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JUNIORIJOUKKUEET
Torpan Poikaset

Elmeri Kauppila
Vuoden ahkerimmat harjoittelijat

Onni Jantunen

Aina innolla mukana. Kaikki kolme palkittavaa ovat olleet ahkeria ja tunnollisia treenaajia.
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Esimerkillinen harjoittelija

Mimi Shakeshaft

Tämä tyttö on ahkera harjoittelija , joka kuuntelee aina tarkkaan valmentajien ohjeita ja jolla on kova halu oppia.

Tsemppari

Salla Taanila

Tämä tyttö on kehittynyt kauden aikana isoin askelin, tunnollinen harjoittelija.

Joukkueen ilopilleri

Anni Heino

Aina hymy korvissa ja motivaatio tuntuu kasvavan viikosta viikkoon

Esimerkillisin

Mateo Jalonen

Tämä poika on esimerkillinen zemppaaja ja hyvä joukkuekaveri, joka nostaa muiden tasoa omalla toiminnallaan

Kehittynein

Harel Refael

Tämä poika on kehittynyt paljon niin hyökkäys- kuin puolustuspäässä kenttää

Paras joukkuekaveri

Eino Saarela

Koripallo on joukkuepeli ja tämä nuori peluri on oivaltanut yhteishengen tärkeyden.

Vuoden tsemppari

Lina Talman

Hänestä on kuluneen aikana kehittynyt loistopelaaja. Tyttö antaa kaikkensa niin treeneissä kuin peleissäkin.

Kauden kehittynein

Angela Höglund

Tämä tyttö on todellinen joukkuepelaaja, jolta ei oppimisen halua puutu. Treeneissä hän tekee harjoitteet sata lasissa ja onkin kehittynyt
kauden aikana hurjasti.

Kauden ilopilleri

Maija Teräsvirta

Iloinen tsemppari, joka on kauden aikana kehittynyt hurjasti.

Tunnollinen taitaja

Noah Tynkkynen

Vastustajien kauhu, mutta aina iloinen, valmis harjoittelemaan ja tsemppaamaan joukkuekavereita. Taitoa ja monipuolisuutta kentän
molemmissa päissä.

Vuoden Kehittynein

Kasperi Tauriainen

Treeniä treeniä treeniä. Kun treenaa 24/7 ja siihen päälle seuraa silmä tarkkana kaikki edustusjoukkueen pelit on tulos selvä.

Vuoden joukkuepelaaja

Tuomas Pesonen

Koriinjohtaneita syöttöjä vilisee kun tämä nuori herra astuu kentälle. Joukkuepelin omaava laituri johon muut pelaajat tukeutuavat apua
tarvitessaan.

Kauden kehittynein

Evita Rokka

Tämä tyttö on ottanut älyttömän suuria askeleita kehityksessä viimeisen vuoden aikana.

Pistenikkari

Hilma Frondelius

Aina valmiina ajamaan korille pelkäämättä ketään puolustajaa.

Zemppari

Venla Leivonen

Tällä tytöllä vauhtia riittää niin peleissä kuin treeneissä ja taisteluasennetta löytyy.

Vuoden Kehittynein

Lucas Somero

Tämä poika aloitti viimeisimpänä, mutta kehittyi nopeasti ja oli kevätkaudella yksi joukkueen merkityksellisimpiä pelaajia divisioonamestuuren
saavuttamisessa.

Vuoden työmyyrä ja tsemppari

Nooa Rauramo

Vaikka tämä poika on vuoden nuorempi kuin muut ja usein kentällä muita pienempi, hän taistelee täysillä jokaisen levypallotilanteen, jokaisen
kiistapallon ja ajaa pelottomasti korille. Hän on myös esimerkillinen treenaajana.

Mikrotytöt Kiertopalkinto

Karla Latva

Esimerkillinen treenaaja. Tekee aina kaiken täysiä. On lisäksi joukkueen tukipilari peleissä niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessä.

Mikropojat Kiertopalkinto

Orestis Georgiadis

Tämä poika on aina reipas, avulias ja kova harjoittelemaan. Hän oppii nopeasti asioita ja tekee parhaansa auttaakseen joukkuekavereitaan
kehittymisessä.

Kauden treenaaja

Olivia Harma

Aina harjoituksissa keskittyneenä mukana. Tekemisestä niin treeneissä kuin peleissäkin näkyy halu kehittyä ja oppia. Hän ei sivuuta vapaita
heittelyvuoroja ja perhelomillakin hiotaan ohituksia ja viimeistelyjä. Reilu joukkuetoveri.

Kauden tsemppari

Emmi Kaipio

Poikkeuksellisen tunnollinen ja motivoitunut harjoittelija, josta onkin hyvää vauhtia kehittymässä monipuolinen ja taitava takamies. Tämä tyttö
uskaltaa ottaa kentällä omia ratkaisuja, jakaa namupasseja pelikavereille, sekä kannattelee ja tsemppaa joukkuetta tiukoissakin paikoissa

08 white kehittynein/tsemppari

Ilmari ”Immu” Raitasalo

Joukkueen teräsmies. Huikeat fyysiset lahjakkuudet omaava nuori mies, joka on harjoitellut koko kauden innokkaasti, myös omalla ajalla. Tulos
alkaa näkyä kentällä

08 blue kehittynein/tsemppari

Olavi ”Opa” Tuomisto

Joukkueen lukko puolustuksessa. Prässää väsymättä vastustajan takamiehiä. Aina iloisella tuulella ja innolla mukana treeneissä.

MVP

Abraham ”Abbe” Höglund

Taistelee jokaisesta tilanteesta ihan viimeiseen saakka. Loistava heittotaito, hyvät pallon käsittelytaidot, suuri sydän!

Kauden kehittynein

Emilia Lampela

on omalla sinnikkäällä harjoittelemisellaan ja periksiantamattomuudellaan ottanut suuria harppauksia eteenpäin koripallon saralla

Ahkera treenaaja

Allegra Ahola

vetää treeneissä aina täysillä ja haluaa jatkuvasti oppia uutta, eikä anna pienten vastoinkäymistenkään hidastaa menoa

Sinnikäs taistelija

Ketzia Blencowe

antaa joukkueelleen kaikkensa joka tilanteessa

Kehittynein

Pauli Aittomäki

Kehittymisen halu on lahjakkuuksista se suurin. Tämä poika on pistänyt itsensä likoon ja tulokset näkyy.

Tsemppari

Dimitrios Georgiadis

Size does not matter -henkinen taistelija, joka voittaa levyri- ja pallontavoittelutilanteet kuin Rodman konsanaan. On myös kehittynyt isoin
harppauksin.

Vuoden heittäjä

Elmeri Hanhirova

Pere Klingan jalanjäljillä. Heitto lähtee kun rauta näkyy (ja joskus jopa kun ei näy) ja sukka heiluu tiuhaan tahtiin.

Minitytöt kiertopalkinto

Gladys Kisembo

ei anna koskaan tuumaakaan periksi ja taistelee loppuun asti jokaisesta pallosta, joita sitten toimittaa koriin monipuolisilla suorituksillaan.

Minipojat kiertopalkinto

Emil Selkäinaho

Asennetta, joukkuehenkeä ja taitoa. Tämä taikurimainen takuri omaa nämä kaikki ja enemmänkin.

Super varma

Silja Latva

Rohkea ja varma peluri joka toteuttaa valmentajan ohjeet. 3divarin luottotakamies, joka ei petä.

Zemppari

Elsa Koponen

Hurja zemppi jokaisessa pelissä. Rohkeasti menee korintekotilanteisiin ja haluaa palloa.

Pitkin askelin eteenpäin

Nelli Heinänen

Ahkerin treenaaja ja se näkyy kehityksessä! Huima noususuhdanteinen kehitys koko kauden ajan.

Aksun Malja (T06 joukkueen oma
kiertopalkinto)

Emma Kantero

Joka paikan työmyyrä. Tämän tytön näkee kentällä tekemässä kaikkea: takamies, nopean kärki, levyrihai, postpelaaja.... Voit nimetä mitä vain.

Vuoden kehittynein

Arttur Kleller

Tunnollinen harjoittelija joka suorastaan imee valmentajalta tietoa kehittyäkseen.

Paras asenne ns "pilke
silmäkulmassa"

Lukas Hyytiäinen

Tämä poika treenaa ja pelaa suurella sydämellä ja pilke silmäkulmassa

Kiertopalkinto tytöt U14

Ella Kumpulainen

Ahkera, tunnollinen ja rohkea tasavahva taitaja. Esimerkillinen pelaaja niin treeneissä kuin pelikentällä.

Kiertopalkinto pojat U14

Matias Kouvalainen

Vuoden MVP

Vuoden kehittyjät

Kolia Humphreys
Mikael Jouppi

Molemmat kehittyivät eivät vain pallollisissa taidoissa mutta myös kentällä kommunikoinnissa

Kehittynein

Reetta Nieminen

Monipuolinen takamies joka ei kaihda vastuuta.

Tsempparin ja taistelijan palkinto

Aada Sokolnicki

Levypallot, irtopallot ja kontaktitilanteet. Tämä tyttö metsästää näitä pelistä toiseen.

Kiertopalkinto tytöt u16

Krista Matis

MVP

Kiertopalkinto pojat u16

Kevin Kisembo

MVP

MVP

Pinja Väänänen

Heittää, puolustaa, taistelee levypalloista ja hakee ratkaisupaikkoja. Joukkueen tärkeä all around pelaaja.

Vuoden Tsemppari

Lotta Liesmala

Heitto on sujunut tältä pelurilta aina, mutta tällä kaudella kentälle asteli periksiantamaton taistelija.

