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Tikkurila-Seura – 90 vuotta – 21.1.2007
 
Tikkurila-Seura ry:n ensimmäinen historiikki julkaistiin 50-vuotisjuhlan 
kunniaksi, silloin Tikkurilan Suomalaisen Nuorisoseuran nimen alla, vuosilta 
1917-1967. Seuraavan historiikin aika oli 75–vuotisjuhlan kunniaksi vuosilta 
1967-1992. Tällöin seuran nimenä oli jo nykyinen nimi – Tikkurila-Seura ry. 
Nyt on aika kolmanteen julkaisuun. Se kokoaa asioita 90-vuotisjuhlan kunni-
aksi seuran toiminnasta vuosilta 1992-2007.

Tikkurila-Seuran lisäksi myös itsenäinen Suomi vietti 90-vuotisjuhlaan-
sa vuonna 2007. Itsenäistä Suomea ja Tikkurila-Seuraa yhdistävät monet 
muutkin asiat kuin vain sama vuosi itsenäistymisessä tai perustamisessa. 
Molemmissa perusarvoina ovat tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys. Molemmat 
kamppailevat myös ympäristössään pienin, mutta sisukkain voimavaroin 
– ja menestyksekkäästi!

Suomen itsenäistä valtiota ja Tikkurila-Seuraa yhdistää molempien toimin-
nan ensiaskeleissa myös sama henkilö - Lauri Kristian Relander. Relander 
oli aktiivisesti mukana seuran toiminnassa etenkin sen perustamisvuonna. 
Myöhemmin Relanderista tuli ensimmäinen vaalein valittu Suomen valtion 
presidentti, joka ennakkoluulottomasti nimitti mm. Suomen ensimmäisen 
naisministerin Miina Sillanpään. Relander myönsi myös kauppaneuvoksen 
arvonimen naiselle ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. 

Seuramme toiminnassa on tällä hetkellä kaksi aktiivista jaostoa - jatkuvuut-
ta, perinteitä ja nuoremmille ihailtavasti tukea seuratoiminnassa antava 
Kulttuurijaosto sekä nuorison kasvatukseen keskittyvä Koripallojaosto, 
jonka toiminta alkoi vuonna 1978. 

Nuorisotoiminta keskittyy pääosin koripallotoimintaan, mutta Tikkurila-Seu-
ra ei ole kilpaseura, jossa vain menestykset merkitsevät. Toki meissä kaikissa 
on kilpailuhenkeä, joten ei sitäkään voi sivuuttaa. Emme kuitenkaan toimi 
vain kilpailullisista lähtökohdista – arvoja löytyy muualtakin. 

Koripallotoiminnassamme haluamme suoda nuorillemme mahdollisuuden 
oivaltaa liikkumisen riemun. Siitä on elämässä paljon iloa ja ennen kaikkea 
se luo terveyttä. Lähtökohtanamme on, että liikunnan ja urheilun parissa 
opitaan monia muitakin asioita kuin lajiin liittyviä taitoja. Yksilön tärkeää 
osaamista ovat kuunnella ja kysyä kehittääkseen itseään, tukea ja kannus-
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taa lähimmäistään sekä kyky toimia yhteisön jäsenenä. Uskomme yhteisiin 
tavoitteisiin ja siihen tehtävään työhön. Itsensä ja yhteisön eteen on tehtävä 
töitä ja luovuttava joskus omasta tahdostaan – luopumatta silti itsenäisyy-
destään.  

Varsinainen vuosijuhla järjestettiin Viertolan koulussa 6.5.2007. Juhlaan 
osallistui yli 200 vierasta. Seuran jäsenistön lisäksi paikalla olivat edustajat 
Nuorisoseurojen Liitosta, Vantaan Kotiseutuliitosta, Vantaan Liikuntayhdis-
tyksestä ja Suomen koripalloliitosta.

Juhlatilaisuudessa Suomen koripalloliitto, edustajanaan Ulla Karlsson, 
luovutti nuorten koripalloilun hyväksi tehdystä työstä hopeiset ansiomerkit 
Tapio Koskiselle ja Paula Salomaalle sekä pronssiset ansiomerkit seuraaville 
henkilöille: Eerika Haatanen, Suvi Kaltiainen, Kati Koskinen, Maija Markkola, 
Minna Salomaa, Taina Sinkko, Teija Sotikoff, Soili Nikonen, Reijo Nikula. 

Juhlatilaisuuden upeasta ohjelmasta vastasivat seuran nuoret Teija Sotikof-
fin johdolla. Juhlatoimikunta, johon kuuluivat Paula Salomaa, Tarja Ovaska 
ja Reijo Nikula, vastasi tilaisuuden onnistuneesta tarjoilusta.

Seuran 90–vuotishistoriikin julkaisutoimikunta; Katri Koistinen, Tapio Koskinen, Paula 
Salomaa ja Reijo Nikula.  

Minna Salomaa ja Suvi Kaltiainen juontamassa TikS:n 90-vuotisjuhlassa.
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Tikkurila-Seura ry vuosina 1917-1967

Tikkurilan Suomalaisen Nuorisoseuran historiikin ensimmäisen osan vuosil-
ta 1917-1967 on kirjoittanut opettaja Vieno Vasama ja historiikki on painettu 
vuonna 1967.

Tikkurilan Suomalaisen Nuorisoseuran, nykyisen Tikkurila-Seuran perustava 
kokous pidettiin tammikuun 21. päivänä 1917. Seuraan liittyi heti 46 jäsen-
tä. Seuran toiminta on jatkunut nuorisoseurojen aatteellisten päämäärien, 
hyvän ihmisen ja kelpo kansalaisen kasvattamisen merkeissä aina tähän 
päivään saakka. Seuran toiminnassa oli 10 vuoden tauko toisen maailman-
sodan aikana ja sen jälkeen. Toiminta alkoi uudelleen vuonna 1949 vireänä 
ja jäsenmäärä kasvoi. Seuran toimintatalo “Männistö” rappeutui vähitellen ja 
sen käyttö loppui kokonaan 1950-luvun alkupuolella. Viimeinen tilaisuus oli 
keväällä 1962. Vuonna 1969 “Saga” -niminen tila myytiin Helsingin maalais-
kunnalle.

Tikkurila Seura vuosina 1967-1992

Tikkurila-Seura ry:n historiikin vuosilta 1967-1992 on kirjoittanut  Pirkko 
Laakso ja historiikki julkaistiin seuran 75-vuotisjuhlassa  vuonna 1992. 
Merkittävin tapahtuma oli seuran nimen muuttaminen Tikkurila-Seura ry:ksi  
3.6.1969.

Seuran 80-vuotisjuhlaa vietettiin 27.4.1997. Ohjelmasta vastasivat koripallo-
tytöt. Kulttuurijaosto huolehti tarjoilusta. Seuran jäsenmäärä vuonna 1992 
oli 216 jäsentä.

Tikkurila Seura ry vuosina 1993-2006

Merkittävin muutos tänä ajanjaksona on ollut  kulttuuriharrastuksen ja kori-
pallotoiminnan eriytyminen selkeästi omiin jaostoihin. Yhteistä toimintaa on 
tapahtunut johtokunnan kokouksissa, jossa molemmat jaostot ovat olleet 
edustettuina sekä vierailuina toisen jaoston tapahtumissa. Koripallopuolella 
aloitettiin opintokerhotoiminta syksyllä 1997.

Seuran pääasiallisen jäsenistön muodostavat eri ikäiset koripallonharrasta-
jat, tytöt  7 - 25 ikävuoteen sekä heidän valmentajansa. Vuonna 2006 seuran 
jäsenmäärä oli 245.
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Seuraan kuuluu myös useita iäkkäitä jäseniä. Heidät kutsuttiin seniori-ilta-
päivään Pirkko Kirjavaisen kotiin 24.4.2001.Paikalla oli 13 henkeä ja osallistu-
jien keski-ikä oli 78,5 vuotta. 

Kokoukset on pidetty perinteen mukaisesti  seuralaisten kodeissa. 
85-vuotistaivalta juhlistettiin koripalloturnauksella  21.4.2002 Viertolan kou-
lussa. Naisväki järjesti kahvitarjoilun. Juhlassa oli kutsuttuna myös seuran 
veteraanipolvea. Läsnä oli mm. pian 96 v. täyttävä Toivo Soinio.  Juhlassa oli 
paikalla n. 90 henkeä. 

Vuonna 2004 myytiin seuran omistamia osakkeita ja rahoilla ostettiin Tikku-
rilasta Esikkotieltä asunto-osake. Yksiö vuokrattiin koripallon harrastajalle. 
Ennestään seuralla on toinenkin yksiö Kukkakedossa Tikkurilassa.
Suomen markka muuttui euroksi vuonna 2002. Tämä muutos tuntui kiristä-
neen kustannuksia yleisesti. Kiristyneestä yleisestä rahatilanteesta huolimat-
ta seura on selviytynyt kohtalaisen hyvin. 

Johtokunta on kokoontunut 2-5 kertaa vuodessa.  Kulttuurijaosto on ko-
koontunut 10-11 kertaa vuodessa. Kuukausikokousperinnettä on jatkettu 
edelleen seuralaisten kodeissa. Myös viralliset kokoukset on pidetty kodeis-
sa. Koripallojaosto on  pitänyt omia kokouksiaan. 

Seuralle saatiin omat internet-kotisivut vuonna 2003. Osoitteet ovat: 
www.tikkurilaseura.fi ja www.tiks.fi.
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Seuran virkailijat 1993-2006

Puheenjohtajat:  

Katri Koistinen  1987-1995 
Tapio Koskinen 1996   
Katri Koistinen  1997-2005                   
Reijo Nikula      2006-   

Johtokunta v. 2006  

Reijo Nikula puheenjohtaja  
Katri Koistinen varapuheenjohtaja
Tarja Ovaska sihteeri
Jukka Kirjavainen
Pirkko Kirjavainen
Raija Kivivuori-Pesonen
Tapio Koskinen
Kaarina Malm
Paula Salomaa  

Sihteerit:  

Pirkko Kirjavainen  1982-2005
Tarja Ovaska           2006-           
                
Taloudenhoitajat

Raija Kivivuori-Pesonen 1989-2005
Kirsi Tarvainen           2006-

Tilintarkastajat v.2006
 
Suvi Nenonen
Leena Holopainen

Varalla 
Catarina Kuhlefelt
Merja Rouhiainen 

Johtokunnan jäseniä viime vuosilta. Alarivi vasemmalta: Tarja Ovaska, Reijo Nikula, 
Katri Koistinen.
Ylärivi vasemmalta: Paula Salomaa, Pirkko Kirjavainen, Aila Vuoroksa, Raija Kivivuori-
Pesonen, Kirsi Tarvainen.
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Ansiomerkit

Suomen Nuorison Liiton ansiomitaleja on jaettu seuran jäsenille pitkäaikai-
sesta työstä seurassa joko seuran juhlissa tai jäsenten täyttäessä tasavuosia.
 
Suomen Nuorison Tuki-säätiön myöntämä Hermanskan ja Hermannin 
arvo

Pirkko Kirjavainen  1997
Raija Kivivuori-Pesonen  1997
Katri Koistinen   2001
Tapio Koskinen   2001
Risto Welling   2001
Maija Soinio   2002
Aila Vuoroksa   2002

Hopeinen ansiomerkki

Tapio Koskinen   1997
Risto Welling   1997

Kuparinen ansiomerkki
 
Soili Nikonen   2002

Heikki Tuomala -palkinto

Suomen koripalloliitto palkitsi keväällä 2006 Tapio Koskisen arvostetulla 
Heikki Tuomala–palkinnolla, joka on Suomalaisen koripalloilun vapaaehtois-
työn merkittävin palkinto. Se myönnetään vuosittain vain yhdelle henkilölle, 
jonka vapaaehtoistyö seura-, alue- tai liittotoiminnassa katsotaan merkit-
tävästi edesauttaneen suomalaista koripalloilua. Tapsa on tullut seuran 
koripallotoimintaan mukaan vuonna 1982 ja on näin seuran 90-vuotisjuhla-
vuonna ollut toiminnassa mukana 25 vuotta.

Seura on muistanut jäseniään heidän merkkipäivinään sekä jäsenten 
hääpäivinä ja “uusien seuralaisten” syntyessä. Uusia “korisylioppilaita” seura 
on muistanut heidän saadessaan valkolakkinsa. Pitkäaikaisten seuralaisten 
hautajaisissa on esitetty surunvalittelut.

Tapio Koskinen
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Kulttuurijaosto retkellä.

Koriskerholaiset Henna Salomaa ja Saana Pirilä vuonna 1995 ja sama parivalkakko 
nuorten maajoukkueiden mukana Virossa vuonna 2005.
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TikS -83 Kööpenhaminassa järjestetyn Codan Cupin voittajina vuonna 1998.

TikS -93 pronssimitalisteina Nordea -turnauksessa vuonna 2003 
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Kulttuurijaoston toiminta

Jaosto on ylläpitänyt vuosikymmeniä jatkunutta kuukausikokousperinnettä  
jäsenten kodeissa. Sen lisäksi jaoston jäsenet ovat käyneet ahkerasti teat-
tereissa ja konserteissa. Museo- ja lounasretket ovat myös kuuluneet ohjel-
maan. Perinteeksi ovat muodostuneet  v. 1996 alkaneet  retket Taidekeskus 
Salmelan avajaisiin Mäntyharjulle. Retkeen on liittynyt parin yön yöpyminen  
Katri Koistisen mökillä Jaalassa. Vuonna 2000  aloitettiin   elokuiset retket 
Viron kylpylöihin. Pikkujoulua on  vietetty erilaisissa kokoonpanoissa.

Yhteistyö eri järjestöjen kanssa

Johtokunnan jäsenet ovat vaihtelevasti osallistuneet Uudenmaan Nuori-
soseurain Liiton  (UNS) kokouksiin. Keväällä 2006 osallistuttiin UNS:n 100 
-vuotisjuhliin Tuusulassa. 90-luvulla osallistuttiin myös  liiton järjestämiin 
kursseihin.

Vantaan Kotiseutuliiton hallituksessa on ollut v. 1983 lähtien Pirkko Kirjavai-
nen. Jaoston muutkin jäsenet ovat osallistuneet Kotiseutuliiton kokouksiin 
ja seminaareihin. 

Koripallotoiminta

Näkyvin osa seuran toimintaa on edelleen ollut tyttöjen  ja naisten koripal-
lotoiminta. Vuonna 1984 alkanut seuran koripallokoulutoiminta on joka 
vuosi tuottanut uuden tyttöjoukkueen. Niinpä syksyllä 2006 alkoi seuran 
järjestyksessään  24. koripallokoulu, nyt vuorossa olivat vuonna 1999-syn-
tyneet tytöt. Koripallokouluissa on  niiden toiminta-aikana ollut mukana yli 
500 tyttöä. Koripallokoulujen vetäjinä ovat toimineet seuran vanhemmat 
pelaajat, jotka ovat näin aloittaneet valmentajauransa.

Koripallotoiminnan organisoinnista vastaa koripallojaosto, joka on huoleh-
tinut myös varainhankinnasta, salivuoroanomuksista, pikkujoulujuhlan ja 
kauden päättäjäistilaisuuden järjestämisestä vuosittain.

Jaoston puheenjohtajana toimi vuoteen 2001 asti Jaakko Honkavaara ja 
viime vuosina Paula Salomaa.
 
Sihteerinä on toiminut 80-luvulta lähtien Tapio Koskinen. Koripallojaoston 
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pitkäaikaisin jäsen on  Risto Welling, joka aloitti jaostossa jo vuona 1981. 
Myös joukkueenjohtajat toimivat jäseninä koripallojaostossa.

Toimintapuitteet

Koripallotoiminta keskittyi 1980-luvulla Tikkurilan urheilutaloon, jossa pelat-
tiin lähes kaikki kotiottelut ja pidettiin myös suuri osa harjoituksista. 1990-
luvun lamavuosina Vantaan kaupungin tuki seuratoiminnalle alkoi vähetä ja 
seuran kaupungilta saama yleistoiminta-avustus on reaaliarvoltaan laskenut 
vuosi vuodelta. 
                                                                     
Liikuntasalien käyttö on muuttunut aikuisten osalta maksulliseksi. Myös 
Tikkurilan urheilutalon kaikki käyttövuorot muuttuivat 1990-luvulla maksul-
lisiksi, kun ne aikaisemmin olivat seuroille pääsääntöisesti ilmaisia. Vuonna 
1991 valmistui uusi koulu Viertolaan, josta onnistuttiin heti saamaan run-
saasti harjoitusvuoroja. Koripallotoiminta onkin viime vuosina voimakkaasti 
keskittynyt Viertolan kouluun. Syksyllä  2005 ei enää saatu käyttövuoroja 
Tikkurilan urheilutaloon, vaan kaikki ottelut on siitä lähtien pelattu Vierto-
lan koulussa. Koulun sali ei ole täysimittainen, eikä siinä ole katsomotiloja, 
mutta muuten sali on koripallotoimintaan varsin hyvä.  

Vuonna 2006 seuralla oli yhteensä 30 viikoittaista harjoitusvuoroa ja lisäksi 
kuusi otteluvuoroa seitsemässä eri koulussa.

Viertolan koulun juhlasalia on käytetty myös koripalloilijoiden yhteiseen 
pikkujouluun ja kauden päättäjäisjuhlaan. Myös koko seuran 75-vuotisjuhla  
ravintola Chic´issä ja sen jälkeiset merkkivuosijuhlat on vietetty Viertolassa. 
   
Kesäisin koulussa on rehtorin luvalla saatu harjoitella heinäkuusta lähtien. 
Seuramme palkkaama iltavalvoja on hoitanut Viertolan koulun salivuorojen 
valvonnan jo vuodesta 1994 lähtien. Viikonloppuvalvonnasta ovat huolehti-
neet pelaajien vanhemmat.

Joukkueet aloittivat 1990-luvulla pelikauden yleensä urheiluopistolla jär-
jestetyllä harjoitusleirillä. Usein paikkana oli Solvallan urheiluopisto, mutta 
myös Lohjan Kisakallio ja monet muutkin paikat tulivat tutuiksi. Esimerkiksi 
vuonna 1994 seuran yhdeksän eri joukkuetta leireili Aktiivi-instituutissa, 
Kirkkonummella. Vähitellen urheiluopistojen käyttö korkeista kustannuk-
sista johtuen väheni ja viime vuosina vain harvat seuran joukkueista ovat 
järjestäneet harjoitusleirejä.
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Joukkueet ja pelaajat

Seuran joukkuemäärä on vakiintunut siten, että  8 -15-vuotiailla tytöillä on 
joka ikäluokassa oma joukkue. Vanhempien ikäluokkien joukkueita on yh-
distetty. Kauden 2006-2007 sarjoissa pelaa kaksi naisjoukkuetta ja kymme-
nen tyttöjoukkuetta. Lisäksi toimii koripallokouluja ja kuntokoripalloryhmä. 
Naisjoukkue pelaa II divisioonassa ja A-tyttöjoukkue SM-sarjassa. 

Pelaajat ovat valtaosin aloittaneet koripallouransa seuran omissa koripallo-
kouluissa. Seuran pelaajamäärä on ollut vuosittain noin 150, joista lisenssi-
pelaajien määrä on vaihdellut 120 -170 välillä.

Ladies-joukkueen ydinryhmään ovat kuuluneet Virve Holopainen ja Suvi 
Nenonen sekä Heli Kuurne, jotka ovat aloittaneet koripallon seurassa jo 
1970-luvulla. Pitkään joukkueessa ovat pelanneet myös Soili Nikonen, Kirsi 
Tarvainen ja Catarina Kuhlefelt. 

Seuran naisjoukkue tavoitteli 1990-luvulla useaan kertaan nousua I divisioo-
naan, mutta viitenä vuotena tie kariutui tappioon ratkaisuottelussa. Keväällä 
1996 sarjanousu  jälleen epäonnistui ja syksyllä ei enää saatu joukkuetta 
kokoon usean pelaajan muutettua pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.
Muutaman vuoden tauon jälkeen perustettiin uusi naisjoukkue, joka nope-
asti nousi  taas II divisioonaan. Tämän kauden naisjoukkue koostuu pääosin 
seuran entisistä ja nykyisistä valmentajista. 

Seuran tyttöjoukkueet menestyivät 1990-luvulla erinomaisesti. Kaikki 1980-
luvulla syntyneiden tyttöjen joukkueet saavuttivat vähintään yhden mitalisi-
joituksen eteläisen alueen mestaruuspeleissä.   

Ikäluokkansa SM-sarjassa seuran joukkueista ovat pelanneet: T72, T73-74, 
T79, T81, T83-84, T87-88, T88-89, T90-91. Lisäksi T77-tytöt pelasivat yhteises-
sä joukkueessa Pussihukkien kanssa A-tyttöjen SM-sarjassa.  
  
T72- joukkue saavutti jo 1980-luvulla viisi SM-mitalia. Keväällä 2004 seuran 
T88-89-joukkue voitti riemastuttavissa tunnelmissa kiihkeän ottelun jälkeen 
SM-sarjassa pronssimitalit.

Hyvän joukkuemenestyksen seurauksena myös useita seuran pelaajia on 
pelannut koripalloliiton Eteläisen alueen joukkueissa ja sitä kautta päässyt 
tyttöjen maajoukkuevalmennettaviin. Seuran kasvateista  tyttöjen maajouk-
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kueissa  ovat pelanneet: Kirsi Järveläinen (syntymävuosi -72), Milla Huurros 
(-75), Susanna Kypärä (-78), Venlakaisa Hölttä (-84), Reeta Piekkari (-84), 
Mirka Erander (-86), Henna Koponen (-86), Saana Pirilä (-87), Henna Salomaa 
(-89).

Seuran kuntokoripallotoiminta on alkanut jo 1980-luvun puolivälissä. Kerran 
viikossa, perinteisesti perjantaisin on kymmenkunta innokasta kerääntynyt 
pelailemaan yhdessä. Kuntokoriksessa ovat alusta asti olleet mukana Risto 
Welling, Jaakko Honkavaara ja Tapio Koskinen. Pitkäaikaisia harrastajia ovat 
olleet myös Lauri Honkavaara ja Jyrki Koivu.
 
Ottelut

Vuonna 1993 seuran joukkueet pelasivat 222 ottelua, joista reilut sata oli ko-
tiottelua. Vuonna 1997 otteluita pelattiin jo 310, joista 141 oli kotiotteluita. 
Suurimmillaan seuran joukkueiden vuotuinen ottelumäärä ylitti 350.  
Koripalloliitto on 2000-luvulla pyrkinyt tietoisesti rajoittamaan  joukkueiden 
ottelumääriä. Vuonna 2006 seuran joukkueet pelasivat 297 ottelua, joista 22 
ottelussa oli vastassa ulkomainen joukkue. Kotiotteluiden määrä oli pudon-
nut 87 otteluun, jotka kaikki pelattiin Viertolan koulussa.
Seuran joukkueet ovat pelanneet Koripalloliiton Eteläisen alueen sarjoissa. 
Useana vuotena on osallistuttu myös SM-sarjakarsintoihin ja niiden kautta 
tyttöjen SM-sarjoihin. Vuosittain lähes kaikki tyttöjoukkueet ovat osallistu-
neet erilaisiin turnaustapahtumiin. 1990-luvulla seuralla oli oma Tikkurila-
turnaus, joka pelattiin toukokuussa äitienpäiväviikonloppuna. Tällöin saatet-
tiin pelata jopa yli 30 turnausottelua. 2000-luvulla Tikkurilan urheilutalo ei 
enää ollut käytettävissä ja siten oman turnauksen järjestämisestä jouduttiin 
luopumaan.
    
Kansainvälisissä turnauksissa joukkueet ovat käyneet vuosittain. Valtaosa 
ulkomaisista turnausmatkoista on suuntautunut Ruotsiin ja Tanskaan. 
Keväällä 2004 B-tyttöjoukkue voitti kansainvälisen turnauksen Wienissä, 
Itävallassa. Useille tyttöpelaajille ensimmäisiä ulkomaisia pelimatkoja ovat 
olleet Solnassa, Tukholman esikaupungissa pelatut turnaukset. Keväällä 
1997 oli  Solna-hallissa tunnelmaa, kun seuran T83- ja T84- voittivat kumpi-
kin turnauskultaa. T83- joukkue juhli myös pääsiäisenä 1998 suuressa Codan 
Cup- turnauksessa Kööpenhaminassa voittamalla finaalissa puolalaisen 
vastustajan yhdellä pisteellä. 
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Valmentajat

Seuran valmentajat ovat pääosin seuran entisiä ja nykyisiä pelaajia.  Valmen-
tajat ovat aina osallistuneet innokkaasti koripalloliiton järjestämään koulu-
tukseen. Valmennuspäällikkönä toimi vuosina 2004 ja 2005 Emma Malm ja 
kesästä  2005 alkaen Minna Salomaa. Valtaosa ohjaajista on valmentanut 
vapaaehtoistyönä saamatta minkäänlaista rahallista korvausta. Vain naisten 
ja vanhimpien tyttöjoukkueiden valmentajat ovat saaneet opintokerhon 
ohjaajapalkkiota. Yhtenä kehittämiskohteena on vuodesta 2006 alkaen ollut  
valmentajakorvausjärjestelmän luominen. 

A-tytöt  Minna Salomaa             
  Taina Sinkko 
   
B-tytöt   Kati Koskinen      
  
Tytöt-93 Suvi Kaltiainen 
  Saija Vilenius  

Tytöt-94 Eerika Haatanen 
        Minttu Ahtiainen

Tytöt-95 Eerika Haatanen
  Henna Lahtinen 

Tytöt-96 Teija Sotikoff  
  Mari Ikonen   
  
Tytöt-97 Jenni Ilkka     
  Viivi Väistö    
  Reetta Auvinen  

Tytöt-98 Maija Markkola 
  Oona Kulmanen 
  Tiia Falck  

Tytöt-99 Outi Elo        
  Annika Kettunen 
  Tiina Salomaa
  Mari Ikonen     

Seurassa vuonna 2006 valmensivat:

TikS -88 voittajana vuonna 2004 Wienin turnauksessa. 
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Varainhankinta

Koripallotoiminnan varainhankinta on pohjautunut pelaajilta perittyyn pe-
likausimaksuun.   Lisärahoitusta saatiin aina vuoteen 1999 asti toimitetusta 
ja Tikkurilan koteihin jaetusta kausiohjelmasta. Valitettavasti uudelle vuo-
situhannelle tultaessa ilmoitushankinta ehtyi, eikä kausiohjelmaa ole enää 
julkaistu.
Perinteisesti seuran pelikausimaksut ovat olleet erittäin edullisia. Vuonna 
1994 maksu oli noin 30 euroa ja vastaavasti vuonna 1999 noin 40 euroa. 
Vuonna 2006 pelikausimaksu oli keskimäärin noin 120 euroa, mutta edel-
leenkin se oli moneen muuhun seuraan verrattuna erittäin kohtuullinen.
Joukkueet ovat tehneet talkootyötä, pitäneet buffettia ja keränneet rahoi-
tusta turnausmatkoja varten.
Opintokeskus Kansalaisfoorumi on tukenut joukkueitten toimintaa vuo-
sittain muutamalla  tuhannella eurolla. Iltavalvojan palkkaukseen on saatu 
tukea työvoimaviranomaisilta ja Vantaan kaupungilta.
Vuonna 2006 seura teki yhteistyösopimuksen Aktia-pankin kanssa.

Tiedotustoiminta

Koripallojaoston tiedotustoimintaa hoidettiin pääsääntöisesti oman kau-
siohjelman avulla. Viimeinen kausiohjelma ilmestyi kaudella 1998-99. 
Reijo Nikulan aloitteellisuus tuotti vuonna 2003 seuran toiminnasta tiedot-
tavat internet-sivut. Lähes kaikilla joukkueilla on omat alasivunsa, joiden 
ylläpidosta vastaavat yleensä joukkueenjohtajat ja valmentajat.

Kymmenenvuotias Laura Manninen teki TikS-laulun, jonka hän esitti yhdes-
sä joukkuekavereidensa kanssa  seuran pikkujoulujuhlassa vuonna 1997. 
Laulussa kuvataan koripalloilun iloista tunnelmaa Tikkurila-Seurassa:

  Siellä missä korista nyt pelataan,
  siellä  koris onpi rattoisaa.
  Siellä missä TikSi huutaa ooolalaa, 
  siell’ on TikSiläisten maa.

  TikSi tsemppaa aina hyvin
  aina kaikista parhaiten.
  Tulkaa juhlimaan, hyvää juhlaa vaan,
  meidän TikSiläisten kaa.

tiks_historiikki90v.indd   15 28.8.2008   12:20:02



tiks_historiikki90v.indd   16 28.8.2008   12:20:05


