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Yliasteen tyttojen
korismestariksi 8b
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YIaasteen tyttajet; 'Terveet Ympyrat' -koripallomestaruudesta kaytiin kova kilpailu. Koko sarjan rnestariksi selviytyi 8b-lttokka voitettuaan ioppuottelussa 7. ltrokan.

Abit voittoon
lukion konssarjassa
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Joutsa menestyi
koululaiskoripallossa

Talven aikana pelattiin tyttojen koriskerhossa lukiossa muun
harjoittelun piristeena sarja,
jonka voitti abien joukkue kuudella pisteella. Joukkueessa pelasivat Virpi Hanninen, HeliJarv,inen, Lea Tuoniaala, Kirsi
Hirvonen ja Seija Avikainen.
Toiseksi sijoittui 2AB (4 pist.),
kolmanneksi Yhdistelma (2
pist.) ja neljanneksi 2C. Pelleihin
osallistui n. 30 tyttija,
Tasaisesta joukosta valittiin
joukkueidensa perhaiksi seuraavat: Virpi Hanninen (Abit), Tii-

Voittajajoukkueessa pelasivat
Sanna Tikander, Annukka Valkonen, Terhi Hintikka, Katri Kokko,
Johanna Tuominiemi, 'Tuna Maki
ja Mia Lahtinen. Palkinnoksi joukkue Sai, kuten poikienkin mestarit,
Alkon lahjoittamat Teryeet Ympyrat -paidat. — S & Ars
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na Naatanen (2AB), Outi Viitala (Yhdistelma) ja Sari Olkkonen (2C), joka palkittiin mrtis
koko sarjan parhaana. Ottelut
tuomitsi kerhon vetaja Paavo
Valkonen. EC,

Pitkan tauon jalkeen saatiin
Joutsaan Aileen koripallovieraita Hartolasta ja Sysmasta, kun
viime viikon keskiviikkona pelattiin tyttojen ottelut Hartolan
ylaastetta ja Sysman lukiota vastaan.
Avausottelussa voitti JoutsanLuhangan peruskoulun ylaaste
Hartolan ylaasteen korein 18-8
(8-4), ollen koko ottelun ajan jonkin verran vieraitaan parempi.
Molemmat joukkueet pelasivat
harjoitteluunsa nanden melko hyvaa koripalloa, mutta joutsalaiset
voittivat ottelun lahinna voimakkaamman pelinsa ansiosta. Kentan
parhaina pelaajina palkittiin Hartolan Nina Jarvi ja Joutsan Terhi
Toivonen, kannoillaan hyvin onnistuneet Johanna ja Mari Kama. Ottelun tuomitsivat tasapuolisesV
Paavo Valkonen ja Leena Jaatinen
Keskiviikon toisessa ottelus&
Joutsan lukion joukkueen salamaalku Sysman lukiota vastaan vei tasaisen hyvin pelanneen joutsalaisjoukkueen heti selvaan johtoon,
mika pelin vanhetessa kasvoi jatkuvasti. Sysman joukkue ei vahemman pelanneena saanut kuvioitaan kulkemaan. Joutsa sen sijaan jarjeste1i koripaikkoja nopeilla hyOkkayksilla ja pallonsiirroilla.
Joutslaisten ylivoimasta huolimatta sysmalaiset yrittivat sinnikaasti
loppuun asti. Joutsan voitoksi kirjattiin lopulta kutenkin varsin ylivoimaisesti 44-7 (24-4).

Sekajoukkue lukion
koripallosarjan paras
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Talven aikana pelattiin Joutsan
lukion tyttojen koriskerhossa joukkueiden valinen sarja kaksinkertaisena. Parhaaksi selvisi sekajoukkue (Outi Viitala, Sanna Virolainen, Marjo Pesonen, Tarja Oksanen, Annukka Valkonen ja Sanna
Tikander) 7 pisteella. Kakkonen oli
3AB ja kolmas 3C.
Parhaina pelaajina palkittiin
Outi Viitala sekajoukkueesta, Tiina Naatanen 3AB:lta ja Sari 01kkonen 3B:1t4.
Sarjan parhaat "korihait" olivat
Outi Viitala, Tarja Toivonen, Tiina
Naatanen, Sari Olkkonen ja Tarja
Oksanen. —PV.
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Ottelun parhaina palkittiin Sysmasta Tanja Peltonen ja Kirsi Marjamaki seka Joutsan tasaisesta
joukkueesta Sanna Virolainen ja
Outi Viitala. Ottelun vihelsivat linjakkaasti Esko Immonen ja Leena
Jaatinen.
Pelin jalkeen joukkueilla oli
mandollisuus seurata suorituksiaan videolta, ottaen oppia tehdyista virheista. Joukkueet paattivat
myiis jatkaa ystavyysotteluja tamtulevaisuudessa lahinna harrastuksen virkistajana ja kehittajana. Samalla koulujen kerhotoiminnalle
saadaan lisaa tavoitteita ensi syksyna.

