilla.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Liikunta.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- MTV Posse.
Mitä luet mieluiten?
- Sosiaalista mediaa.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Saunominen.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Michael Jordanin, Kevin Durantin ja isäni isän.

#13Elias Valtonen
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Korihaiden edustuksen taustamiehet 

Joukkueen lääkäri
Petri Mäkelä

Joukkueen huoltaja
Juuso Hyytiä

Päävalmentaja
Jarno Nikula

Joukkueenjohtaja 
Mikko Frimodig

Valmentaja 
Marko Vehniäinen

inspiraatioita & sisustamisen riemua

• maalit • venemaalit • matot• tapetit • kaakelit 
• parketit • laminaatit • listat • työvälineet 

• kylpyhuonekalusteet • Ceresit laatoitustuotteet  

Avoinna myös sopimuksen mukaan

Oikeilla ratkaisuilla onnistut, mitä 
vain visioitkin. Poikkea Väriukiin! 

•Tunnetila-suunnittelupalvelu• 
•Maalitohtori-palvelu•

•Sävylä -ulkomaalien värisuunnittelu•

tunne tila & tilan tunne

Kurjenpolku 3, 
Puh. 02 841 3228
ma-pe 8-17, la 9-13

Uusikaupunki
Väriuki Oy

syntymävuosi: 1995
pituus: 182cm
paino: 76kg
pelipaikka: 1/2
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 3

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Tykkään olla yksikseni pelipäivänä.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Ei ketään sen suurempaa vaikuttajaa/idolia.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Enimmäkseen vietän aikaa kotonani sekä ystävien 
seurassa.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Ei oikein ole mitään suosikkiainetta.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- En juurikaan katso televisiota.
Mitä luet mieluiten?
- Fantasia- tai mysteerikirjoja.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Hyvässä seurassa oleminen.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Ei tule ketään mieleen.

#22Roope Tammi
syntymävuosi: 1995
pituus: 207cm
paino: 110kg
pelipaikka: 5
kasvattajaseura: Malmin Super-Koris
kausia Korihaissa: 1

Onko sinulla jotain rituaaleja ennen ottelun 
alkua?
- Päiväunet.
Kuka on vaikuttanut eniten koripallouraasi?
- Valmentajana Henrik Pulkkinen, myös perhe ollut    
  isossa osassa.
Mitä teet treenien ja pelien välissä?
- Syön hyvin, venyttelen ja kuuntelen musiikkia.
Suosikki oppiaineesi koulussa?
- Puutyöt.
Mitä katsot TV:stä mieluiten?
- Dokumentteja.
Mitä luet mieluiten?
- Elämänkertoja.
Mikä on mielestäsi paras tapa rentoutua?
- Hyvän ruuan syöminen.
Jos voisit tavata kenet tahansa, kuka se olisi?
- Kareem Abdul-Jabbarin.

#21Petteri Ruutiainen



Remontit ja saneeraukset
    T:mi Jari Vesterinen

      Puh. 040 5113625

Cory Johnson
                 - Muistoja Uudestakaupungista

Vakka-Suomen 
Viemärihuolto Oy

Puh. 02 841 8550

 

Nimi:   Cory Johnson
Kansalaisuus:  Yhdysvallat
Syntynyt:  5.4.1988 (ikä 26)
  Superior, Wisconsin, Yhdysvallat
Koulutus: Taloushallinnon alempi korkea-
  koulututkinto, Masters of 
  Business Administration (MBA)
Pituus:  201 cm
Paino:   102kg
Pelipaikka: laituri/sentteri

PELAAJAURA

High School: Duluth East High School
Yliopisto:  2006-2008  Iowa State
  2009-2001  Valparaiso

Ammattilaisjoukkueet:
2011 - 2012  UU-Korihait
2012 - 2013  CB Coruña, Espanja
2013 - 2014  SAM Basket Massagno, Sveitsi
2014 -  KTP Basket (EuroChallenge)

FAKTARUUTU
H ymyileväinen Cory Johnson on mo-

nelle tämän kauden Korihait-pelaajal-
lekin tuttu mies muutaman vuoden 

takaa. Korihaiden kauden 2011-2012 Koris-
liigajoukkueessa muun muassa Mikko Jalosen 
ja Nigel Mooren kanssa pelannut amerikka-
lainen muistetaan Korihaissa positiivisena ja 
leppoisana miehenä. Syyskuun 2011 puolivä-
lissä Hollannista haipaitaan löytynyt Johnson 
heitti pelaamissaan 30 ottelussa keskimäärin 
16,9 pistettä ja noukki 6,0 levypalloa. Yhden 
ottelun piste-ennätykseksi Johnson kirjasi 29 
täppää, jonka hän heitti kahdesti – Pyrintöä 
ja Bisonsia vastaan. Johnsonin Korihait-kausi 
päättyi kuukautta ennen kauden loppua har-
milliseen polvivammaan, mutta positiiviset 
muistot kaudesta ovat molemminpuoliset.

Johnson aloitti koripallon pelaamisen 5-vuo-
tiaana. Parhaat lapsuusajan koripallomuis-
tot liittyvät pelaamiseen isoveljensä Ryan 
Johnsonin kanssa. Pelaajauransa suurimpana 
saavutuksena Johnson pitää lapsuusajan ta-
voitteensa, ammattilaisuran toteutumista ja 
pelikentällä suurimpina saavutuksiaan ovat 
osavaltion mestaruuskilpailun finaalipeliin 
saakka selviytyminen High School –aikana, useiden turnausten voittaminen yliopistoaikana ja pu-
dotuspeleihin pääsyä Espanjassa pelatessaan. Koripallo on aina ollut suuri osa hänen elämäänsä 
ja laji merkitseekin hänelle intohimoa, sitoutuneisuutta, ryhmätyötä, hauskaa kilpailuhenkisyyttä.

Uudenkaupungin Johnson muistaa lämminhenkisenä paikkana, jossa ihmiset ovat ystävällisiä. 
Hän muistaa tunteneensa olonsa hyvin kotoisaksi, kun ihmiset toivottivat hänet tervetulleeksi 
alusta saakka. -Pikkukaupungissa piti tietysti keksiä tekemistä, joten kävin esimerkiksi kalasta-
massa Mikko Frimodigin kanssa. Reissu oli menestys! Kalaa vain pomppi veneeseen, muistelee 
Johnson. Korihaista ja seuran yhteisöllisyydestä miehellä on myös positiiviset muistikuvat. -Yh-
teisöllisyys ja ihmisten talkoohenkisyys olivat yksi niistä syistä, joista pidin Korihaissa eniten. 
Tuntui siltä, että jokaisella oli osansa menestyksen tuomiseksi seuraan, miettii Johnson.

Johnson on kotoisin Minnesotan osavaltiosta, jossa ilmasto ja elämä muutenkin muistuttaa Suo-
men olosuhteita monella tavalla. Alueelle on aikanaan muuttanut paljon ihmisiä Skandinaviasta, 
koska se on muistuttanut heitä kotimaastaan. Talvet ovat kylmiä ja lunta on paljon, joten saunat 
ovat tavallinen osa minnesotalaisten elämää.
- Suomalaiset maisemat ovat lähes samanlaiset kuin maisemat kotipaikassani. Hauska yhteensat-
tuma on myös se, että Minnesotaa kutsutaan ”10 000 järven maaksi”, kun Suomea nimitetään 
aina ”tuhansien järvien maaksi”. Luulisin, että Suomessa on kuitenkin enemmän järviä kuin Min-
nesotassa, pohtii Johnson.

Joihinkin asioihin on silti tarvinnut tottua, vaikka Suomi muistuttaakin paljon Minnesotaa. - Otti 
aikansa ennen kun totuin siihen miten pimeää talvikaudella on. Koripallokausi pitää kuitenkin 
liikkeessä ja salilla käyminen auttaa. Ennen Suomeen tuloani en myöskään ollut koskaan syönyt 
poron lihaa. Tunsin syyllisyyttä siitä, että söin joulupukin poroja ja pelkäsin etten ehkä saisikaan 
lahjoja sinä vuonna, kujeilee Johnson.
Lakritsin syömistä Johnson ei myöskään ymmärrä, mutta kertoo hyväksyneensä sen seikan että 
Suomessa se on suurta herkkua. -Henkilökohtaisesti pidän sitä hirvittävimmältä maistuvimpien 
syötävien TOP 3-listalla, mutta en ajattele teistä pahaa jos pidätte siitä, Johnson nauraa.

Johnson on palannut tänä vuonna Suomeen pelaamaan KTP Basketin EuroChallenge –joukku-
een riveissä kaudella 2014-2015. Suomalaisille koripallofaneille hän lähettää terveisiä: 
- On hienoa olla taas Suomessa! Jos näette minut jossakin, älkää arkailko tulla esittäytymään ja 
juttelemaan. Minusta on hienoa tavata uusia ihmisiä.
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Huolto Rengas LAIHO
Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki, puh. 02 842 4500

G  

Nimi:   Gordon Walter Herbert
Kansalaisuus:  Kanada / Suomi
Syntynyt:  16. 2.1959 (ikä 55)
  Penticton, Kanada
Koulutus: Idahon yliopisto
Pituus:  198 cm

PELAAJAURA

Ammattilaisjoukkueet:
1982 - 1985 Hyvinkään Tahko
1985 - 1988 Turun NMKY
1988 - 1989 Forssan Koripojat
1989 - 1991 Helsingin NMKY
1991 - 1993 Uudenkaupungin Urheilijat
1993 - 1994 Korihait

Maajoukkueet:
1982-1987 Kanada

VALMENTAJAURA

1994 - 1996  Uudenkaupungin Korihait 
  (Suomi, SM-sarja)
1996 - 1999  Espoon Honka (Suomi, SM-sarja)
1999 - 2000  Oberwart Gunners 
  (Itävalta, Bundesliiga)
2000 - 2001  DJK Würzburg (Saksa, Bundesliiga)
2001 - 2004  Frankfurt Skyliners 
  (Saksa, Bundesliiga)
2004 - 2006  Paris Basket Racing 
  (Ranska, Pro A)
2005 - 2007  Georgian maajoukkue
2006 - 2007  Elan Bearnais Pau-Orthez 
  (Ranska, Pro A)
2007 - 2008  Aris Thessaloniki 
  (Kreikka, A1 Ethniki)
2008 - 2009  Toronto Raptors 
  (NBA, apuvalmentaja)
2009 - 2010  Espoon Honka (Suomi, Korisliiga)
2010   Suomen alle 18-vuotiaiden 
  poikien maajoukkue
2010 - 2011  Frankfurt Skyliners 
  (Saksa, Bundesliiga)
2011 - 2012  ALBA Berlin (Saksa)
2013 -   Fraport Skyliners 
  (Saksa, Bundesliiga)

FAKTARUUTU

Gordon Herbert
         - Uusikaupunkilainen koripallovalmentaja

Fysionurkka
Pohjoistullikatu 22
23500 Uusikaupunki

Puh. 02 844 1414 / 
050 363 6123

Sari Wahlbäck-Uotila
fysioterapeutti
lymfaterapeutti

ordon Herbert aloitti uransa koripalloilun pa-
rissa 10-vuotiaana. Jääkiekko oli hänen ensi-
rakkautensa, mutta kasvupyrähdyksen jälkeen 

laji hiljalleen vaihtui. Herbert pelasi myös lentopal-
loa ja harrasti yleisurheilua. Nuoruusiän tähtihetkiin 
Herbert listaa kymmenennellä luokalla saamansa ni-
mityksen provinssin parhaaksi pelaajaksi, kun taas pe-
laajauransa tähtihetkiin lukeutuu muun muassa Idahon 
yliopistossa tehdyt saavutukset sekä Los Angelesin 
Olympialaiset vuonna 1984.

Ammattilaisuransa Herbert aloitti vuonna 1982 pe-
laajana Hyvinkään Tahkossa. Hän pelasi SM-sarjassa ja 
Korisliigassa yhteensä 258 ottelua. Korisliigassa hän 
saavutti 5000 pisteen ja 2000 levypallon rajapyykit 
ennen pelaajauransa lopettamista Korihaissa kaudella 
1993-1994. Pelaajauran päätyttyä valmentaminen tun-
tui luonnolliselta valinnalta koripallouran jatkoksi.
- Halusin toimia valmentajana. Olisin toisaalta halunnut 
toimia myös opettajana, mutta valmentaminenhan on 
myös opettamista, muistelee Herbert uravalintaansa.

Valmentaminen on osoittautunut varsin oivalliseksi uravalinnaksi eikä motivaatio ole hukassa pitkästä 
urasta huolimatta. - Valmentaminen on intohimoni. Nautin pelaajien kanssa työskentelemisestä paljon. 
On aina hienoa kun pääsee muovaamaan yksilöurheilijoiden ryhmää oikeaksi joukkueeksi. Kilpailu ja 
parhaudentavoittelu motivoivat minua uudelleen ja uudelleen, kertoo Herbert.

Uransa aikana suomalaisunut ja uusikaupunkilaistunut Herbert ajattelee Uudestakaupungista vain po-
sitiivisia asioita. - Rakastan Uuttakaupunkia, sen luontoa ja merta. Erinomainen paikka kasvattaa lapsia. 
Uusikaupunkilaiset ovat mukavia, kunnioitusta herättäviä ja rehellisiä ihmisiä. Elämänlaatu on Suomessa 
ja Skandinaviassa muutenkin hyvin korkeatasoista ja monet asiat ovat hyvin samanlaisia, kuin Kanadassa. 
Aikanaan oli vaikea totutella loka-joulukuun pimeyteen ja saunaan, mutta ainakin Saunaa olen oppinut 
rakastamaan. Uudessakaupungissa parasta on luonto, meri ja Ravintola Pookin ruoka, toteaa Herbert. 

Uusikaupunkilaisille Herbert lähettää terveisiä:
- Toivottavasti Uusikaupunki pidetään koripallokaupunkina. Fanit siellä ovat huikeita. Tarvitaan yksi mes-
taruus lisää, kannustaa Herbert. 

Saavutuksia:
•   Valittiin kaudella 1999-2000 Itävallan koripalloliigan vuoden valmentajaksi
•   Voitti kaudella 2003-04 Saksan mestaruuden Frankfurt Skylinersin valmentajana
•   Valittiin kaudella 2004-05 Ranskan liigan vuoden valmentajaksi
•   Valmensi kaudella 2006-07 Pau-Orthezin Ranskan cupin mestariksi
•   Toimi kaudella 2008-09 NBA-seura Toronto Raptorsin apuvalmentajana vastuu-
    alueenaan ulkomaalaispelaajien (mm. Andrea Bargnani, Nathan Jawaii) kehittäminen
•   Valmensi joulukuussa 2009 Espoon Hongan Suomen cupin mestariksi
•   Valmensi keväällä 2010 Frankfurt Skylinersin Saksan Bundesliigan hopealle 
    runkosarjan 7. sijalta
•   Valmensi Suomen alle 18-vuotiaat pojat Euroopan A-divisioonaan kesällä 2010



SALIVUOROT 12.8.2014 - 30.4.2015
Kausi on jo hyvässä vauhdissa.  Tarkista alta 

harjoitusaikataulu ja lähde rohkeasti mukaan!
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KERHOPOJAT

LEIKKIKOULU

C-TYTÖT

MIKROPOJAT 05

MINIPOJAT

KERHOPOJAT

EDUSTUSJOUKKUE
V Jarno Nikula 040 588 7758 jarno.nikula@korihait.fi
V Marko Vehniäinen  050 348 8994 marko.vehniainen@urv.fi
JJ Mikko Frimodig 044 052 0407 mikko.frimodig@russtradeib.fi

PAPPAHAIT
JJ Heikki Mäkitalo 0400 861 351 heikki.makitalo@pcasfinland.fi

A-POJAT 96-98
V Marko Vehniäinen  050 348 8994 marko.vehniainen@urv.fi
JJ Harri Lehtonen 050 544 1361 harri.lehtonen@uusikaupunki.fi

B-POJAT 99/00
V Eemeli Miettinen 045 353 9795 eemeli95@luukku.com
JJ Jari Lahikainen 0400 533 321 jari.lahikainen@uusikaupunki.fi
JJ Seppo Ylä-Himanka 0400 790 432 seppo.yla-himanka@segertech.com

C-POJAT 01/02
V Jussi Humppi 040 960 4700 jussi.humppi@gmail.com
V Petri Wahlbäck 0400 548 248 pewahlba@uusikaupunki.fi
V Eero Siivonen 044 255 5766 lattahattu@hotmail.com
JJ Joni Lindgren 0440 222 114 iso.j@luukku.com

MINIPOJAT 03/04
V Marko Mäkinen 050 568 6235 marko.makinen@uusikaupunki.fi
JJ Katja Mäkinen 040 755 7421 katja.makinen@uusikaupunki.fi
V Jussi Paavola 050 568 6242 jussi.paavola@uusikaupunki.fi

MIKROPOJAT 05
V Jukka Järvinen 044 571 3113 jukka.jarvinen@uusikaupunki.fi
V Marko Arvonen 0500 717 459 marko.j.arvonen@uusikaupunki.fi
JJ Sirkka-Leena Haapanen 050 521 5515 sirkka-leena.haapanen@nybrok.com
     juha.haapanen@nybrok.com

MIKROPOJAT 06
V Masi Hyvönen 040 528 2425 masi.hyvon@suomi24.fi
V Petri Blomberg 0400 596 937 jope7274@gmail.com
JJ Hannu Hyyryläinen 0400 795 202 ha.hyyryl@luukku.com

C-TYTÖT
V Jukka Järvinen 044 571 3113 jukka.jarvinen@uusikaupunki.fi
V Petri Blomberg 0400 596 937 jope7274@gmail.com
JJ Noora Järvinen 044 069 8374 noora.jarvinen@uusikaupunki.fi

MINITYTÖT 03/04
V Timo Korpijärvi 0500 468 573 timo.korpijarvi@uusikaupunki.fi
V Camilla Grundström 040 418 8002 camilla.grundstrom@uusikaupunki.fi
JJ Mia Wahlbäck 040 726 2777 miwahlba@uusikaupunki.fi
JJ Jaana Aitta  040 564 4544 jaana.aitta@uusikaupunki.fi

MIKROTYTÖT 05/06
V Mari Jäsperlä 050 375 7773 mari.jasperla@hotmail.fi
JJ Kati Varjonen 045 132 0384 kativarjonen@gmail.com

KORISKERHO T 07/08
V Jarno Nikula 040 588 7758 jarno.nikula@korihait.fi
JJ Mona Autio 040 742 9000 mona.autio@uusikaupunki.fi

KORISKERHO P 07/08
V Pasi Kauha 050 590 0935 pasi.kauha@skaala.com
V Jussi Korpijärvi 050 338 2989 jussi.korpijarvi@ukinlvipalvelu.fi
JJ Mari Kauha 0400 854 087 mari.kauha@gmail.com

KORISLEIKKIKOULU
V Mikko Jalonen 040 738 2204 mikko.jalonen@uusikaupunki.fi 

AKATEMIA
V Jarno Nikula 040 588 7758 jarno.nikula@korihait.fi

Yhteystiedot

TOIMIHENKILÖT
Ville Vuorinen 040 516 1561 ville.vuorinen@korihait.fi
Jarno Nikula  040 588 7758 jarno.nikula@korihait.fi
Nanna Rannikko 045 673 2400 nanna.rannikko@korihait.fi
Timo Korpijärvi 0500 468 573 timo.korpijarvi@uusikaupunki.fi
Juhani Kluuskeri  0500 538 550 juhani.kluuskeri@lannenomavoima.fi

PÄÄSYLIPPU
Tämä pääsylippu oikeuttaa yhden aikuisen sisäänpääsyyn 

Korihaiden otteluun

SU 4.1.2015 klo 17 
Korihait - FoKoPo 

jäsenkortin omaavan juniorin seurassa.

Juniori:__________________________________________
Joukkue:_________________________________________ 

juniorit@korihait.fi / www.korihait.fi
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