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Kevät on aina hienoa aikaa. Valo alkaa näyt-
täytyä pitkän pimeän kauden jälkeen ja luonto 
heräilee kohti kesää. Korihaiden edustusjouk-
kueen kuluva kausi on ollut myrskyisä talous-
vaikeuksineen ja loukkaantumisineen.

Kevään kynnyksellä on päivä alkanut paistaa 
myös haimiehistön risukasaan. Taloushuolet on 
taltutettu ja joukkue on terävimmässä iskussaan 
juuri tärkeimpien pelien alla. Uusi lupaus Nicolai 
Andersen on näyttänyt olevansa pelimies ja 
on sopeutunut nopealla aikataululla uuteen 
ympäristöönsä.

Alkaa näyttää siltä, että Pohitullissa pelataan 
ensi syksynä pitkästä aikaa Korisliigaa. Tosin 
täytyy muistaa, että kauden vaikeimmat koi-
tokset ovat vielä edessä.

Tule siis sinäkin mukaan ja ole osa kevään 
hienoa näytelmää. Tehdään kevään play-off 
peleistä tapahtuma, jonka jokainen meistä 
muistaa vielä pitkään.

Kalle Klotz,
johtokunnan puheenjohtaja

KORIHAIT KOHTI NOUSUA!

UU-Korihait 
Playoff-julkaisu
Julkaisija: UU-Korihait ry
Toimituskunta: UU-Korihait ry
Taitto: Mainostoimisto Grafesko
Painosmäärä 12 000
Kuvat: Ella Jalava / Grafesko, 
Mika Reinholm / FotoMika
ja Päivi Sappinen.

Pääkirjoitus
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VASTUSTAJAJOUKKUEET 
ESITTELYSSÄ

FOKOPO - REMON NELSON 
YNNÄ MUUT PELAAJAT

MV MAISEMARAKENNUS

VIITANEN OY Alinenkatu 9, Uusikaupunki
puh. 0440 702 110

kukkapirtti@uusikaupunki.fi
www.siivosenkukkapirtti.fi

Seger Oy
The Pressing 
Technology Specialist

www.segertech.com

JKS - PAINEETTA PELAAVAT 
NUORET ERIKOISESSA KOTISALISSA

TARMO - TUTUT TAKAMIEHET KIUSANTEKIJÖINÄ

Järvenpään Koripalloseura on 
Korihaille tuttu vastustaja viime 
kevään välieristä. Silloin haileirissä 
juhlittiin finaalipaikkaa 3-0 voitoin. 
JKS:llä on nyt kolmas kausi diva-
rissa menossa, sitä ennen joukkue 
tahkosi yhtä sarjatasoa alempana.

Joukkue on tullut tutuksi nuorten 
ennakkoluulottomien suomalais-
ten sekä parin veteraaniosaston 
ulkomaalaisen keitoksesta. Nuo-
risoryhmä pelaa ennakkoluulotto-
masti ja ennen kaikkea paineetto-
masti. Seuralla ei ole pyrkimyksiä 
nousta ja jollain lailla näyttämisen 
halu näkyy otteissa. 

Oman mausteensa tuo Järvenpään 
liikuntahalli, jonka kotikutoisessa 
tunnelmassa joukkue heittää vä-
lillä hurmoksessa ja voi silloin olla 
hankala vastus kenelle tahansa.

Liigassakin pelannut HL Coleman 
on ehtinyt jo 41-vuoden ikään, 
mutta on edelleen JKS:n paras 
pistemies. 21-vuotias takamies 

Juuso Kauppinen on puolestaan 
kotimaisista takonut eniten palloa 
pussiin. Ja JKS:stä puhuttaessa 
ei voi ikinä unohtaa Arsene To-
waa. Mies tekee parketilla kaikkea 
mahdollista, eikä mikään näytä 
kauniilta. Mutta poikkeuksellisen 
vahvarakenteinen sisupussi on 
kuitenkin mukava piristys vahvis-
tusten joukossa ja erittäin tärkeä 
pelaaja joukkueelleen, kunhan 
malttaa jättää turhat protestoinnit 
pois oikeudenjakajien suuntaan.

Forssalaiset ovat Korihaiden suu-
rin uhka ja samalla myös pudo-
tuspelien suurin kysymysmerk-
ki. Joukkueen kokoonpanosta ei 
voi sanoa mitään varmaa, koska 
osa porukasta ravaa Loimaan ja 
Forssan väliä. Iskukyky riippuu 
paljolti siitä, kuinka paljon Bisons 
tarvitsee lupaavia FoKoPon nuoria 
riveihinsä.

Viimeksi kaudella 2012-2013 lii-
gatasolla piipahtanut FoKoPo on 
vaarallinen vastus, vaikka Bisons 
verottaisi useammankin miehen. 
Heillä on nimittäin sarjan kovin täs-
mäase, joka tottelee nimeä Remon 
Nelson. 25-vuotias takamies on 
pistetilastossa täysin omaa luok-
kaansa, eikä parhaana päivänä 
tarvitse muilta apuja. Tämä saatiin 
huomata marraskuussa Pohitullis-
sa, kun Nelson pisteli palloa pus-
siin 30 pisteen arvoisesti vaikka 
mistä asennosta. Ainakaan silloin 
ei ukilaisilta löytynyt sopivaa puo-
lustajaa 178-senttiselle väkkärälle. 

Joukkueen tukipilari korin alla on 
Shayne Heyward, joka ei kuiten-
kaan ole Marcus Vanin veroinen 
sentteri. Hyvänä päivänä levypal-
lotilaston nelonen Heyward saat-
taa olla kuitenkin tehokas myös 
hyökkäyspäässä. 

Suomalaisista paras pistemies on 
ollut Henri Niemistö 13,2 pinnan 
keskiarvolla. Myös hänen pelaa-
misensa on epävarmaa. Niemistö 
on ollut Bisonsin mukana monessa 
ottelussa.

Porvoon Tarmo tipahti Korisliigasta 
2011, eikä sen jälkeen pääsarja-
tasolle ole porvoolaiset yltäneet. 
Divarin vakioryhmiin kuuluva 
Tarmo vahvistui huomattavasti, 
kun ex-Korihai Sami Ikävalko jätti 
Salon pölyt taakseen ja suuntasi 
auttamaan Tarmoa kesken kauden. 
Ikävalko on pussittanut mainiot 20 
pinnaa ottelua kohden ja johtaa 
joukkueen peliä yhdessä meille 
vieläkin tutumman herran eli Nigel 
Mooren kanssa.

Molemmat veijarit varmasti toi-
vovat kohtaavansa välierissä hai-

parven. Moorella tuskin on mitään 
hampaankolossa, mutta Ikävalko 
varmasti haluaa näyttää ukilaisil-
le osaamisensa ja motivaatio on 
korkealla.

Tarmon jenkeistä Julian Boyd on 
erittäin arvaamaton. Mies saat-
taa kulkea massan mukana täysin 
erottumatta tai räiskiä 40 pinnaa 
taululle kaikista estelyistä huoli-
matta. Boyd on joukkueensa paras 
pistemies 21,2 pisteen keskiarvol-
la. Tarmo ja Korihait ovat ainoita 
joukkueita play-offeissa, joilla on 
kolme amerikkalaista rotaatiossa.

Kun tiimit kohtaavat puolivälieräs-
sä, niin paineet ovat vain ja ainoas-
taan Korihailla, sillä joukkueet ovat 
kohdanneet kahden vuoden aika-
na kahdeksan kertaa ja petokala 
on poiminut kaikki sarjapinnat 
mukaansa. Tarmo on ollut Poha-
rilla täysin aseeton, kotikentällään 
Kokonhallissa porvoolaiset ovat 
vaarallisia.

Vastustajajoukkueet
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Tekstit: Juha Laine



Uusi vaateliike avataan huhtikuussa!
Katso lisää: www.amalinda.fi

Alinenkatu 23, Uki
ma-pe 9-17.30, la 9-14

Puh. 050 569 7495
www.karmiini.fi

Virallinen 
jälkipelipaikka

 
Livematsit
 Kirstassa

puh. 010 764 5491

Eero Lehtosen kanssa tehdään 
haastattelu Pohitullissa katsel-
len samalla C-poikien peliä. Ju-
tustelun jälkeen lähtö hallista 
viivästyy pieneksi hetkeksi seu-
raavanlaisen kommentin takia. 

- Muistitko Eero mainita, 
kuinka hyviä valmentajia sulla 
on junnuna ollut, Korihaiden 
pitkäaikainen juniorivalmentaja 
Petri Blomberg tokaisi Eerolle 
naureskellen.

Nuorukainen saa muutaman 
muunkin hyväntuulisen lausah-
duksen eri ihmisiltä, ennen kuin 
lähdemme ulos ottamaan kuvaa. 
Kyseisissä kommenteissa on kyt-
kös toisiinsa. Eero on meidän 
mies, Pohitullissa koripalloon 
kasvatettu ja me olemme hä-
nestä ylpeitä. Ja kuuluu ollakin.

Eero Lehtosen läpimurtokausi 
HUIPENNUSTA VAILLE VALMIS
Keltanokkana kovassa roolissa

Kävi loppukeväästä miten 
tahansa, mikään ei enää muuta 
sitä faktaa että Eero Lehtonen 
on tunkenut itsensä läpi mies-
ten sarjoihin. Muutama vuosi 
sitten Lehtonen pelaili vielä ko-
rista Pohitullin koulun pihalla, 
nyt (omien sanojensa mukaan) 
196-senttinen toisen vuoden 
lukiolainen on jyrännyt itsensä 
edustusmiehistön avausviisik-
koon.

- Onhan tämä kausi mennyt 
odotettua paremmin. Kesällä 
on tehty paljon töitä ja siitä on 
saanut palkintoa. Lisäksi peliroh-
keutta on tullut paljon lisää, kun 
on saanut niin paljon peliaikaa, 
Lehtonen arvioi.

Koripallo oli lajivalintana A-
poikien ykkösdivarin pistene-

loselle varsin luonnollinen. Isä-
Harri pelasi SM-sarjassa pitkään 
voittaen Suomen mestaruuden 
UU:n paidassa 1990. Myös Eeron 
isosisko pelasi korista, joten pie-
nenä käsiin hakeutunut peliväli-
ne oli juuri koripallo.

- On mulla golfin green card, 
mutta siinä se sitten onkin muis-
ta lajeista. Aloitin ekaluokkalai-
sena koripallon ja se vei mennes-
sään, Lehtonen kertoi.

Isä on kulkenut tiiviisti muka-
na pojan harrastuksessa ja ollut 
yhden vuoden myös valmenta-
jana. Eero ei ehtinyt näkemään 
Harrin suorituksia SM-sarjassa, 
mutta 45-vuotiaiden SM-sarja-
pelejä Eero muisti näkeneensä. 
Myös vanhat VHS-kasetit mesta-
ruusvuodelta on tullut nähtyä.

Eero on nähnyt pienenä poi-
kana monet Korihaiden pudo-
tuspelit paikan päällä Pohitul-
lissa ja parhaiten on syöpynyt 
sielun maisemaan neljäs sija 
viiden vuoden takaa.

- Oli hienoa, kun päästiin puo-
livälieristä eteenpäin. Ne kotipe-
lit ja valkoiset paidat yleisössä on 
jäänyt hyvin mieleen, Lehtonen 
muisteli.

Eeron tavoite tulevaan kevää-
seen on yhteneväinen muiden 
kanssa. Korihaiden on oltava 
divarin paras joukkue.

Pelaajahaastattelu
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- Siitä lähdetään, että me hoi-
detaan koko homma. Uskon, 
että oma roolini ei suuremmin 
muutu. Loppuhetkillä on mah-
dollisesti eri jätkät kentällä, 
mutta muuten varmaan tulee 
vastuuta, Lehtonen ennakoi.

Vastikään ajokortin saanut 
Lehtonen ei liikoja mietiskele tu-
levaisuuttaan, ensi vuosi menee 
kuitenkin vielä lukiossa. Koripal-
lo jatkuu ja opiskelukin jatkuu, 
suunta on vielä hakusessa.

- Ei mulla ole mitään konk-
reettisia tavoitteita koriksessa, 

pelaan niin kuin kauan kuin 
tämä on kivaa. Jatko-opiske-
luista en ole vielä päättänyt. 
Teknillinen esimerkiksi voisi 
tulla kyseeseen, katsellaan 
nyt rauhassa, Eero mietiskeli.

Juha Laine

Puh. 045 130 4546
Koulukatu 7
23500 Uusikaupunki

info@grafesko.comMainostoimisto
Grafesko Oy www.grafesko.com

GRAAFINEN SUNNITTELU • VALOKUVAUS JA VIDEOTUOTANTOPALVELUT 
INTERNETPALVELUT • MARKKINOINTIMATERIAALIT

MYÖS VERKKOKAUPPOJA
OTA YHTEYTTÄ!  

OVATKO VERKKOSIVUNNE RESPONSIIVISET?
Meillä tehdään sivuja, jotka toimivat 
kaikilla laitteilla, näyttävät hyvältä 

ja löytyvät hakukoneista. 

www



Kierros  Päivä  Koti  Vieras  klo
 
1. välierä  to 24.3. KORIHAIT  M1DA 4.  18.30
1. välierä  to 24.3.  M1DA 2.  M1DA 3.  18.30

2. välierä  su 27.3.  M1DA 4.  Korihait  17.00
2. välierä  su 27.3.  M1DA 3.  M1DA 2.  17.00

3. välierä  su 30.3.  KORIHAIT  M1DA 4.  18.30
3. välierä  su 30.3.  M1DA 2.  M1DA 3.  18.30

4. välierä*  la 2.4. M1DA 4.  KORIHAIT   17.00
4. välierä*  la 2.4.  M1DA 3.  M1DA 2.  17.00

5. välierä*  ke 6.4.  KORIHAIT  M1DA 4.  18.30
5. välierä*  ke 6.4.  M1DA 2.  M1DA 3.  18.30

*tarvittaessa

10.3. TILANTEEN MUKAAN

M1DA 1. UU-Korihait    M1DA 3. JKS Basket
M1DA 2. FoKoPo    M1DA 4. Porvoon Tarmo

Pudotus- ja finaalipelit
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PLAYOFF-KAUSIKORTIT 
NYT MYYNNISSÄ!
110 € Playoff-kausikortti
Sisältää:
- sisäänpääsyn Korihaiden kotipeleihin pudotuspeleissä
- puoliajalla kermakakkukahvit
- valmentajan vierailu puoliajalla
- pääsy ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen
- Kirstan jälkipeleissä yksi vapaavalintainen juoma
- Korihait Wild Shark - pyyhkeen

75€ Playoff-kausikortti
Sisältää:
- sisäänpääsyn Korihaiden kotipeleihin pudotuspeleissä.

Yksittäinen lippu 17€.

KORIHAIT.FI

1. FINAALI LA  9.4. KLO 17.00
2. FINAALI TI 12.4. KLO 18.30
3. FINAALI PE 15.4. KLO 18.30
4. FINAALI* MA 18.4. KLO 18.30
5. FINAALI* TO 21.4. KLO 18.30

Finaalipelit

PLAYOFFIT 
ALKAA!

Pudotuspelit



os liigakarsintoja ei oteta lu-
kuun, Pohitullissa on jännitetty 
pudotuspelejä seitsemänä ke-

väänä 2000-luvulla. Tähän on otettu 
huomioon myös viime vuoden diva-
rin play-offit. Näihin ainutlaatuisiin 
hetkiin on mahtunut monen monta 
riemunkiljahdusta kuin myös pet-
tymysten kyyneleiden nieleskelyä.

Kahdeksatta kauden huipen-
tumaa odotellessa on hyvä hetki 
pureutua lähihistorian havinaan ja 
mieliinpainuvimpiin tapahtumiin.

15 vuotta sitten odotukset oli-
vat tapissa. Hyvin sujunut runko-
sarja (viides sija) oli ohi ja edessä 
play-offit Länsirannikon tapaan. 
Valmentajana paremmin tunnetun 
Ray Ailuksen toimiessa haiparven 
pelintekijänä Korihait jäi kuitenkin 
Salon Vilppaan jalkoihin. Ainoas-
taan kolmas kamppailu Salossa oli 
tasainen, mutta sen kotijoukkue vei 
numeroin 91-87 Dondrell Whitmo-
ren (28p.) ollessa Korihaiden paras 
pistemies.

Tämän jälkeen alkoi ensimmäi-
nen korpivaellus ja seuraavana 
vuonna seura tipahti sarjaporrasta 
alemmas noustakseen riemastutta-
vasti välittömästi takaisin seuraava-
na keväänä. Divarissa ei silloin pelat-
tu play-offeja, vaan petokala nousi 
voitettuaan komeasti runkosarjan.

Pudotuspelien makuun pääs-
tiin taas keväällä 2006, jolloin irtosi 
2000-luvun ensimmäinen play-
off voitto. Korihait pystyi toisessa 
kamppailussa Poharilla kaatamaan 
Hongan 86-77 loistavan sentterin 
Boakai Lalugban (27/13) johdolla. 
Välierät jäivät kuitenkin haaveeksi. 
Tässä vaiheessa aiemmin mainittu 
Ailus toimi petokalan pääkoutsina.

Seuraavaan kriisivaiheeseen 
hälytettiin paikalle pelaajauransa 
lopettanut Jyri Lehtonen, joka kah-
lasi keväällä 2007 liigakarsinnoista 
ukilaiset kuiville.

2008 palloiluhallin akuustiikkaa 
koetteli huikea pikkumies Glenn 
Stokes, joka oli Korihaiden pelin-
johtaja kyseisellä kaudella. Edelleen 
pelaava takamies intoutui välillä 
uskomattomiin suorituksiin, mutta 
Kouvot osasi keinot Stokesin pysäyt-
tämiseen ja eteni välieriin. 

Keväällä 2009 mitali oli realisti-
nen tavoite. Jussi Kumpulainen, Bo-
jan Sarcevic, Josh Gonner ja kump-
panit pysähtyivät Namika Lahteen. 
Ukilaisilla kävi lopulta huono tuuri 
vastustajan suhteen, sillä Lahti eteni 
yllättäen mestaruuteen asti.

Mieliinpainuvin kevät 2000-lu-
vulla on varmasti suurimman osan 
mielestä kevät 2011. Korihait löysi 
uskomattoman hyvän harmonian 
jo runkosarjassa saaden jopa koti-
edun puolivälieriin. Pomppuihme 
Lawrence Wright, Nigel Moore ja 
James Reaves olivat joukkueelle 
pelaava jenkkitrio. Peliä johtivat 
Sarcevic ja Mikko Jalonen, Kumpu-
lainen piti kentällä kokonaisuutta 
kasassa johtajuudella. 

Huikea puolivälieräsarja eteni ko-
tivoitoilla tilanteeseen 2-2 ja ratkai-
seva matsi oli Uudessakaupungissa. 
Honka ahdisteli loppuun asti, mutta 
Petri Heinosen kanssa kamppailun 
sankarina tsempannut Bojan Sar-
cevic säkitti kymmenen pistettä 
viimeisen minuutin aikana ja hai-
parvi eteni ainoan kerran tällä vuosi-
tuhannella välieriin. Mestarijoukkue 
Pyrintö ei välierissä hämääntynyt 
edes kalastajakylän omintakeisesta 
huumorista eli kuuluisista Damon-
naamareista ja paineli finaaleihin 
suoraan 0-3. Pronssiottelussa KTP 
kukisti petokalan ja näin loppusi-
joitus oli neljäs.

Tämä onkin toistaiseksi viimeinen 
kerta, kun Pohitullissa on nähty lii-
gatason play-offeja. Viime keväänä 
huuma oli korkealla, vaikka kyseessä 
oli ”vain” I-divisioonan pudotuspelit. 
Tuoreessa muistissa on vielä tapah-
tumat. Kokemusta hyödyntäen BC 
Nokia vei finaalit otteluvoitoin 1-3. 
Välierissä Korihait polvisti JKS:n 3-0.

Kokonaisuudessaan (jos viime 
kevät lasketaan mukaan) Korihait on 
pelannut yhteensä yhdeksän ottelu-
sarjaa, joista voitokkaita on kaksi ja 
tappioita seitsemän. Tämän tilaston 
kaunistelu alkaa 24.maaliskuuta.

Juha Laine

Korihait playoffeissa 2000-luvulla

2000-2001  Tippui puolivälierissä Vilppaalle 0-3, sijoitus 5
2001-2002  Sijoitus 13 (tippui I-divisioonaan)
2002-2003  Paluu Korisliigaan (I-divisioonan voitto)
2003-2004  Sijoitus 11
2004-2005  Sijoitus 12
2005-2006  Tippui puolivälierissä Hongalle 1-3, sijoitus 7
2006-2007  Sijoitus 11
2007-2008  Tippui puolivälierissä Kouvoille 0-3, sijoitus 6
2008-2009  Tippui puolivälierissä Namika Lahdelle 1-3, sijoitus 6
2009-2010  Tippui puolivälierissä ToPolle 0-3, sijoitus 6
2010-2011  Puolivälieristä jatkoon, hävisi pronssiottelussa KTP:lle, sijoitus 4
2011-2012  Sijoitus 10
2012-2013  Sijoitus 9
2013-2014  Sijoitus 12 (putoaminen Korisliigasta)
2014-2015  I-divisioonan finaalitappio BC Nokialle 1-3
2015-2016  ???

Nitromatseja hurmoksellisessa fiiliksessä

KORIHAILLA SEITSEMÄN 
play-off kevättä 2000-luvulla

Playoffien historiaa
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Bojan Sarcevic johti Korihaiden peliä puolivälierissä keväällä 2009, mutta Namika Lahti oli kuitenkin etevämpi. 
Kuva: Mika Reinholm.

VSP Shop, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki (ma-pe klo 10–17)

100 Megan yhteys alkaen 29,90 €/kk*
Erilaisia vaihtoehtoja asuinalueestasi riippuen.

TURVAPAKETTI  6,90 €/kk (norm.)

 8,90 €/kk (norm.)Nyt ensimmäiset 6 kk -50 %

Tarjous voimassa 30.6.2016 saakka

Nyt myös Mobiiliturva!

* Hinta 30.6.2016 mennessä tilatuille täysin uusille VSP Kotikaista ja VSP KuituKotiin -liittymille. Hinta edellyttää 24 kk:n määräaikaista sopimusta. 
Liittymän liittymis- ja asennusmaksu riippuu talotyypistä ja siitä, onko valokuituverkkoa jo rakennettu ko. asuinalueelle.ari Toivonen Oy

UUSIKAUPUNKI     0400-502700
kari.toivonen2015@gmail.com

KIINTEISTÖVÄLITYS

K

kiinteistovalityskaritoivonen.fi
0400-502700

J

• LAADUKKAITA CANVASTAULUJA 
   SISUSTUKSEEN EDULLISESTI 
• MYÖS OMASTA KUVASTA



Kaikkien aikojen ensimmäistä Ko-
rihaiden järjestämää gaalailtaa 
juhlittiin maaliskuun ensimmäise-
nä lauantaina Hotelli Aquariukses-
sa. Arviolta satahenkinen vieras-
joukko oli saapunut nauttimaan 
viihteellisen illan tunnelmasta ja 
osoittamaan tukeaan talousvai-
keuksista pikkuhiljaa niskalenkin 
ottaneelle seuralle. 

Illan esiintyjäkaarti koostui tal-
koohengellä mukaan lähteneistä 
paikallisista artisteista ja ohjelma 
olikin varsin viihdyttävää ja mo-
nipuolista. Viihteestä vastasivat 
Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja, 
Tangomarkkinoiden finalisti San-
na Arell, esiintymisen monitaituri 
Jukitsu Hyytiä, nuoret lahjakkaat 
laulajat Sofia Kerkola ja Akseli 
Kankaanranta sekä illan maagi-
sesta osuudesta vastannut taikuri 
Marko Poskiparta. Lisäksi muka-
na oli Ella Jalavan luotsaama Hai 

Viihdettä, säihkettä ja hyvää ruokaa
KORIHAIDEN GAALAILLASSA 

Five -tanssiryhmä. Illan juontajana 
ja huutokaupan meklarina toimi 
koripallo-otteluistakin tuttu sup-
liikkimies Ville Laaksonen.

Gaalaillan tunnelma oli rento 
ja toiveikas. Ruoka maistui, esiin-
tymiset keräsivät toinen toistaan 
suurempia suosionosoituksia ja 
viimeistään seuran hallituksen pu-
heenjohtaja Kalle Klotzin kajaut-
taman legendaarisen UU Voittaa 
-biisin muuttuminen riemukkaaksi 
yhteislauluksi vahvisti kannatta-
jien lujaa uskoa seuran tulevai-
suuteen. 

Loppuillan huutokauppa osoitti 
myös, että tulevaisuuden lisäksi 
seuran historialla ja perinteillä on 
kannattajilleen merkitystä. Kori-
haiden toiminnanjohtaja Marko 
Ruohola oli iltaan kokonaisuudes-
saan tyytyväinen.

- Nyt on sekä helpottunut, toi-
veikas että iloinen olo. Tapahtuma 

ylitti kaikki odotuksemme, väkeä 
tuli paikalle tuplamäärä tavoittee-
seen nähden ja yleisö selvästi viih-
tyi ja nautti. Koripallon ja korkealla 
tasolla pelaavan seuran merkitys 
tälle alueelle ja yhteisölle näkyi 
tänä iltana. Se on hienoa, Ruohola 
lausui helpottuneena.

Onnistuneen ensikerran siivittä-
mänä ajatus on järjestää vastaava 
tapahtuma myös ensi vuonna. Sitä 
ennen Ruohola toivoo kuitenkin 
näkevänsä vastaavaa hyvää nos-
tetta myös kohta alkavissa finaa-
lipeleissä Pohitullissa. 

- Lehterit täyteen ja mölyä mök-
kiin!

Päivi Sappinen

Pelaajat kaappasivat eilen kanssaan kuvaan yhden seuran pitkäaikaisimmista faneista. Pekka Ketola on kannustanut UU:n 
koripalloa alusta saakka, eli jo yli 40 vuoden ajan.

Jukitsu Hyytiä viihdytti ja laulatti yleisöä taattuun tyyliinsä.

Korihaiden gaalailta keräsi viihteen ja hyvän ruoan pariin satapäin osallistujia. 

Akseli Kankaanranta ja Sofia Kerkola mykistivät  gaalayleisön pysäyttävillä tulkinnoillaan. Heikki Wala muisteli seuran historian ensim-
mäistä liiganousua ja esitteli huutokaupat-
tavan voittopallon kaudelta 80-81.

Korihaiden tanssiryhmä Hai Five toi nuorta energiaa gaalailtaan. 

Kapteeni Mikko Jalonen ja illan juontanut Ville Laaksonen seuralaisi-
neen nauttivat illan tunnelmasta. 

Parturi - Kampaamo Salon Carina
Linja-autoasema 2. krs

puh. 02 8424544

Tervetuloa!

Laitilan Kaupunki

Gaalatunnelmia
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un Vakka-Suomen Sanomat, Farmi-lehti, Oma-
koti-lehti tai vaikkapa joulun mainoslehdet 
kolahtavat postilaatikkoonne jakopäivänä, niin 

sen taustalla on Korihait, seuran jakelutoiminta ja seu-
ran lähes 30 työntekijää. Nämä työntekijät eli jakajat 
tekevät jakelutyötään 1-2 kertaa viikossa näiden lehti-
en ja mainosten jakelun osalta Vakka-Suomen alueel-
la: Uusikaupunki, Laitila ja Vehmaa.

Korihait ovat vastanneet usean vuosikymmenen 
ajan Vakka-Suomessa ilmaislehtien ja mainoksien ja-
kelusta. Jakelutoiminnan tuotto on ollut merkittävä 
osa Korihaiden varainhankintaa, jolla voidaan tukea 
seuran edustusjoukkueen toimintaa sekä nuorten ja 
lasten koripalloharrastusta. Jakelutoiminnan kautta 
Korihait on merkittävä nuorten työllistäjä Vakka-Suo-
messa. Nuorimmat jakajat ovat vasta 14-vuotiaita ja 
tämä on useille heille ensimmäinen työpaikka, jossa 
he voivat työskennellä ja hankkia niin sanotusti ”omaa 
rahaa”.

Yksi pitkään mukana olleista jakajista on Ketolan 
perhe, jossa nyt suurimmassa jakeluvastuussa on 
perheen 14-vuotias tytär Reea Ketola. Ketolat vastaa-
vat jakelusta Uudenkaupungin Hakametsän alueella. 
Perheen isä auttaa osaltaan jaettavien tuotteiden, leh-
tien ja mainoksien kuljetuksessa autolla ja myös itse 
jakelussa. Perheessä jakelussa ovat tällä hetkellä mu-
kana Reean isosisko Riina ja pikkuveli Ronikin auttelee 
innokkaasti jakeluhommissa, vaikka ikää onkin vasta 
kymmenen vuotta.

Reea Ketola on iloinen, positiivinen ja todella aktii-
vinen nuori, jolla on selkeät tavoitteet ja suunnitelmat 
tulevaisuudestaan. Reea käy peruskoulun yläkoulua ja 
tähtäin on lukiossa, tosin kokin opinnot kiinnostavat 
myös, sillä Reea on innokas kokkaaja. Koulun ja jake-
lutöiden ohella Reea on aktiivinen uinnin harrastaja, 
hän käy kolme kertaa viikossa UiVan eli Uinti-Vakan 
harjoituksissa Uudenkaupungin uimahallilla.

Reea on aloittanut säästämisen ja jakelutoiminnan 
palkan säästöillä hänellä on tavoitteena lähteä yhdes-
sä kaverinsa kanssa Interrailaamaan. Perheen isä ker-
too, että perheen nuoret ovat säästäneet aina näistä 

KORIHAIDEN JAKELUTOIMINTA 
 – nuorille ensiaskel työelämään

K jakelutoiminnan palkkatuloista.
Reea on mitä mainioin esimerkki nuoresta, joka ot-

taa vastuuta itsestään ja omasta tekemisestään sekä 
pystyy ja ehtii hoitamaan koulunsa erinomaisesti, har-
rastamaan urheilua ja vielä tekemään töitä opintojen 
ja harrastusten ohella. Ja kaiken tämän hän tekee hy-
myssä suin ja iloisin mielin. Korihait toivottaa Reealle 
hyvää jatkoa ja edelleen aktiivista tekemistä tuleville 
vuosille.

Marko Ruohola

ENSIMMÄISTÄ KERTAA PLAYOFFEISSA
Kolmestatoista tanssitaitoisesta tytöstä koostuva Korihaiden oma 
tanssiryhmä Hai Five pääsee ensimmäistä kertaa tanssimaan playof-
feihin. Tytöt ovat ahkerasti harjoitelleet uusia koreografioita Pohitullin 
peilisalissa. Playoffeihin on suunnitteilla jotain ennennäkemätöntä ja 
uudenlaista kokonaisuutta.  

- Meillä on mahtava porukka kasassa. Vaikka  kauteen onkin 
mahtunut paljon kommelluksia, niistä ollaan selvitty yhdessä, kertoo 
tanssiryhmän ohjaaja Ella Jalava. - Ensi syksyksi on suunnitteilla jo 
kaikenlaista uutta ja Hai Five nähdäänkin silloin suurempana, parem-
pana ja mahtavampana!

Hai Five kiittää Korihaita sekä yhteistyökumppaneitaan tuesta ja 
mahdollisuudesta osallistua kotipeleihin ja muihin tapahtumiin.  Tämä 
on ollut hieno mahdollisuus nuorille tanssijoille päästä esiintymään 
ja kannustamaan Korihaita kotipeleissä.

Hai Five -energialla kaikki kannustamaan Korihait voittoon!

HAEMME UUSIA 
TANSSIJOITA 

ENSI KAUDEKSI 
JOUKKOOMME!

Jos olet 13-20 vuotias tyttö, sinulta 
löytyy rytmitajua ja olisit kiinnos-
tunut tanssimaan joukossamme, 
ilmoittaudu mukaan mahdolli-
simmman pian! Treenit aloitetaan 
elo-syyskuussa LiikuntaInnon ti-
loissa maanantaisin ja keskiviik-
koisin klo 19. Tarkempaa tietoa 
lähempänä.  Ilmoittautumiset: 
ella.jalava@grafesko.com / 
050 346 7997.

KULJETUS
Jarkko Aalto Oy

+358 40 5656 123
japi@taivassalo.net  •  kuljetusjarkkoaalto.fi
• Vaihtolavat  •  Pihakivet  •  Murskeet, mullat ja muut maa-ainekset 

•  Hiap-nostot  •  Hiekoitushiekat  •  Kala-ajot

 

  

Kurjenpolku 3, 
p. 02 841 3228Uusikaupunki

Väriuki Oy

ulkomaalien 
värisuunnittelu

 

  

Kurjenpolku 3, 
p. 02 841 3228Uusikaupunki

Väriuki Oy

ulkomaalien 
värisuunnittelu

Parasta palvelua &
kumppanuutta pintoihin 

ja sisustamiseen

•  maalit  •  maalaustyövälineet  •  seinän- 
ja lattianpäällysteet  •  keraamiset laatat 

•  kiinnitysaineet  •  kylpyhuonekalusteet

Väriuki Oy
Kurjenpolku 3,
p. 02 841 3228

 

  

Kurjenpolku 3, 
p. 02 841 3228Uusikaupunki

Väriuki Oy

ulkomaalien 
värisuunnittelu

www.varisilma.fi

Jakelutoiminta
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Korihaiden ensimmäinen kesä-
lomaleiri järjestettiin elokuun 
alussa. Leiri oli monella tapaa 
menestys, naisten maajoukkue-
pelaajat vetäjinä, Anni Mäkitalo 
ja Sofia Pelander sekä ammatik-
seen pelaavat Nigel ja Ranskassa 
tällä hetkellä pelaava Matt Gib-
son. Unohtaa ei sovi myöskään 
Korihaiden edustusjoukkueen 
pelaajia, jotka auttoivat päivit-
täin valmennuksessa. Leirillä 
oltiin sisällä ja ulkona, Pohitullin 
toimiessa pääpaikkana. 

Kolmen päivän aikana 40 in-
nokasta junioria harjoittelivat  
henkilökohtaisia taitoja, ja totta-
kai päivittäin myös pelattiin. Lei-
ri huipentui Korihaiden uudella 
katukoriskentällä ”HÄKISSÄ” Per-

KATUKORIS 
 - koululaisten liikuntatapahtuma

oka vuosi keväällä ja syksyllä 
järjestetään Uudenkaupungin 
torilla Katukoris-tapahtuma, 

joka on tarkoitettu alakouluikäisille. 
Tapahtuma on koulupäivän aikana 
ja joukkueet pelaavat eri koulujen 
joukkueita vastaan. Joukkueissa on 
4-5 henkilöä, joista kolme on kerral-
laan kentällä. Katukorista pelataan 
yhteen koriin.

Katukoriksessa tärkeintä kuiten-
kaan ei ole voitto, vaan pääasia on, 
että pidetään hauskaa. Ottelujen 
pisteet kirjataan ylös, mutta sarja-
taulukkoa ei tehdä. Joukkueissa ei 
saa olla kun vain yksi lisenssipelaaja, 
eli katukoris on uusille korisharras-
tajille tai koriksesta kiinnostuneille 
oiva tapa tutustua koripallon maa-
ilmaan.

Jokaisella joukkueella on vähin-
tään kolme ottelua päivän aikana. 
Lapset ovat itse pelinsä tuomareina, 
mutta jokaisella kentällä on kenttä-
vahti, joka tarkkailee pelin sujuvuut-
ta sekä tarvittaessa ratkaisee erimie-
lisyydet.

Lisätietoa tapahtumasta ja katu-
koriksen säännöistä löydät Korihai-
den nettisivuilta. Tervetuloa mu-
kaan pelaamaan taas keväällä!

J

jantaina. Perjantain leirin lopetus 
onnistui Häkissä loistavasti, läm-
pötilan kohotessa hellerajalle. 

Leiriläiset olivat suurimmalta 
osaltaan seuran omia junioreita, 
mutta myös Rauma oli edustet-
tuna. Ruoka oli hyvää, siitä eri-
tyiskiitos Golfklubille ja meidän 
muonavastaaville. Leiri sai pal-
jon kiitosta ja tarkoitus onkin jat-
kaa ensi kesänä. Ajankohdasta 
ja muusta tullaan tiedottamaan 
kevään aikana.

Jarno Nikula

KESÄLOMALEIRIKorihaiden ensimmäinen

Veikkauksen tuotosta tuetaan eri seurojen junioritoi-
mintaa vuosittain miljoonilla euroilla ja mahdollistaa 
monissa seuroissa osaltaan pohjan aktiiviselle ja 
osaavalle juniorityölle. 

Me Korihaissa olemme äärimmäisen kiitollisia saa-
mastamme tuesta. Viime vuonna Korihaiden junio-
ritoiminta sai valtion jakamaa Veikkauksen tuottoa 
20 000 euroa ja tällä summalla olemme pystyneet 
pitämään junioritoiminnan vireänä ja tarjoamaan eri 
ikäisille lapsille aktiivista harrastustoimintaa. Junio-
rijoukkueiden ja kerhotoiminnan lisäksi järjestämme 
mm. koulujen loma-ajoille sijoittuvia korisleirejä, jot-
ka tarjoavat hauskaa yhdessä tekemistä ja liikkumis-
ta kaikenikäisille lapsille ja nuorille. 

Aktiivisen seuratoiminnan ja osaavien valmentajien 
ansiosta junioreilla on mahdollisuus myös kehittyes-
sään nousta edustusjoukkueeseen pelaamaan. Tällä 
kaudella jopa puolet miesten 1-divisioonaa pelaavan 
joukkueen miehistöstä on oman seuran kasvatteja. 

Veikkauksen tuotto on arvokas pohja seuratoiminta-
työlle ja sen avulla voimme tarjota toimintaa myös 
jatkossa. Kiitos kuuluu siis teille, Veikkauksen pelien 
pelaajat!

Liikunnalle, taiteelle
tieteelle, ja nuorisotyölle
 miljoonaa euroa  
 vuoden jokaisena 
 viikkona.

Veikkauksen tuotosta tuetaan eri seurojen ju-
nioritoimintaa vuosittain miljoonilla euroilla ja 
mahdollistaa monissa seuroissa osaltaan pohjan 
aktiiviselle ja osaavalle juniorityölle.

Me Korihaissa olemme äärimmäisen kiitollisia 
saamastamme tuesta. Viime vuonna Korihaiden 
junioritoiminta sai valtion jakamaa Veikkauksen 
tuottoa ja tällä olemme pystyneet pitämään ju-
nioritoiminnan vireänä ja tarjoamaan eri ikäisille 
lapsille aktiivista harrastustoimintaa. Juniorijouk-
kueiden ja kerhotoiminnan lisäksi järjestämme 
mm. koulujen loma-ajoille sijoittuvia korisleirejä, 
jotka tarjoavat hauskaa yhdessä tekemistä ja 
liikkumista kaikenikäisille lapsille ja nuorille.

Aktiivisen seuratoiminnan osaavien valmentajien 
ansiosta junioreilla on mahdollisuus myös kehit-
tyessään nosta edustusjoukkueeseen pelaamaan. 
Tällä kaudella jopa puolet miesten 1- divisioonaa 
pelaavan joukkueen miehistöstä on oman seuran 
kasvatteja.

Veikkauksen tuotto on arvokas pohja seuratoimin-
tatyölle ja sen avulla voimme tarjota toimintaa 
myös jatkossa.  Kiitos kuuluu siis teille, Veikkauksen 
pelien pelaajat!

Junioritoiminta
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- Kyllä se varmaan on pelin tilan-
nenopeus, nopeasti vaihtuvat ta-
pahtumat ja hyvä joukkuehenki 
niin kentällä kuin katsomossakin, 
pohtii Joni Lindgren kysyttäessä, 
miksi juuri koripallo kiinnostaa. 

Lindgren on tuttu näky Pohi-
tullin lehtereillä, ei pelkästään 
edustusjoukkueen taistellessa 
parketilla, vaan myös Korihaiden 
junioripeleissä. 

- Mahdollisuuksien mukaan 
käyn katsomassa kaikki kotipelit. 
On hienoa seurata, kun lapset ke-
hittyy lajissa ja olla mukana kan-
nustamassa.

On Lindgren itsekin koripalloa 
pelannut. Äijäsarjan nelos-vitos-
divaria, omien sanojensa mukaan. 
Lajina koripallo on kuitenkin kiin-
nostanut aina, ihan lapsesta saak-
ka. Korihaissa Lindgren on yrittä-
nyt myös organisoida laajempaa 
fanitoimintaa. 

- Pari vuotta sitten, kun yritettiin 
säilyttää liigapaikka ja järjestettiin 
Hai Five -keräys, olin kasaamassa 
ydinryhmää, joka olisi voinut läh-
teä organisoidumpaa fanitoimin-
taa vetämään. Silloin tuli kuitenkin 

JONI LINDGREN VIIHTYY
KORIPALLOKATSOMOSSA

aikataulu vastaan, eikä homma 
ehtinyt ottaa tulta alleen.

Ei ajatusta kuitenkaan koko-
naan ole haudattu. Lindgren toi-
voo, että tulevia kausia ajatellen 
Korihaissa saataisiin pystyyn vas-
taava faniryhmä kuin vaikkapa 
Salossa tai Loimaalla. Mahdotto-
mana hän ei pidä myöskään ot-
taa mallia Lahdesta ja hommata 
faniporukan kesken seuraan jopa 
jenkkipelaaja. 

- Ylipäänsä seurojen talousti-
lanne on sellainen, että ihan jokai-
sen alueen yrityksen pitäisi jollain 
tavalla mahdollistaa osaltaan näin 
korkealla tasolla pelaavan jouk-
kueen olemassaolo. Kyllä joka fir-
malla ainakin kausikortin verran 
olisi varmasti varaa panostaa. On 
melkeinpä häpeällistä, että seura 
joutuu lähes joka vuosi taistele-
maan pysyäkseen pystyssä, Lind-
gren linjaa. 

Lindgrenin mielestä spon-
soroinnin ei pitäisi nojata liian 
vahvasti yhteen tai kahteen yri-
tykseen, vaan koostua mahdolli-
simman monesta pienemmästä. 
Kun kaikki munat eivät olisi yh-

dessä korissa, seura ei kyykkäisi 
heti yhden sponsorin vetäydyttyä. 
Lisäksi seura tarvitsisi Lindgrenin 
mielestä myyjän, joka… no, kes-
kittyisi myymään. 

- Junioriporukkaa ja taustajouk-
koja voisi hyödyntää toiminnassa 
myös aiempaa enemmän, lisätä 
molemminpuoleista yhteistyö-
tä. Junnuturnauksia ja -toimintaa 
pyörittävässä porukassakin on 
aivan valtava potentiaali, se pitäi-
si vaan osata valjastaa käyttöön. 
Tämä on mukavaa porukkaa ja 
mukavaa hommaa. 

Yhdestä asiasta Lindgren on 
melko varma. Keväällä Pohitullissa 
juhlitaan liiganousua. 

- Se on tottakai mahtava juttu ja 
sinne kuuluukin tähdätä, kunhan 
vain taloustilanne on tiedossa jo 
nyt ja rahat oikeasti riittävät siellä 
pelaamiseen. Nyt vaan porukkaa 
peleihin pitämään meteliä ja kan-
nustamaan, Lindgren rohkaisee 
lopuksi. 

Päivi Sappinen

Ylinenkatu 21
23500 Uusikaupunki

p. 02 8477 100
www.ravintolapooki.fi Linja-autoasema

puh. 02 462 8180

NICOLAI ANDERSEN
- tanskalainen tehovahvistus
Korihaiden uusin pelaaja, tanska-
lainen Nicolai Andersen, sai lois-
tavan vastaanoton ensimmäisessä 
kotipelissään Korihaiden paidassa 
sunnuntaina 28.2. 20-vuotias Ni-
colai on kotoisin Bronderslevistä. 
Andersen päätyi koripallon pariin 
suvunsa johdattelemana. Anderse-
nin kotipaikassa äidin serkku toimi 
koripallojoukkueen pelaajana, val-
mentajana ja puuhamiehenä. Äidin 
puolelta moni muukin sukulainen 
oli hurahtanut koripalloon ja niin 
päätyi Nicolaikin. 

Andersen pelasi debyyttipelinsä 
Porvoossa ja pussitti joukkueelle 

peräti 22 pistettä. Andersen pela-
si Joensuun Katajassa puolitoista 
vuotta ja viime kaudella hän pelasi 
myös seuran A-junioreissa. Näin 
ollen Andersenia ei lasketa ulko-
maalaisvahvistukseksi.  

203-senttinen laituri Andersen 
kertoo pitävänsä itseään hyvänä 
heittäjänä ja levypallojen ottajana. 
Andersen pyrkii tuomaan positiivis-
ta energiaa kentälle ja kannustaa 
pelikavereitaan. 

Andersenilla yhtenä vahvuutena 
on isojen pelaajien puolustaminen. 
Ulottuvana pelaajana Andersenia 
voi laittaa myös lähemmäksi koria, 

vaikka ominaisempi paikka miehelle 
onkin kauempana. 

Andersen kehuu kotiyleisöä hui-
keaksi ja kertoo, että todella kiva 
pelata Pohitullissa, missä on näinkin 
loistava fiilis.

Juha Laine

Fanihaastattelu
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UU-Korihait ry on perinteinen 
vakkasuomalainen koripalloa 
pelaava erikoisseura, joka on 
edustanut maakunnallista huip-
pu-urheilua menestyksekkäästi 
jo yli 40 vuoden ajan. Toista kaut-
ta valtakunnallisessa miesten 
1-divisioonassa pelaava joukkue 
ilmoitti jo kuluvan kauden alussa 
tähtäävänsä tosissaan divarin 
voittoon ja sitä kautta liiganou-
suun. 

Tammikuussa Korihait tiedotti 
kuitenkin vakavista taloudellisis-
ta ongelmista, jotka olivat hau-
taamassa sarjanousuhaaveiden 
lisäksi mahdollisesti myös koko 
kuluvan kauden. Tilanne näytti 
huolestuttavalta ja koko joukkue 
taustahenkilöineen joutui myös 
palkkaleikkausten kohteeksi. 

Seura sai osakseen vahvaa 
paikallista ja alueellista tukea 
taloudellisen haasteen voitta-
miseksi. Yhteydenottoja ja konk-
reettista rahallista apua tuli yri-
tysten lisäksi myös yksityishenki-
löiltä, mikä osoitti perinteikkään 
seuran ja koripallon tärkeyden 
Uudenkaupungin lisäksi myös 
koko lähialueelle. 

Tukijoiden avulla uppoamas-
sa ollut hailaiva sai pahimmat 

vuodot tukittua ja pysytteli ku-
takuinkin pinnalla. Lopullisen 
pelastusköyden heitti kuitenkin 
laitilalainen panimo- ja virvoi-
tusjuoma-alan yritys Laitilan 
Wirvoitusjuomatehdas, joka 
päätti lähteä vahvasti mukaan, 
mahdollistaen konkreettisesti 
kuluvan kauden finaalipelien 
pelaamisen Pohitullissa. Lisäksi 
yritys pyrkii kaikin mahdollisin 
keinoin edesauttamaan Kori-
haiden tulevaa menestystä ja 
varojen keruuta oman verkos-
tonsa, osaamisensa ja ideoiden-
sa avulla. Tämän myötä pyrkimys 
on mahdollisimman laajaan, alu-
eelliseen yhteistyöhön. 

Samalla Korihait aloittaa yh-
teistyön laitilalaisen yleisseura 
Laitilan Jyskeen kanssa mah-
dollistaen vuoden tauon jälkeen 
koripallon harrastamisen myös 
Laitilassa. Yhteistyö konkreti-
soituu loppukesästä Laitilassa 
järjestettävässä koristapahtu-
massa ja syksyllä perustettavissa 
koriskerhoissa. 

Mielenkiinto laajaan alueelli-
seen yhteistyöhön oli nähtävissä 
jo heti helmikuun viimeisessä 
kotipelissä, kun Laitilasta kö-
rötteli pikkubussillinen yrittä-

jiä ja kaupungin henkilöstöä 
seuraamaan Korihaiden otteita 
ja entistäkin viihdyttävämpää 
ottelutapahtumaa. Pohitullin 
tunnelma miellytti vieraita ja 
monenlaisia yhteistyökeskus-
teluja saatiin alulle. 

Korihait, korkealla sarjatasolla 
pelattava koripallo ja hyvä junio-
ritoiminta ovat selkeästi tärkeitä 
asioita Uudenkaupungin lisäksi 
koko Vakka-Suomen alueelle. 
Sen ovat osoittaneet seuraa mo-
nin eri tavoin tukeneet fanit, 
itsensä ja vapaa-aikansa likoon 

laittavat vapaaehtoiset sekä alu-
een pienet ja suuret yritykset. 
“Yhteistyössä on voimamme”, 
kuten Laitilan Wirvoitusjuoma-
tehdas osuvasti sloganissaan 
linjaa.

Päivi Sappinen

Korihaille vetoapua 
LAITILASTA

RAKENNUS-
URAKOINTI

A. LEHTONEN Oy

0500 828 040,
050 552 5268

rakennus@uusikaupunki.fi Valokuvausta 
30 vuoden ajan

Kuva: Mauri Tenhonen

yhteistyö
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Kuinka monet play-offit 
olet kokenut yhteensä?

Nyt pistit pahan, omien laskujen 
mukaan viisi pelaajana ja val-
mentajana tämän jälkeen kaksi.

Mikä niistä on ollut mie-
leenpainuvin ja miksi?

Varmaan se eka eli 1994-1995, 
kun mentiin Korihaiden kans-
sa finaaleihin ja tiputettiin en-
nakkosuosikki ToPo välierissä 
suoraan 3-0. Toinen mieleen 
tuleva oli, kun tulin Itävallasta 
Honkaan pelaamaan ja noustiin 
TuNMKY:ä vastaan 0-2 asemasta 
3-2 voittoon. Finaalissa hävittiin 
Kouvoille. Nämä kaksi menee 
aika tasan.

Mikä valmentamisessa 
on haastavinta ja miksi?

Sulla on noin 12 eri lähtökoh-
dista tulevaa pelaajaa ja sun ra-
kentaa niistä yhtenäinen nippu 
ja pitää kaikki tyytyväisinä. Eli 
joukkueen rakentaminen on se 
haastavin, jos siinä ei onnistu 
niin tuloskaan ei ole hyvä.

Jos saisit valita yhden 
pelaajan Suomesta 

joukkueeseesi, kenet ottaisit 
ja miksi?
Kyllä mä Rannikon Teemun ottai-
sin. Äärimmäisen kova pelaaja, 
pelinrakentaja on se joka lop-
pujen lopuksi saa toiset näyttä-
mään hyviltä. Rannikko siihen 
pystyy.

Kymmenen tiukkaa kysymystä 
valmentaja Jarno Nikulalle

Miksi Korihait voittaa 
play-offit ja nousee Ko-

risliigaan?
Korihait kuuluu Korisliigaan. 
Tämä joukkue on ansainnut 
voittaa ja sitä varten on tehty 
työtä koko kausi. Kaikkien vas-
toinkäymisten jälkeen voitto 
kuuluu meille. Näille jätkille ja 
Uudellekaupungille.

Miksi lajeista juuri ko-
ripallo?

Yleisurheilu, jääkiekko ja pesä-
pallo oli mulle tärkeitä neljän-
teen luokkaan asti, eikä kori-
pallosta ollut tietoakaan. Sitten 
koulukaveri Kalannista meni 
koristreeneihin ja mä menin 
mukaan. Tykkäsin heti lajista ja 
muut lajit jäi hiljalleen. Koripallo 
oli mulle sopiva laji.

Mitä harrastaisit, jos et 
olisi aloittanut koripal-

loa?
Varmaan yleisurheilu. Omassa 
ikäluokassani olin aikanaan kan-
sallisen tason kolmiloikkaaja, 
tykkäsin hyppylajeista.

Kuka on eniten vaikut-
tanut sinuun valmen-

tajana tai pelaajana ja miksi?
Kaikilla valmentajilla on ollut 
paljon hyviäkin juttuja, jokaiselta 
on tullut jotain. Nostaisin Heikki 
Walan, koska Heikki pisti nuoren 
äijän silloin ruotuun. Seuraava-
na mut laittoi ruotuun Gordon 

Herbert, hän kertoi faktoja missä 
mennään. Jos harjoittelet hyvin 
ja tunnollisesti, niin saat mahdol-
lisuuden. Sen opetuksen olen 
yrittänyt pitää mielessä.

Mitä tekisit, jos sinulle 
annettaisiin miljoona 

euroa?
Monet kerrat olen ajatellut, että 
jos voittaisin ison summan ra-
haa, niin todennäköisesti aut-
taisin ukilaisia urheiluseuroja. 
Jos riittävän iso voitto tulisi, niin 
laittaisin liikuntapaikat kuntoon. 
Miljoonalla ei vielä uutta hallia 
saisi, mutta isomman voiton tul-
lessa liikuntahalli olisi kova juttu.

Mitä voit luvata Pohi-
tullin yleisölle tulevis-

sa pudotuspeleissä?
Totta kai siellä on joukkue isolla 
jiillä. Teemme kaikkemme, että 
Pohitullin yleisö pääsee jouk-
kueen mukana juhlimaan sitä 
juttua, jonka me kaikki olemme 
ansainneet. Näissä divarikau-
pungeissa kun on kierretty, niin 
kyllä meillä on parhaat ja in-
nokkaimmat kannattajat. Hekin 
ansaitsevat nousun Korisliigaan.

Juha Laine

KETUNKALLIONTIE 6
puh. (02) 842 7100
ARK.  7 - 18, LA 8 - 14
WWW.RAUTIA.FI

Laaja valikoima tuotteita, palveluja ja 
ratkaisuja. Osta helposti verkosta.

UUSI VERKKOKAUPPA
ON NYT AVATTU!

Sepänkatu 1, Uusikaupunki
puh. 044 3073917
Ark. 10-17, la 10-13
www.reinholm.fi
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orihaiden kotiotteluissa sään-
nöllisesti käyneet penkkiur-
heilijat ovat todennäköisesti 

huomanneet muutoksen Pohitullin 
ottelutapahtumissa viime kauteen 
verrattuna. Aluksi toimitsijapöydän 
taakse ilmestyi vakituinen tiskijukka, 
joka piti huolen pelien tunnelmasta 
musiikin kautta ja vähitellen Pohi-
tulliin on saatu suuren maailman 
meininkiä puoliaika-haastattelujen, 
uudistuneen pelaajaesittelyn ja eri-
laisten kisojen kautta. 

Ottelutapahtuman uudistuksia 
ovat pääasiassa puuhanneet aktiivi-
set seuraihmiset, etunenässään MC 
Kihti, alias Ville Laaksonen. Korihai-
piireissä Laaksonen on vielä hieman 
tuoreempi kasvo, mutta koripallo on 
lajina tuttu jo lapsuudesta.

- 10-vuotiaana aloitin itse pelaa-
misen Lieto-Koriksessa ja pelasin 
sinne B-iän kynnykselle saakka. Siinä 
vaiheessa ei kuitenkaan saatu enää 
joukkuetta kasaan ja homma kuivui 
siihen, Laaksonen muistelee.

- Tai no, kävin pareissa Turun 
NMKY:n treeneissä, mutta se oli niin 
vaivalloisen bussimatkan päässä 
tuolloisesta kotipaikastani Liedos-
ta, että homma kuoli vähän omaan 
mahdottomuuteensa. 

Koripalloa Laaksosen on tullut 
seurattua kyllä vuosien aikana, mutta 
lopullisen kipinän sytytti uudelleen 
Veeti-pojan harrastus. Laaksonen 
parkkeerasi paitsi Korihaiden Mikro-
pojat 06 -joukkueen tausta-aktiiviksi, 
myös pitkästä aikaa itse korin alle 
aloittamalla pappakoriksen, kuten 
hän itse asian ilmaisee. 

MC Kihti lupaa finaalipeleihin 
HUIPPUTUNNELMAN

- Kyllä se tuo oman pojan harras-
tus on ollut sysäys tälle kaikelle. Mik-
ropoikien joukkueessa on paitsi po-
jilla, myös vanhemmilla erinomainen 
joukkuehenki. Aktiivisen porukan 
kanssa lähdettiin pikkuhiljaa kehittä-
mään ottelutapahtumaa, hoidettiin 
pojille notkuvien buffettien lisäksi 
musiikit, pelaajaesittelyt ja pelit ja 
vehkeet. Siellä se syntyi tämä MC 
Kihtikin, Laaksonen kertoo. 

Aktiivisen isän pani luonnollisesti 
merkille myös junnujoukkueen val-
mentaja, koripallon monitoimimies 
Masi Hyvönen ja vinkkasi taidokkaas-
ta dj:stä myös seuraan päin. Viime 
kevään finaalipeleissä Kihti oli en-
simmäistä kertaa ison kentän vierellä 
vääntämässä nappuloita kaakkoon. 

- Siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. 
Tällä kaudella on tuo soittelu laa-
jentunut jo aika paljon muihinkin 
hommiin, pelaajahaastatteluihin, 
junnuesittelyihin ja loppukaudes-
ta varmaan vielä kuulutuksiinkin. 
Onneksi on hyvä aisapari, Sappisen 
Juha, joka hoitelee musahommia, 
kun minä huitelen muualla.

Musiikkia Ville Laaksonen on har-
rastunut aina. Ensimmäiset rumpun-
sa hän sai 6-vuotiaana ja siitä lähtien 
musiikki on kulkenut mukana, tavalla 
tai toisella. Luontevimmin käsissä soi-
vat basso ja kitara, näitä Laaksonen 
soittaa myös kolmen, “charmantisti 
harmaantuneen nuoren miehen” 
Kädettömät isät -yhtyeessä. 

- On meillä ollut yksi keikkakin! 
Korihaiden kotipelejä Laaksonen on 
halunnut yhdessä muiden aktiivisten 
seuraihmisten kanssa tehdä entistä 

viihdyttävimmiksi. Ottelutapahtumat 
ovat pikkukaupungissa odotettuja 
hetkiä ja niiden tulisi olla mahdolli-
simman tunnelmallisia ja kokonais-
valtaisia kokemuksia niin pelaajille 
kuin yleisöllekin. 

- Pääasia on kuitenkin, että teh-
dään näitä hommia porukalla, pu-
halletaan yhteen hiileen. Korihait on 
enemmän kuin vain joukkueellinen 
pelaajia, siihen kuuluu myös juni-
orit, seuraväki ja kannattajat. Mitä 
enemmän tehdään yhdessä, sitä 
vahvemmaksi seura hitsautuu.

Laaksonen toivookin, että jos 
ottelutapahtumista on palautetta 
tai vastaavasti ideoita sen kehittä-
miseen, tultaisiin häntä rohkeasti 
nykimään hihasta. 

- Tavoitteena olisi saada kaikille 
positiivinen kokemus ja hyvä fiilis. 
Niin pelaajille kuin katsojillekin.

- Finaalipeleihin Laaksonen lähtee 
positiivisin ja luottavaisin mielin. 
Mitä enemmän saadaan porukkaa 
mukaan peleihin kannustamaan ja 
ylipäänsä luomaan aktiivista pöhinää, 
sen pidemmälle meillä on mahdol-
lisuus mennä. Mutta kyllä nyt on 
sellainen positiivinen kierre päällä, 
että eiköhän me sinne liigaan yh-
dessä tekemällä nousta, Laaksonen 
summaa. 

Päivi Sappinen

Ville Laaksonen toivoo palautetta ja ideoita Pohitullin yleisöltä. - Hihasta saa aina nykäistä.

Taxi
Veli-Matti Laine

040 032 5153

MC Kihti - haastattelu
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Kalustekuja 5, Uusikaupunki
 puh. 842 4233

www.uudenkaupunginhuonekaluliike.fi

ark. 9-18, la 9-14

KLASIPOJAT.FI
0440 121 220

KIERTÄVÄ
TUULILASIN
ASENTAJA

Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot 
sekä työkoneet
Laseja myös leikkauspalvelusta
omiin mittoihin

Suukarintie 2, Uusikaupunki
puh. 044 280 9089

mikko.elo@rakennusjalaatoitus.fi
www.rakennusjalaatoitus.fi
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syntymävuosi: 1984
pituus: 198 cm
paino: 100 g
pelipaikka: 3/4
kasvattajaseura: Pfeiffer
kausia Korihaissa: 1

James Crowder

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

Mikael Herbert

#45 #4 #5

syntymävuosi: 1997
pituus: 189 cm
paino: 87 kg
pelipaikka: 3
kasvattajaseura: Turun NMKY
kausia Korihaissa: 1

Valtteri Hyytinen

syntymävuosi: 1998
pituus: 201 cm
paino: 100 kg
pelipaikka: 5
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 1

Akseli Mäkelä

#31

Valtteri Järvenpää

#7

syntymävuosi: 1998
pituus: 189 cm
paino: 76 kg
pelipaikka: 2/3
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 2

Nicolai Andersen

#24

Syntymävuosi: 1996
Pituus: 203 cm
Paino: 92 kg
Pelipaikka: 4/5
Kasvattajaseura: Bronderslev 
Basketball Klub B.B.K. 70 (DEN)
Kausia Korihaissa: 1

PUDOTUSPELIEN HAIPARVI
ESITTÄYTYY

www.nordicsoya.com

Pelaajaesittely
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Valtteri Hyytinen

Nicolai Andersen

syntymävuosi: 1997
pituus: 181 cm
paino: 73 kg
pelipaikka: 1/2
kasvattajaseura: Korihait
kausia Korihaissa: 3

#9

Jaakko Lahti

syntymävuosi: 1982
pituus: 186 cm
paino: 84 kg
pelipaikka: 1/2 
kasvattajaseura: FoKoPo
kausia Korihaissa: 9

Mikko Jalonen

#11

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

Eero Lehtonen

#14

Marcus Van

#40

syntymävuosi: 1987
pituus: 201 cm
paino: 100 kg
pelipaikka: 5
kasvattajaseura: Central Michigan
kausia Korihaissa: 2

syntymävuosi: 1994
pituus: 179 cm
paino: 71 kg
pelipaikka: 1/2
kasvattajaseura: Mesuca Basket
kausia Korihaissa: 1

Vesa-Pekka Laine

#41

Syntymävuosi: 1986
Pituus: 193 cm
Paino: 90 kg
Pelipaikka: 3/4
Kasvattajaseura: Lenoir-Rhyne
Kausia Korihaissa: 1

Reginald Bratton

#13

PUDOTUSPELIEN HAIPARVI
ESITTÄYTYY

Pelaajaesittely
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PELIPORUKOITA MUONITTAMASSA

Koulukatu 5, Uusikaupunki / puh. 02 842 4833 / Avoinna ark. 8 - 17, la 8 - 15

Tule 
maittavalle 

lounaalle arkisin
ja lauantaisin

klo 11-15

TILAUKSESTA KAKKUJA JA VOILEIPÄKAKKUJA
Tilaukset 3 päivää etukäteen.

RAKENNUSLIIKE 
HARRY AUTIO OY

rklautio@kolumbus.fi   
www.rakennusliikeautio.fi

KORIHAIDEN PLAYOFF TUNNELMASSA MUKANA JA EVÄÄT KANNUSTUKSEEN TARJOAA

p. 010 764 5491

VAKKA-SUOMENKATU KOULUKATU

KATSO KORIHAIDEN UUSI

PELAAJAESITTELYVIDEO!
Youtubessa 
hakusanalla:
Korihait 
pelaajaesittely 
2016

Ukin
LASI JA KEHYS

ky

WWW.UKINLASI.FI

WWW.UKINLASI.FI

TERVETULOA PELEIHINKANNUSTAMAAN KORIHAIT VOITTOON!


