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ToPoLa

MIKA IHMEENToPoLa?

Joko tunnet ToPoLan, Lauttasaaren oman koripalloseuran? Esittziydymme tdss2 lyhyesti uusille tuttan-ruksille ja virkistdmme Topolan konkareiden muistia.
ToPoLa on lyhenne nimestd Touhun Pojat Lauttasaari
ry. Seura perustettiin r,rronna
7978 - ensi r,'uonna pidimme siis 20-r,uotisjutrlat. Tarkoituksena oli tuoda koripallo
saarellemme, missd olemme kohtalaisesti onnistuneetkin: olemme paisuneet priirrrl'lzmmenessd r,T.rodessa reilun 210 aktli-viiasenen ja 17 joukkueen paikallisseuraksi.

Juniorijoukkueita on tusina, nuorimmat puuhaten alle kouluikdisten Touhu-Kerhossa.
Kaudella 1995-97 pelasimme edustustasolla Il-dMsioonassa. Kasvatustyomme hedelmid esiinq,y lisziksi ropon ja Honsun edustusjoukkueissa SM-sarjassa.
Salir'uoromme ovat lzihitienoilla Lauttasaaressa ja Ruoholahdessa seki Kamp issa ja
Toolon Kisahallissa. Paikallisena urheiluseurana olemme mukana janaymmemonessa riennossa kauden alkana. Teemme tiivistd yhteistyod paikallisten koulujen
ia yntysten kanssa tavoitteena mahdollisimman monen pdasy hanastamaan palloilua.
Vuosikirjassa kukin joukkueernrne esifta),tyy omallasivullaan. L1yddtkuvista varrnas-

ti monia tuttujakasvoja. Toivotamme antoisia lukuhetkizil

TTRHETLU-JA T-PNTOJA

TB}IEILI]UN JA VAPAA-NKAAN

T:miHeikki Saxell
Pun. 09 - 509

3407

040

- 507 6825
)

a-

Puunnu.rourA.IAN TERvErsEr

K

6

PuunrN.ronrAJAN

TERVETSET

ONKO KILPAILT]LLINEN MENESTYS
KAIKEN PERT]STA?

Td,li asaal<ysynitseltdni, kun jzilleen yksi toimintakausi kihenee loppuaan. Seuramme iuniorijoukkueista yksi oli vzihzillapaasta ikdluokkansasM-sarlaanja yksi ontdtd kirjoittaessani
varmistanut paskanaLrefiraaleissa. Edustusjoukkue karsi pddsyst:i uudistuneeseen
naan.

Idivisioa

Ndiden 30 pelaajanlisiiksi seurassa palloili 200 muuta junioria, joille kaikille ei kuitenkaan
menest)..tninen javoifratrinen merkitse kaikkea. Toimintamme tarkoituksena on toki opettaa
lapsia koripallon saloihin, mutta yhri tzirkearripidilnkasvatuksellista puolta. Varsinkin nyky-

arkanatyoellmzissd aryostet^anyksiloitd, jotka pystywattoknimaan ryhmissd jasamalla
tavoiteelLisesti kehitfimzi en itseean.

Koripallo joukkueurheilunavahtrcntaaalnn. Onarkeaa, etrA)okatnen yksilo pzizisee toteutlamaanitsedan jatdyikaunajoukkue toimii. Pyrimmekin valmentamaan ensisijaisesti pelaajiamme yksiloinzi, )oidenvapaala ajattelua)a oivalT:ustat.retaan, toki teknisid koripallo-

tatlojaunohlamata.
Emme ehki valmentajkn 1a seuanjohtohenkiloirui ole tiedostaneet sitzl vaikutusta, joka meilla jokaisella onl<asravaanja kokemuksia hakevaan ihmiseen. Esimerkki ontarkeaa,ja moni
nuori hakee esikuvia kodin ulkopuolelta. Tzilloin henkilo, joka on tekemisissd nuoren kanssa,
r.sein on avainasemassa.
Harrastuksesta on hyotyzi myos vanhempien "mielenterveydelle". Kun lapset ovat haflastuksen parissa, he ovat poissa ka&ita.

jatkuu aktiivisen koripallouran jilkeenkin. Kuitenkin osa kaveripiiristi muodostuu
iuniorir,uosilta hankitusta joukkuetovereista, joihin onmuodostrnuthlvinkin kiintea suhde.
Ndmd kaverisuhteet jatkuvat hyvinzi pitkadn.
Elzimzizi

Nykyaikauren johta)a on myos samallavaknenaja. Joukkueen valmentajan hommista on siis
myos apua lyoeld,fiy;drr, jatamaantzakinvalmiuksia menestyd myos myohemmallalalla.
Onhan ristzi esimerkkind mm. palloilevat presidentti ja pziziministeri.
Vaikka koripallohanzstuksesta saa paljon muutakin, tehdzi2in menestymisen eteen kaikki voitava, silld. voimaminenhan on tzimin tyon palkinto ja peLin suola.

K-rm Haaparinne
puheenjohtaja

1

TouuuN vuosr 1996

Tammikuu

I
I

Vhdoinkin takaisin treenaamaan!
Kevddn tumausmatkojen valmistelu akaa

Helmikuu

I
I
I

Myllykallion tumaus pelataanjdlleen mikrojen ja minien voimin
Yaknentlat pohtivat toiminnan kehittzimisri ftel2isen alueen johdon kanssa
Junnusarjat pyorivzit kuumimmillaan

Maaliskuu

I
I
I
I
I

Ykkonen pddttzid varcin hienon kautensa
Vanhemmat junnut pelaavat tumauksensa LYK:11a
Nuorten rnaajoukkuevalmentaj a H. Jokela vetaA mallitreenit LyK:lla
S4pojat selvrtrAvattiensd aluefinaaleihin
B3-tlttdt jatkavatToPola-perinnettd Nonkoping-tumauksessa

Huhtikuu

I
I

Junnujengit lopettelevat kova a pel:llralJ<aansa
Hallitus hahmottelee visioita ja suunnitelmia loppur,uositr-rtnnnelle

Toukokuu

r
I
I

B+, B2-, 87- ja 7 9-pojatreissaavat Pressbyran-cupiin Tukholrnaan
Kesziharjoittelusuunnitelmat hahmottuvat
Seuran vziki kokoontuu r,rrosikokoukseen ja jokaisesta joukkueesa yksi

nnellinen

saa

pytyn kiitokseksi uurastuksestaan

Kesa-heinzikuu

I
I
I
I

r

Kassarilla vilsketri

Kunto kawaa kohisten

Aurinkopaistaa
Kivaa, ettzi on kes2!
I{,iv aa, etta saa pelata korista!

Elokuu
T

Kes2harjoittelun viime meffit Kassarilla ja

I
I
I

Iso liuta touhulaisia mittauttaa kuntona Delfin Basketissa Tampereella
Ykkonen ja BPB pelaavatkoviaSuomen Cupin peleji
Neljzi ToPoLan valtnentajaa suontraaNKVT-tutkinnon
Uudet valmentajat oLtayatensituntuman tehtavaarsa

r

u

P y r1<;111a

Touuux vuosr 1996

Srlskuu

I
I
I

Reilut kaksis ataa touhulaista pdzisee vihdoinkin kotisaleihin tre enaamaan
Junnujoukkueet kdyvdt korisleireillzi

I

LKOT-valmentajakoulunrs

r

81- ja

9-poi<ten SM-karsinnat dkavat
Ykkdsen oaelukausi alkaa
7

LYK:11a

Lokakuu

r

I
I

junnujoukkueet kiyvdt vastustajiensa kimppuun alueen sarjoissa
a4- ja 82-gtjatjzirjestzivzit ersimmziisen Seaside-nrmauksen LyK:lla

81.-pojat jatkavattaisteluaan SM-kars tnnassa )a pdasevarkin aivan sarla

kynnykselle

Marraskuu

I

r
I

ToPola-perhe kokoontuu jokar,uotiseen kuvaukseen LyK:lle
Ykkonen saaluttaa ersimmdisen tavoitteensa: takaisin 1-divarin loppu saqaan
S2-pokien aluejoukkue kziy restaamassa LyK:n harjoinrolot

Joulukuu

r

I
I

Junnujoukkueiden loppurutistus ennen joulutaukoa
Seuran perinteisen vauhdikkaat pikkujoulut piratissa
Lyhyt joulutauko ja pelien jatkumisen odottelua

Tilitoimisto Munul<ka
Puistokaari 3,
00200 Helsinki

Ig

Puh. 578 893
Fax 678 389

FruOY
Melkonkatu 2 B
00210 Helsinki
9

JOS HALTJI] SAADA ON PAKKO ANTAA
- MC Nikke T:n

biisi

If
I. I

nolimetra kaikesta tekniikzrstzr miki maa pii11i2n kanha. miljardei:
shakkisiirtoja sekunnls.sa kLskeva huipputiettkone ei pysy vielckdiin vie-

nulin shakm maailnunmesru'r-rrtta siki paksululnrakan

ai-sesa

ukrainalaisela, Kone

detae nxta, missri ja milloin. mutta se ei osaa muistaa milui runrui. Ihmisen tftkeimpizi xlmavarola - trmteita, infLdtioita, fiilll$ia - se ei pysty kisifielemddn, koskr

niiti

ei voi rlulrntaa biteiksi.

Aika kr-rltaa muistot. koska ihminen on valikoiva e1din. Historiankirjoituksen
v:iiristcleminen on hdnen luonnossaan. Ihnrisen oman el:imenkeran siszi111sluettelossa positiivisten fiilisten muistarniselle annetaan satakefiainen paino
teess:l siihen mrkzi niiden osuus aikajanasta tcxielia oli.

su1-r-

Kurnka kitevistr me osaamnrekin sirruuttaa sen l,hdek*,inkl,mmentii prosenttia aja-*a.
jonka kil,tdmme tylsiin arkimtirniin, rrain tafitr:aksenrre *iysillzi niihin harvoihin mukaviin hetkiin affirentaen niisti elurr.-oimaa ja iseluottamusta.

Keskinkertaisr-rus on urheilijan pahin vihollinen. Me muj.stanrme voittajat, nre muis-

tanxnc hzir,idizit, mr,rtta kukaan ei muista keskinkeraisuuksla. Pahempaa vieli on.
etLi r,:iltt:imuin:i keskinkertaisuudet eivit edes mr,tisla itse itseiin. Heidzin omassa
cl'irnikenassaan ei ole miriin miki nousisi pinnalle ja kestziisi, vaan koko ura on
tasaista mossod, jonka aika hiljzrlleen tappae.

tineet lopettamista epzionnisturnisien kohclatessa-i Montako kertaa he or,'at sanoneet ei, ja menneet j2illeen kenan harjoittelet-raan? Montako kertaa he ovat cileet
rrzrnnoizr ettli kuuppa sekoaa, koska menestyrnisen paineet ovat liian.suurel2

10

(xr,arsa

o1e

:inilyn
muutta.

try.p,tty$SiL

valifllufta, vaikutusvaltaa ja taktuclellish mppumattosilti he

6aa&k$een:huippur

url-reiiijan
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Trrroparnru 1996 -

1997

TOUHIJ|{ POJAT LAUTTASAART ry
ToPoLa
1996 - 97

I

Perusrentt71.4.797g

f

Suomen Koripalloliiton jasen

I

OSOfi,:: c/o Karri Haaparinne, ks. alla

I

pafXXfyf{feyS:

f

erunves'rlAVAT:

Merita

Puheenjohrrja

pankki

1OZO30-21301

KamHaaparinne
Lauttasaarentie 34C9

Naiskoripallo

JoukoAtimo
Iuilahdenkatu

Koulutus

.funiorikoripalk_r

Tiedotu.s

Yhteslrcnki

Kilpakoripallo

Talous

6836

12

16343224G)

571943|]^)

1351499G)

00210 HKr

PeterBarkman
Puistokaari 27874

00200

6823474(k)

LeenaKummu

676 010 (k)

00200 HKr

ValttenKoiwnen
Gyldenintie 3C33

6821250(k)

Jyri Saraste
Isokaan i B 20

5215101G)
00200 HKI

6921636.G)

Lielahdenrie 10 A 8

00200 HKr

Tom l{ynnin

enlggl _

634148(:t)

00200 HKr

PatrikThiel

Harri y/ihuri

6936331ft)

I{Kr

Lielahdentie 7 aB21

Katajaharjuntie 6 C

Ktrnnrapuheerlohtaj,

5711+8gG)
00200 HKr

6215806.]K)
00200 HKr

505 1277

0)

8792233(.t)

459 4806(t)

Trnrop,trntrr 1996 - 1997

TOUHI]N

LAUTTASAARI TY

ToPoLa
1996 - 97

I |OI\IINTA:

2l0rekisterdiry*aj?isenti
25 r,almentajaa

l.iot.rrunpr'
Tytot

Mikroq,,tot (87)
C-rytot(83)

Pojat

Touhukerho

J:iihcly'ttelij:it

I

senlet,

Mikropojat 2 (88)
Minipojat 2 (86)

Mikropojat 1(87)
Minipojat 1(85)

C-pojat 2 (84.)
B-pojat 2 (82)
A-pojat(79-80)

C-pojat 1(83)
B-pojat 1(81)

I]PRI'
ToPoLa

I1

ToPoLa lII
ToPoLa I

ToPoLa

I

2<iivisioona

ToPoLa II. III ja RPBP

Juniorit

I

SAIIT:

Kampin palvelutalo
Iautta.saaren seuakunLa

lauttasaaren yhteiskouh,t
Iauftasaaren ala-'nste

Mahninkatu 3
Myllykallionrinne

HKI 10
HKI20
HKI20

1

Isokaari 19

Svenska heutdelslziroverket

Santakatu 6
Haahk"atie 10

Toolon Kisahalli

Pazrvo

Kasinoruannan ulkokenui

Sarkinien'rentie

Tiedotukset, selo.stukset,
untiset, valokur,'at 1978 -

Iau&isaari-lehti

p.677

Paialahti
Ruoholahden ala-zlste

TIEDOTUS

3divisioona
Alueen sarjat

HKI20
HKI20
HKI 18
HKI20
HKI25
HKI20

Myllykallicr

I

Minit)'lot (85)

Mylly'kalliontie 3
Tallbergin puistotie 12

Nunnenkuja

1C

351)

PunainenHuvila
IGuppaneuvolsentie 18
00200 HKI

Vuosikirjat

1-19*7979-1996

Touhukas-1ehti

tiedotuslehti jzisenille

13

HnNxrr,6ruvr,r

VALPURI K,\IANDER

(Minit rtot)

\hlpuri

pelaa vasLr ensirnm:iisUi kauthan Topol-an
rninitytitiss:i, ilrutta on loytlnyt kristarasti p:rikkansa jrxrkkueessa. Koriksessa

kiehtoo Velpr-rin mieleshar.crit, pa1lon pornputteh: ja korin yrittiminen.
llnelrlrzLt ov-at h:inelli melko realistisia: hin toivr_,cr

ti

kchitg,r,rins2i hy-v :iksi korip:r1lofijaksi. Esikr-rv.ansa

hin

on lot,Liry,t sarmssa joukkueessa pelurar,asta Dinilh.

\ :ilpuri rntilirimelee hpdn

ldment-Lj:rn yskir.,lllliseksi

ja ll-rolehtivaiseksi. H1,r.issi.i treencissi opitaan hyocll.liisii asbiLi ja pelataan. Flyvziss:i joukkueessa on

Valpr-rrin rnielcsui hyr,-;i joukkr-rehenki, ja se osaa pelata htvr-r-r yhteen.

SAMIIURIil (Poiat85)
Sarni Kurhi pclazr takanriehen
vaativalt paikkaa Pojat 86:ssa.

H:in on pelannr-rt jo nelfi

vr-rot-

tr. iotcn kokemr-rstakin rilui ilctiselta 1 l -luotiaalrr pojalra 161.tyy.
Haastattelutrn pitiseminen saa
Samin 11 ppirniin rielnllsra.

Fliin kertoo, ettd koriksessa on
l'unskinta kctrien te.ko ja tietenku-r
kaverit. Hdnen sutrin h:Larreensa olisi pelata joskus NBA:sslL.

Esiklrvakin on sicltl: Michael
.lortllrrr. Suot nlllri:isLl hrin meinitscc [ \A:n r Iiolti:tosirlj]s\rl
LTahissa pelaavan Hanno Mot-

tt)irin.
Sarnin r-nielest:i hyr,-lin valmentaizin pitiai osata asians:r ja jouk-

kue ktrisszr. Hyviit tleenit ovztt

kukun ei plleile.
Hyrvrin jorrkkueen cminaisur-rc1et
sellaisct, rnlssA

puolestaan
lltlr

rtrircn.

or.,at

louldrLreprlin pe-

prirlriJr ninen slrrj: rsslt

ja k..Lveruus jokaisen pelaajzrn

\-ltllllx.
Haashnelijana Leena Kummu
74

HENKTLOTUvIA.

KORIPALLOILIJA HAASTATTELUS SA

f^

Myohziissyksyll d' 199 6 T oP olan vieraana Lautrasaa-

/.#-\*

PenttiSalmi. Hdnen tietdmyksensi ja nzikemyksetxi nimenomaan koripaliosta on

ressa oli toimittaja

vefiaansavatlla. Salmi on tzikin mennessa tehn),t 27

KORIPAILOKIRJAA Sarlaa voisi verata tuotteliaimpien kirjailijoiden saar,utuksiin. Kaudella 1999-

{
I

2000 Pentti Salmi julkaisee 30. KORIPALLOKIRJAN.

i

,
:

..

esitettiin eraitri sellaisia 1q,'s1,myksiri, joihin voi'.rntaa pitklille ulottllvia
-, Ennr-rstarnisen r.aikeushan on tiecloss:Lmrle, mLttt2l Sahnen oirallukset or':rt enncn-. .rL1me1lc

.

' .-.-I rLrha l:ihe11e tuler'".ra "tott-tuttta".

, i rrrliomraottehridenaikarytohi?
emili ctic ldlpailtria, nc ol'ltt r''ain otteh-titlt.
: ,,hscen ns. harjoitlrsrruraofteluiLr. Esim. EN4-kisorlun plitis,trsta pelaU:rn klttsinltofleh-titlt.
-,.. ,rt pirnosta. r..oittamalla ptilisec jonnekin. L:ihes kaikki palkrihrlaiit ovat cxraksuneet
. -, Lrstlinn6n. Haikcr,rclella tietenkin lnlistarrre zrjen. jolkrin hahclen kansakunn:rn par' -.L.ls sa..rtettiin ratkzLisLr r.r-rotr-riscssa lnaaottelr-tss:t - ainakin kunznnriollisesti. Kaikcn A ja

turrni Sahni: Kylli

et[i maaottelut

sc niin on.

eir"zit

--rrjrtalrlr-tkko. Siittl tttteilttn vstlir':i tietlili scn mit:i pit;likin.

J.

\ I aajoukkue ei en?in leirrcile

vaankritiiittrsiel&i sun tzi?iltzl .

.

!

lutrn n1t lleman oLlto tilarme. Eipli olc cnnen l-apahhellt ja atlr- ., cttli n-najor.rkkr-reesta mLllltalna llihtee Helsingin lentoascnlalLt valtncnLtjltn
. 'r,r.cclt pclaar,,irt csim. Roon'uLsla. PattsistlL tai jopa \-hclysvalkristlr. \'hlnristltuttuljncn ottelcilili ei
.r 1 i )tt ltp,in erikoista - tosiasiassa sitai ei ole. ainakaan riitfaivtistl. \-hteen hiLsaavzra
pclaaHlr
ien
v
jo
anha.
vtxltLl
viitisenloistrt
- -- \ oicla ajatella. JaLkapallosse Linui tilanne on
::t :lrtlislrmiehet cir,:it ole Sr-xrmesslL, ja l'reilLi on r,'altur plilistili pelaajat mzillr:it1''in ehcloin.
. .:l \ on n\t kuitenkin tchn,vt h.lr,lln priiitdksen koskier"r ENl-karsintola. Pclipliir-lit on nVt

trcrrtti Salmi: Koripalkrssa on

-,.r.,r'aitn,

Sr-Lorrcsstr

eik:i niitl.i s:ra siir?ii. Silloin on ()tettLr huoltioon sarjatar.ltlt ilt sc rLtL[trLrL :lsi:lrt.

taryeelluren ennen rlaajor-rk-ll-reen pelili, lrlttta sen aikaansaatl]incn riYkYi.
--.,:i olosr-rhteissa on aiha uuhclotonta..lris piirivalrncntaja r-air-r jotcnkir-r saisi heskiyiikl<cx-ra
jcr
:-,c1:trnr-11t1 otteltra Iartcn jor,tkklleenszr kokoon hoLme p:iir,':i:i ennen. niin tottl-tllrisessa olisi
.

:rrr 6lisi

h\inkin

-.,u-ien 1r-tontct.
15

H

HnNxrr,oruvra

Euoopassa pelaavat maalor,rkkuemiehen,ne
omaavat kukin oman roolinsa ja sii*i p-._.__
p:ilisLi hetkeksi irti'-|a sellainen ei kylli
kiy, ettzi tullaan melkein suoraan lentokenralrr
>mini en lq'112i olienkaan ymmdrri, ettd Unkari-otteluun
tuotettiinHanno Mottoli ArL,:- _rrkaa. hrinellJl rJn ei siclh ehtiny oUa
eclrs onelrrkokernuse.
Tasomme ei ole'ield kyJlin laaia ja korkea.
Meicldn on siis luotettava parhaisiin klykyi5i,r
.
SM-saqassa ei tzlkin menness:i esrinny
viidentoista parhaan joukossa yharir,
,L,o1ndaisu.
k
_-:
katselemme kor,ntekija- ja rebouncr-ti-lastcrja.
T:issi ei ore hurraarnista!

Nykf inen maajoukkueemme on kylLikin
ollut nirn kauan jo yhdes.szi, etti se eniten
karp_.
kunnollistr herdtysLi' Mainirsemani FIBA;n
kizin 3

vrk ennen

szizinto

kefioo,

efr;-i

pelaajaon vapautettar,-a

tzimzin tnaaottelura ja ttrollorn yhdessioloon
r"r"rcijr,

Siini olisi hieman leir.rn tuntua.

r-irh:-

liisi kohtuullinen ar,,

3'Mit?imahdolliqnrrrsiamenestytiseenonnykyisin,,pierrelrd,,se,ralra?

Pentti salmi: Koripallo on .siitzi ihrneellinen
peli, ettd 1os seuralla on viisi kefiaan
r-ie.-,
MISII- oikein hyvi:i pelaftta,niin se voi olia
sr.r-"r-, -""rn. Jrd.iekko vaatii vihinri.:
uusiriikeritpesdpailclouktr," orti r.rkitoista

:iT5ffiilflil:,:,-

kyky:i

mr-u-ralra,

m,l-,

H1'vii:i ja tehokasta
luniorityot;i tekevi seura vcri rnene.sry:i, jos se onnisfllu pitamean
kasvattarnislaan huipuista vai viev:itko
muut seurat nel Silloin on sii&i pienes&i
seurasla tulnva 'suuri seuta
ia aika v:ilittomzisti. sen on pysty,ttavi pitzim:i:in itsellizln
hlrrit
peiaajansa,
jotk:
ovat kasvaneet ja saaneet erinomaisen
kor-rl-rtr-rksen ropora rrarsin hlvin
nruistaa
sen, eftri
seka Markku Rosokir en etti Lassi
,,Iso

kurl

Utric.rn on se
Topo,,vienyt. Kun ,,pieni,,seura on
toiminut hlvin ja kasvattanut mukavan
mizirdn aivan erin<maisia pelaajia, niin
sitten sen cnl
uskallettava
kasvaa

tzri

sitten h1v:ik:syi irselleen oma

koripallotyoLi, olemme siis faimiseura.

rcnlinsa-rima tn hauskaa

ja

me teenxre

oikeutr'rs pienelle seuralle laji kuin
laji - menestymiseen, sen on oltava
ehdoton.
k:isit1'kset urheiluseuran toiminnaskr
ovat kol-in moninaiset.

Il,niste.

Toiset toimivat ikeankuin hie-

man detZimittidn ihanteittensa mttkaan ja
puufiavat puufiani.st aan. Era:itnakev:it
suurerl
eron urheilun ja kilpaurheilr-rn vilillzi
ia iskevzit hanakkaasti r"prn"rrr-r r.,rrrteeseen. siitzi sa,taa tulla liikeyritys riskeineen k-uh myds
onnistumisen mahclolllsuuksineen. sellarnen
vhciistehnii ku,-r sosiaalinenurheiluyksikko ja
menes[,rui kilpaurl_reilub#;-"##d;
Jjil::,
k,tellttaa Pieni setua tekee yhtei-skunnallisesti
patlo,r rr.tH*r"prr,y"g. t"in business-.seum.
joka tekee viil-tcletti ja rahaa, jos

-

NTziiden

onnistur,r.

kahden elementtn hamoninen ja tuloksekasyhdisrirninen
onvainhan,oille onnistuon k1'Jlzikin loyynyl Enpi tzissr mainirse
niiui erdiri epionnistuji a, jatan.tr-rkijan

:H#*''

Ajatellessani iauttasaareiaista T<rPola:a
voin todeta, etzi sen julkfl-ren

kr-wa on yhii ede]leenku-r
yhdistett:ivissr roPo:on siit:i huolimatta,
ertzi se on alusia alkaen ollut ollut
ihan oma 1l
ilseniinen koripailoseura Tyypilliseni
kaupungrnosaseurana sillzi rruorenvannasti

on hw:it
edelll'qrkset jopa onnistua tuon sosiaalise-n
,-,rheilun ja kikunnan yhur.;;,ffi;
kilpar-rrheiltrun' Esim' Karakzrllion Palio
ry:lli on samo;'a positirvrsia piirteiri. Ajkanaan HKT
hallitsi Kalli.n ja vallilan seutr-rja
nousi
60-1r-rvulla maan huipulle. iahin
ia
mihin pieni seura
menehryy,n kotipaikkaktinnan puute. Ilman
hlvrn ralattua aruetta ei kokonai.sr:us kasva.
Teilii on saaril Laajentakae myos ievuninne,
Lihellzihzin o,, n ,.rt oirnti ja myohen,nin
mrn.
Jiitkisaari.

;"::r#1
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Komplrlorr,rJAN

LrrrASH

uolTo

KORTPATLOTLTJANI LTHASHUOTTO

Koripallo onlajtrn erittziin monipuolinen urheilumuoto, jossavaadilaan nopeutta ,yofiraa,
kestdvylttA seki kimmosuutta. Nopeat , ruiahlA-Veftil'dlwkset, nopear pysdhdykset, hypyt ja
kiertoliikkeet asettayatvafialon lihaksiston kovalle rasitukselle, joten ilman asianmukaista
lilrashuoltoa ei voi olettaa vartalon kesrivdn kovinka ankauan ilman vammoja

.

Lihashuollosta on useita erilaisiamaaitelmld., mLlttatzisszi keskitytaanlahnnaaktiiviseen
lihashuoltoon, jonka katsoaan sisaltavanaJl<*ja loppuvetqatelyn, erilaiset ven],tysharjoitteet
ja kehon lihaksiston tasapainoisen harjoittamisen.
AlkuvenJ..ttelyn tulisi edetd suurista lihasryhmistzi ja yleisverryttelystl kohti lajinomaista
veryttelyaialajnkarnaltadrkeiden lihasten hmmi&imisri lajinomaisin keinoin. Venyttelyn
tarkoituksena on valmistaa lihaksisto, hermosto ja kehon muut kudokset tulevaan harjoitteluun tai otteluun. l?isitykseni mukaan alkuvenlttelyyleenszi hoidetaankin tyydlttzivzisti. Sen
sljaNrasta,)ol<ahlvinuseinunohdetaan, onasianmukainenloppuveqzttely.Ioppuvery,ttelysszi
jatketaan kehon kuormittamista selvdsti alemmalla intensiteetilli kuinvarsinaisessa suorituksessa; ndin saadaankeho palautumaan pehme2sti lepotilaan. Tutkrmuksissa on havaitru
palautr"rmisen olevan selvzisti tehokkaampaa asianmukaisen loppuverq.,ttelyn jzilkeen. Kuonaaineiden postuminen lihaksistosla on nop eampaa )a rasituksen jzilkeinen lihaskipu
ld,d,vdlriiserrmuiksi.

Loppuverq,ttelyyneitarvitamitidnihmeellisid

liikkeitzi tai suorituksia,vaanse voi koostua
ker,yestd juoksusta, retkutteluista ym. Nziin ollen ei haittaa,vaiT<kasaliineienaaharloltusten
tai ottelun jilkeen pddsisikdan,vaanloppuverryrttelyn voi suorittaa ketiayaltataikesdaikaan
vaikkaulkona.

venyttely on

asia, )ostarufraa atrrupuhetta. Jokainenttetaa, ettzi venytelld piLiisi, kuitenkin
yllattlvAntrurvasen tekee riittzivdn tehokkaasttjaruttavanusein. Veq,tystapoja on olemassa

useita erilaisia enkJ rissd yhteydessd ala nii&i esitelld,tailaitraaawojarlestykseen. Tdrkeinrzi on,
etld venltElisi sdZnnollisesti ja tehokkaasti. Helporrta veq,ttelynaloitehjalle on yleensd aloit,

aarauhallisila,asusrlTaveq,tyksillzi. Ennen harloituksia tai ottelua on q,yri suorittaa lyhyet,
kontrolloivat venytykset, joilla varmistetaan lihasten ilfrivanhyvalzimpiziminen. Tzillaisten
ven),q/$en kesto voi olla esim. fi sekuntia. Varsinainen venytysharjoittelu ja pitkJkestoisanmat
ven),tykset on syyri teh&i nykykzisityksen mukaan vasta pari tr-rntia kovan rasituksen jdlkeen.
Toisin sanoen harjoituksista tai ottelusta voi aivan rauhassa menni kotiin 7a suorittaa
venyt5rsharjoituksen vasta sitten vaikkapa mukavasti TV:td katsoen. Tzilloin venyqzksen keston
tulisi olia 15-30 sekuntia, ja)okatrcnven),rys ulisi teh&i 2-3kenaan.
Ven1.'ttelysszi tr-rlisi

kiydzi hpi kaikki suuret lihasrytxnzit javield. erikseen lajinomaisesti rasittr-rvia

pienempi2lihasryhmizi. Tehokkaanveryttelyharjoitr-rksenlzipikiyntiinuppoaahelposu.3o/t5

minuuttia, muttaven),ttelyavoitol<tjakaa useampaankin osaanpaivanmitraan.Venyttelyn
nrlisi olla lzihes pziivittziistzi.
Jo suhteellisenvarhaisella izillzi olisi myos junionpelaajiensytAaloittaa monipuolinen lihasharjoittelu, joka nuorilla voidaan toteuttaa esim. kuntopiirityyppisenzi harjoitteluna ilman

t7

Konrplr,r,orr,rJAN LIHASHUoLTo

1is:ir,.astr-rksia ja toisaaltzr

monipuoliscna liii<r.rnnan

har rastamisena

-

siis mur-rtakin 1ij-k :'

koripalloa. Varsinainen kuntosalihaqorttelu varsidoanr,'ih:inkiin isommilla I a.st-.:--on sryLi zrloitLt'.r r,asra voimakkaimman kasr,'r-r,,,aiheen pliliffi,zi ja aina h),virr,rr*.r*,,.-.
hr-rin

EdelLi marnitturjen :rktiivisten lihashtrcltotoimenpiteiclen lisiksi l'oi ajoittain olla eduh: .,
syyi koroslla, ettii ne r.
voi kon,ata aktiivisia lihashuoltotoimenpiteiti.
ch hieror-nzrssa lai hyodynki:i muiLr passiivrsia hoikrmuotoja. On

Valmentaja on lqia ohjatessaan monien vaatin-rusten ja paineiclen alzriscna. Joukhre pr:- saacla oppimaan uusia taitoja. tekniikka:r, taktiikkaa. Pitziisi pystvzi motivoim:ran harlr::-,
r,'hri parcrnpiin suoritr-rksiin ciki kukaan pisui pahakscen. jos jor-rkkuLe siini samassa 1l'. menesqy h1vin. Trim:in kzriken kcskell;i tahtoo usein o1la niin, etti nir-rkkofen saliaikojc:- mr-ticlen syiclcn takia ahtiivisen lihasl-ruollon opettaninen crityisesti junioleille jri:i hr,r in '.
him: Lhzrshr-roltoon hii.vtstt),' aika koetaan helposti hukkaan heitetyksi ajaksi. Lisiksi nLror-juniorcilla ei heicLin vielai elastisen rzlkenlecns:l \-Lroksi ole merkitL.ivi:i vair ojzr ja kzryent r
mat ja nopeuLclet ovat vielli vuratimattomaluralla tasolla kuin arkr-risillzr. Kuitcnkin nin'rc:
omaan nuorena rtlisi opittava sziinndllinen ja tehokzls lihashuolto, jotta vaivoja ei esiinn:rrq,ohen-ul:illlkrizin ililli, ja lih:rshuoltotottumurksestzr tulisi "tor-ien Lronto".
N1'kytirin kr-rn ohjattu l'rarjoittelu akritetaan entisLi varhaisemmalla ililLi. tulee eteen liian r-L:.puolisen h:rrjoittelun aiheuttani:r lihaskirelrs- ja rasifr-rsvanlnlrongelmizr hyr.inkin nuon--,
urheilijoilla ed lajeissa, m,r,os kor-ipalkrss:r. Ongclmaan r,'aiknttanrinen ei ole eiki r..oi ol1a 1-ks:
valmenLrjan hnolena, l'uran risslikin asi:rsszr pa1lo on heiteftivi nr1.os iunioripelaajien ranhert:nI11e, jolta \-enr,{tshluliinit ja ntlu-rt tan'ittal:rt toimenpiteet saurtaisiin silinnctllisiksi ja tchok-

hiksi.
Vammatonta \,llotra
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Jarkko Rziszinen
Fysioterapeutti, teru.huoll. yo

Urheiluklinikka Mehilziinen

WOY
TATOUST{ALLTNNON ERTKOTSOT-UET 4TSTOT
KOMPI - kzil,ttoomaisuuskirjanpito
KONSLU - konsemin tilinpizitos
KLINNARI - kunnan asianhallinta

Puh.534148
Fax 634186

KESKO KYLMATEKNINEN
Kuriiritie 3, PL 54, 01301 VANTAA, puh. 010 5311, Fax 01053 27492
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Lgg6-97
Yalmentajat
Jouklnreet

Nokia Research Center, Nokia-yhtymdn

tutkimuskeskus toimii ldheisessd yhteistydssai kaikkien Nokian toimialaryhmien T&K

-yksikdiden kanssa. Sen keskeisimpia tutkimuskohteita ovat GSM:n jatkokehittdminen

ja kolmannen sukupolven matkaviestinjdrjestelmdt, laajakaistainen tietoliikenne sekd
multimedia.

Nokia Research Centerissd on yhteensA yli
600 tyontekrlad Suomessa, Yhdysvalloissa ja
Saksassa. Suuri osa heistd tydskentelee
Nokia Research Centerin kolmessa toimipaikassa Lauttasaaressa.
Nokia

-

kansainvdlinen tietoliikenneyritys.

Maailman toiseksi suurin matkapuhelinvalmistaja. Yksi johtavista GSM/DCS -matkapuhelinverkkojen toimittajista. Merkitteva
tilaajaverkkojen, multimedialaitteiden ja
mu

iden tietoli ikenteeseen iittyvien tuotteiden
I

valmistaja.

NtrIKIffi
CoM{r,crrNc Peoplr,

Nokia, PL 226, 00101 Helsinki, Finland
puh. 09 1 8 071, fax 09 656 388
e-mail : corporate.communications@nokia.com
http:/ ,vww.nokia.com
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YrAnrvr vesmryerre:

Torrr HonxanANTA

Tzimdn kauden uusia valmefiajia,kaitsee Touhu-Kerhoa. Tunnolit"ren myhziilijzi, pelaa
itse
vanhemmissa A-junnuissa.

Mumo Aerrora

Uusi tulokas Mini 1 -poikien perzisimessd. "Dennis" pelaa A-junnuissa ja kakkosessa ja
hyppdd,
tosi korkeele.

Erres l(ryenunn

Uusi valmenaja kinkin, joka hankki kokemusta avitrNrrzrllaB2porkien valmennuksessa
.yntraA
tartLtLtaa ofi)at

Mxro

Rnq<onnN

Kqnnr Haepennws

takamlestaitonsa nuorempaan polveen.

Taas uusi valmentaja (onko vanhoja olemassak aan?). Coachaa C-potJ%a ja pelaa
A-pojissa.
Sjrv a\t|t laarnoin viileellzi kampaulsellaan.

No lo)'g'yhzin

sitzi

kokemustakinl ToPoIan puheenjohtaja ja Ykkosen vahnentajakaartin jdsen.

Masentaa vastustajia murjomisellaan BpB sszi.
:

Saur Scrmr-uuorp

\Akosen'KummisrJA",iol<avetA|arpeenvaatiessa
Haaraa myds BPB:n pelinrakentajan tontilla.

Juna H6rrrA

Vanhempien Bpoikien johdossa. Sotkee asioita myos ToPoIan hatliuksessa j atreernavasriaan
Ykkosesszi. Pumppuhuoneen poikia.

KarseLanxas

Mzikel2nrinteen urheilulukion tehopakkau s.Tarittaaszihaklrylttzian C-ryttoihin. openaa
"muuveja" myos Pyrinnon pikkuqutoille.

20

prhpxdanpaallwtllarvoinruihtyvihaisena.

\ \L\lE\t\J\l

!1tL1I n-onliolr
Lrr-r Konrc,r-ego

T:no fLiNn-rNsN

S-L

r-rr

r77v-/

'

kohr-rtlset rykiistain Kakkosen
kanss,.l. krlrcie}rs,.rn rnetrin
Tckec kor .t.i n L lii \ irl'rrl k.ti.Jroslen
tilastoillaan'
\ IrselrLre Yklidsen jiitkdt urkoilla
"Sulietaan"' kur-rluu kziskry
..Inr-reli" junailee c-ty.ttolen asioita. Erifiain tehokas aian kalttija

;il.;

Inkan qttoien pelatessa'

NeljzirrnenlinjanAkiSirkesalo.,,Tesh,,saipestinC-poikiin.PelaaYkkosessdiaonmuuten
ToPoIan divariiYrd no 1'
PitzizihuoltaMinitytoistzijahymyileenzitisti.KarfiaasuufiavastuutaToPoLannaiskoriksen

SrnnN

nrlevaizuudesta.

Jr

jotenriekot
SiiqziKolrnoseen jiiiihdyttelemzian,
Tg.poikienvalme nlaiaioyhdeksituir,uotta'

u TnncnrN

lzihtee nYt kolmosdivarissa'

I-rrxr Kuultu

,,I€ffu,,tekeepaljontyotziseuraneteen.Valmentaaminityttojalaonvalmentajakokouksen
puheeniohtaj a. Winerlaisiaantehopakkauks

Mini

Jn'so Usxr
\ftsnA,PY\ra(o

2

iakalataarrltslli'

on Kakkonen'
-poikienvalkku' 'Jullen" oma iengi

NuorimpienmikropoikienYabfientaja,jollavaikuttaaolevanoikeaotehommaan.omia
peleJa[ntskaPehaKakkosessa'

Ermm

VASEMMALTA:

llajoileeA-poikienpelipaidassa'

MATfl IsAr-{s[EN

Torvr TePar-n

JvmSerusm

IhalarstenveliessarlankeskimnniinenvalmenaaMini-Ykkosid'

giYikivaknentaja'
Nuorestaiziszihuolimattajokonkari.Kahdenloukkueenvalmentaja(Md2jaC1,-poiaf)ja
kantavia voimia'
t rn roUirr"rr, tyO m1ryta'Kolmosen
poikia' Rynnii
nuofemmat B-pojat' Pumppuhuoneen
vuoden valme nta1a95-96,joukkue
BPB ssd, istr'ru hallituksessa'
:

P,rrnur

Trmr

Tuonres SurownN

Yah^rcrtaaC2-poikiajaisnruhallitr.rksessaminkinyliikemiehenkiireiluizinehtii.Isnruusein

*V",

peleissi'
Peliboxerit vilahtelevat BPB:n

"f"fr"""*ssa'

kultn-ruria (korista
Tumpin elzimd on urheilua ia

"p"tlf""f.f.,
ILrsseN fuxana.

tzimzin melkeinia ooppetaa)' ToPolassa

onP oiat82 lavanhempainneuvostona

BPB'

Kolmosen
coach' Tieraaiotain myos ialkapallosta'
Minipoikien manageilamikroqzttojen
mlehizi.

If*m Wrrmr

C2.pojatva|meffIettavana,Kolmonenpe|anavarajasevranrahafvartjo\Iavarn'Kiireinen
vdriset ovat omia'

Tom Horu<enenre'

Tzimzinkaudenuusiavalmenlajia,ka\seeTouhu.Kerhoa.TurrrrollinenmyhZiilijii,pelaaitse

Kwasr,t

"11,s,lv"kziy vzilillzi

rn"i'***ssa

lunnuilleen' minkd

vanhemmissa A-iunrruissa'

PUUTTWAT:

Janrctolanres
Ynl6 Muxtxxa

vanhemmat
ulla hyvziksi sentteriksi' harloittelupaikka
Touhu-Kerhon toinen vetiijd. Ainekset
Bpoiat.

Kiisuiajyrkistiolevansavalrrrcrf.ai^,mutlakiykizipiKolmosen.peleissi:"duunii,duuniil,,
ta'soille odotellaan' ' '
p"nLin p#sa. Paluua ylemmille
.rrrvra
t
saleissa,
-"rrmkaikuu
21.
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Mrxnoryror (87-88)

r

I

x

Yrrinnr vIsEMMAUTA:
Suvi Luukkonen, Nur Alkara, Hassan Alkara (valm.), Sanna Mafitinen, Tuuli Tuompo, Jenni

Nurmi

Erunnr

vAsEMMAITA:

Kiira Bjorkroth, Anne-Mari Kofitila, Tea Miller, Mirka Tervamaa, Mia Luukkonen, Anna
Toyrinoja

Kuvesre PrJUTrtru:
Miia Suominen

ToPoLan "Dream Team". Taistelijoiden joukkio, r,uodessa Asta aloittelijoiden ja pomputtelijoiden ryhmdstd on tullut todella ndtttivakorisjengi. Kaudella -97 ollaan menossa
mitalipeleihin ja periksi ei anneta. Saa nzihdzi kuinka kziy.
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Ml,urr ror (85)
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Yrrinrvr vasmrurrra:
:.. ,rpela, N,Iari:r Nutrtinen,.fol-ranna Vifianen, Elina lr1'1kk:inen. Nlarika R:r;Lssina

Erunnr

vASEMIIALTA:

:-r Hilonpn, Marju Holopainen, Susan Siren (valm.), Leern Kummu (vakn.), Eine Kuneinen,

:ri

Ha1me,

Ktrvesre pIJ-urruvAT:
..:r Kajancler, Dinzrh Bedretclin, Sara Sr,w:ihuoho

.. kiit.r-nis{i lupaarasti eclelliseen ndhden. Jouluun mennessii olimnre pelalncet 8 i.innitI clivarktttel-ta. joista jokaisesta olisirme voineet selviti r,ortrajina: tcimme sen kolmesti.
:c o1lcet rrieLi tottuneet xritLrmaan, ja se vzrzlti hiukan Opettelemish. Tarkein&i oli kuiten-

-.

' .r.ronulla. etti olemme l4rLi hwil kuin muutkin.

-k:,teestatnme kohosi uusia. kehitqrneiki tl.ttctjti "r,anhctjen" dlmalle ratkaisijoiksi: Maria
, -.tnen jaJoha.ma Virunen korin alle ja Enllii Halme teken-ri1li upeitl ratk:risuja ja syot.. Sairtrme uuclen pelaajan sy'ksy1li, Valpuri Kajanclerin. loka pian oivalsi koriksen salat ja
,,-ri etjnomaisesti juoneen kiinni. Koko
1or-rkkueena olernrne myos kehittyneet seka henki' ::r.r ctti taidollisesti. Joukkueemme 12 pelaajasta yleensa 10 on harjoituksissa. T),toille on
. i ll\-t mltutamia muutamia hanr-fttal.ia loukkaantumisia. mutta tsemppi ei o1e ktppunr:t

'rtin,

'-,-iClcn aikurna ktivimme yhdess:i mini- ja mikro 1 -poikien kanssa Lohjan Kisakdlktssa
::'tilenrrlss:1, olirme h1r,-in2i kaklioserur ToPol;l-tumauksessa ja l:ihclemme r,ie12i l,hteen sr-rn-

r,llpaan tufl]2rtil<seen kevli:in aik:uta.
25

C-rvr6r (83)
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Yr;innr vesnuuerra:
Satu Ekman,Paulrinaschord, Hanna
Laine,KirsiJzirmila, Anne soininen,

Etmnr

Kwasra

Marjo Pirkinen, petra Sillanp2zi
vAsEMMALTA:

ffi;l?il:;tr^

Inkila, I{aisa rarkas (varm.), rnka Korkea-aho (varrn.),
Nararia Hilrunen,

puu"mrr,u:

Nuran Bedretdin

Maahantuonti:

lrlJ.'I-C

Puh. oe) 68
26

virve Ruuska,

26i FaEi

f,

673 258

Tounu-Krntro

fl

M

I

ii
,

i
!:a,

B.

s

&

Tourru-KnnnossA

ToLIHUAVAT:

: ,. Tr-ruso,Julius, Toni Honkaranta (valm.)
(valm.)
.
-.. , h mrenisen muuta puuhaikziisti yrrriJarkko Iarkas
on ollut hauskaa. Yhteishenki on paran:r,Lr kovasti. Valmentajat toivottavat pojille har,rskaa koulunalkajaistl syksy'la. Toivottavasti
,,.,.iki ilmestyvdt silloin myos jumppasalille pailoa pelaamaanl

,

,. :r

rguhu on ollut

pdilli koko kauden ja kaikilla
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Mrxnopo.ur 2 (88)
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Ylrinnr

Ermnr

vesEDrMALrA:

Miska Pyykko (valm.), Mikko Lehtonen, Petteri Tuomrluolna,
ossi Kohvakka. Mikko Rziisinen, Max Smeds, Samuli Tyorinoia (valm.)
vASEMMALTA:

Niilo Lehtonen, Erik Gockel, Toni Mansikka, AapoNiininen, Markus
Hynninen, Henri

Rosenlund,JuhaLaants

Kr;vasre pr,urrwAT:
Niko Piipponen, Alexander patouchas, paavo Rautio

Tind. r'T-ronna aloittaneista Mikro Il:sta osa palloili jo virme
kaudella Touhu-Kerhossa, mufra
uusia mikro.ia on liittyny koko ajan mukaan. Pojat ovat heti
ensrmmziisena sa{akautenaan
osoittaneet olevansa rankkoja jzitkizi. Ensimmdinen voitto saar,utettln
Topola-tumauksessa,
jalarkoa on tulossa. Erityisesti pojat ovat osoittaneet
mahtavaa taisteluhenked, josta seula,*re
vanhimmatkin saisivat onaa mallia.
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YrAnrvr vasnuuerre:
-

Uski (vzLlm.), Ville Vziisdnen, Sami Vdisdnen, Ildar Bedretdin, Jaakko Kiveld, Toni Taipar'aLn.)

--,r-'o

:

Erunrvr

vASEMMALTA:

_-it Raittinen, Timo Saari, QadarAbdu11a,Jonas Smeds,Joonas Kyold, Tatu Sainicr

Kuvasre PuuTftIvAT:
, -rmk Hlvdkkd jaJoonas Huhtala

- ,1rkkueeseen tuli alkukaudesta mukaan monta uutta, fu-nokasta pelaajaa,jotka piisivdt heti
,n in sisille tiimiin. Myos kauemman aikaa pelanneet ovat jatkaneet huimaa kehitysri. Tistzi
.;:rliesta johtuen joukkueen menestys onkin yllzittziny paitsi valmentajat, myos pelaajat itse.
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MrNrpol,rr 2 (86)
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YrAnrvr vIsEMMALTA:

Ermnr

Atte Jalkanen, AaroJalkanen, Markku Tanni,
Jouni Wilska
vASEMMALTA:

Kr,vesra ptrurrtlvAT:

Juuso uski (valm.), Sami Kurki, oskar wikholm, Markus Schauman, Toni raipale (va1n.)
PetnKajaaru, AhmedAbdulla, Mikael Srandberg, Antti palomiki,Jannevziiszinen

Joukkueessa on n}t l2tasaisenvarunaapelaajaa. Tzillzi hetkellzi Ii divarin kdrkijoukkue. Kauden alusta sai muutaman vahvistuksen , jotka ovat pzirjzinneet hyvin.

Joukkueen iru-rostus harjoituksissa on hyvzi, ja se ldhteekin I{auhajoelle katsomaan ensimmdisLi vzihdn isompaa tumausta.
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MrNrpo.l.lr 1 (85)
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EmirAlkara, Hassan
l,,ni lhalainen (valm.),Joonas Pildaja, Ame Gockel, Mikael Salmelin,
(valm.)
-'.'.rra (ioukk.jol-rt.), Mikko Aaltola
r,ristianHlvzikkzi,JukkaRannikko,

?

vesnMMArlrA:

Erunnr

vASEMMALTA:

Teemu Ruoppa, Markus Mattila,Jaakko Keruinen,Julius

Haami

-:rlik

Yrrinm

Kuvesre

PUUrTTJvAT:

Karikoski, Sakari Karhinen, Lauri Latmo, Vesa Perij:i

trkien mielestzi parasta

tzissd

kaudessa olivat: pelipaidat, leiri, tihdet, tsemppaflpalkrfrot,

Markrs, disko, lesot landeL vastukset'
':,-ssimatkat, q,tot 35, tr-rmaus (ei pelilli'sesti), Jenr-ri Valpuri,

voitot'
:,-nojen peli, uudet v alnenta)al iajoukkueenjohtaja, pontto, hammastahna'

josta tuli paljon kokemusta seka
aLmentaiien mielesUi palasta tassa kaudessa oli ehji kausi,
jatkaa eteenpziin' Kausi
, .rlmentaj'ille etri poiille Kehitystzi tapahtui paljon, joten t:isti on hlvzi

\

:rem yli odotusten.
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YrliRrvr vASEMMAITA:

Hari \Tihuri (valm.), Vesa Mussalo, Jere Pelrurinen, Sven Pdrend,
Jesse Kurki, Velipetri perhonen, Aleksi Hdmdldinen,Juho Seuili, patrikThiel (vakn.)

Erunnr

vAsEMMAITA:

Kuvesre pfruTrwAT:

Jaakko Hovi, Petja Mustonen, Jesse Honkava ara, Aapo Akas, AnttiJanhunen, Jaakko porvari

Mikko Lindgren, Timo Saarelainen,Janne \Testerback, Karri Nmanen

Tolrolrn nr-rodnmzrt isoihin koreihin pelaavat or.at killi kar-rclclla 1!g,i sl,ntpeet p<jat. pelaa.jien 1r-rkLrmziir:'i on htrlppea 17. joka useiclen r,alnentajien mrclesui on lirkaakin.
Itr,rt:innossi
haqoituksiin saapulr kuitenkin jiqestli:in 10-15 junmra, mikii on kuurkuinhin ideaali mii1i.
C-ikriisiss:i kaikki sa4at o\rat allreellisia

eiki SNl-s:rqaa pelatr ollenkaan. Topokrn pojat osalliseteliisen alueen 1<livisi<xmaan, joka lienec Strcmen kovatasoi,sin. 11 jgukkr-reen
sa4asta 6 pamsta jatkoi nitalipeleihin. joihon myds ToPoLa seh.isi. Kaksinkertainen sarja
pziittyykrpputumaukseen, joka on poikiemme realistinen tavoite.Joukkr-reen materiaali ja
iisenne o\-at \rarsin hlpaaval, joten fisfi on 11n.:l jatkaa.
tLrivat q,ksyllC

1)

C-po.rar 1 (83)

:;l

YrAnru vasnuuerre:
h.rssi

Saastamoinen' Joonas
Broberg, olli fuhtonen, valtteri vaitrinen, Timo Kotilainen, Jesse

I;rulajainen, Juha Y Al1fi:ia'a

AI"ARIII

VASEMMALTA:

IarkkoSaarinen,MikkoRikkonen(valm.),ToniTaipale(valm'),sakuSokka

tapahnri helposti' Vaikkakin tavoitteet
:itr,rsi sujui nitnkuin oclotettiin: nousll I clivisioonaan
tumaus Ruotjoukkoon
ia joku suurempi
.,,:tr vielA eclesszipain: sijoitus I divarissa 6 parhaan

harjoitelleet ahkerasti kolme

--n puolella, jossa mahdollisimman hlvzi sijoitus'.Poiatovat
aerobicissa Satu Rimpisen johdolla'
.,ertaa viikossa ynrui p"4ur-ttnir"t harkkzr-r,uorolla omassa
^.es:illzi viisi kundia

tr. -"r-torsa alueleireille. Valmentajat

ovat olleet oikein tllqruziisii

:'eenaukseen ia oteluiden squmiseenl
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YrtriRr\,T vAsEMMALTA:

Ircan Bedretdin, Tapio Koski, TuomasJulin, Eelu Kuneinen, Mika Mefianen, Tuomas Karisto, Kari Pulkkinen,Johannes Grasberger, Markku Huopaniemi, Erkki Kautia

Erunnr

vASEMMAITA:

Kalle Pol-rls, Tuomas Suhonen (valm.), Peter Lallukka (A), Elias Kajanoja(valm.), Markus
Kalela (C), Einari Svedstr lm (vahn.),Jyri Sarasre (vahn.).

Joukkuevahvistui kaudella takamiesJanne Heikkilzlllzi javalmefiajaBliasKajanderilla, joten
jo enturudestaan joukkueen vahva puoli, pelaa.jien rursaus, vain liszt4ntyi. Mukava ja tavoitteikas

ryhmd, jonka tulevaisuudelta odotetaan paljon.
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YrAnrvr vasmluerre:

HijltLi (r,alrr-r.), Sanl Heclberg, Topi Laantr.-fussi Pitkinen, Osmo Salonen, Max Fahler,
rrtti Lahtinen
t:L

Erunnr

vASEMMALTA:

llkko Latkas. Hannu Valtonen, Pekka lhalainen, Tero'Warva, Kai Kunnari, Toni Honka, :ttlL

I(rryasTe PUurrwAT:

-Lrkko Larkas ia EeroAfie

.'Lll alla t,r',Ollii SNf-saqan kynq,kse1le. Jokainen ymmdrtid, c.t[i on otetlava myos itse l,astuuta
,11!1sta kehityksestii ja etti tunnollinen hzrqoimelu jatkossakin vie ioukktteen l'ie1i pitkille.
,,

-:Lllttasti!
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A-po.rnr (79-80)

YrAnnr

vasEMMALTA:

Eftnnr

vASEMltarirA:

.fusa

Tmgren (r,alm.),'I'cen-rur Sr-rlrmrikki, Nlikko Ojzrmo, Anssi Kienanen,-f:r:rkko-fulin

Niikko Aaltola, N'likko Ril<koncn, Elias Kajancler'. N,latti Ihalalnen, Antti Lelrtonen

Kuvesre PfruTfilvAT:
I{ari Helrrssaari, [nkka X,{a{anen, \'i11e Snhonen

A-prlilla on menossit viirneinen y.lrteinen jr-rniorik:u-rsi nt,ky,'rsessli kokoonpanossuran, joka h:isittaA kahcleksan 1979 ja nelj:i 1!80 s1.nt1,nyttii poikaa. Trimin kar-rc1en o1-rjelnraan kutilutr
sarjapelien lisiksi tr-rmaukset Ta1npercc1la, Helsingissii, Kzuhrllrssa, I;rhdcssa ja Tr,rkholmassa.

\lrteensri n. 35 r,irallisrL peli:i.
Pelaamisen ohelIa pclaajat haruutaratvahlentamisla, tuLomarcrintia, pe,ttnqu6'Lr, jolrsian'rmurn-

rra, pr,rqcl-tdusta, \?K-toinrintaa. te:rtteri:r. tekniikkaryhntii, lrimav:Lh'ontta, j:rqestdtoulinLra
ja paljon Prlj( )n
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YIARIvI VASEMMALIA:
--

ri Saraste,Jukka Kettunen, Ari-Pekka Hellgren, Tuomas Suhonen

Erunru

vAsEMMArlrA:

?eter Barkman, Kari Haaparfutne, Patrik Thiel, Sami Scheleholf

Ktrvesre PTTTTwAT:
,-tri Haqula, Patrik

Rogird, Kari Ant-\Wuorinen, Perltu Hynninen, Timo Kivi, Tero Vauraste

Seuran vanhin hamasteporukka, jossa "tyhmlys tiivis[y" toiminnaksi. Joukkueen kolmas
roinrintakausi pziittyr sarjajirjestelmzin turhan raa'an remontin luoksi putoamiseen. Joukkue
sai

jilleen muutaman uuden pelurin kahden lopettaneen

ti1alle, joten tasapaino

siilyi. Seuran

<eskipituudeltaan pisin ja keski-inltzizin vanhin joukkue.
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Yrrinnr vIsEMMALTA:
Antti Valtonen, Jamo Ekman, Tuomas KanAnen, Toni Taipale, Hassan Alkara, Yrio Munukka,
Tapio Savolainen

Erunnry vAsEMMALTA:
Mikael Ilonkaranta, Kimnx) Laakso, Valtteri Koir,unen, OIli Rantanen..fusa Timgren, Petri
Bunnan, Tomi Korhonen, Oskar Humre

Kuvesre

PUUTTUvAT:

Harri Wihuri ja Panu Juurikka

Kolmonen pelasi kanclen kolmosdirarissa, jonne mrustiin tlvlikki:isti kahclessa r.urxlessa
viitosdiv:rrist:t..fouklruehenki ja y,htelspeli ovat kehitty'neet tasaista tahda Lissri sukupolvien
sulatusuttnissa. Kaksi vuneisri kxutta ovat olleet hieman rikkonaiset, kun oslL potukastzr on

vietriny aikaansa kasanrrilla.
Nuoren kaafiin nousu zrloitusviisikkoon

jzr

joukkueen melkoinen

tasaisur-rs lurpaavat

hr,ii

jatkossa. Pelillinen menest),'s olisi kaudella voinut o11a hieman parempikin, mutla toisaalta
kolmosdir,:rn on jr-u,rri oikea taso useimmille Kolmosen peh-rrcisLr.
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YrARrvr vAsEMMALTA:

-ika

Kaflsto, Tomas Kallstrom, Samuli Tyorinoja, Petri Arjanen,Juuso Uski, Sami Schelehoff

'.:lm.)

Emnnr

-

,-rs

VAsEMMAITA:

Kajander, Mikko Aaltoia, Toni Leppinen,Janne Kulvik, Miska Pg.kko

i-,rli Antinpoika

Kr;vesre
ja

Ptn'lTTUvAT:

Mikko Riistama
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YrAnrvr vIsEMMALTA:
Karri Haaparinne (valn-r.),Juha-Pekka Sipponen, Tero Saraste, Tuomas Kohila, Tero
nen, Ari-Pekka Hellgren (hu oltaja),Sami Schelehoff (vahn.)

Erunnr

Hinni-

vASEMMALTA:

Erkka Ndsdkkdld, Juha Hol&i, Markus Lemberg, Henri Kolari, Jussi Ahola

Uudenaikaisen joukkuepsykologian ar,-ulla tiimivalmentamista hlvziksikil,tt"ien rakennetlu
joukkue, josta "tdhdet" puuttuvat, mutta tulokset ovat kuitenkin esimerkilliset. Tasa-alo,
vapaus javastuu olivat joukkueen ohjenuorana, kunkaudelle1996-97lzihdettiin.
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KEVYT NAYTTELYRATKA SU
I

LIGHT
LIGHT-uusin ratkaisu yritysten kiert€iviin
a kiireisiin nfiyttelytarpeisiin.

2OOB

Kaikki vakuutukset.
Soita 0203 45 390
ma-pe 8-20 ppm
valn

muu

Kuljetuslaukusta
nnettavaksi ntiyttelyelementi ksi
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JuxersgA:
Tourruls PoJer Lrtnteseenr ny
ToPoLe.

Tonrrraye:
Verrrsnr KorvtrllnN
Kuver:

Menrn llnu<xmrN
J-P SmromN

Terrro:
Aum MyrryuAro
Pen+etus:
LoNr.rsERc
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PEiEiset pitkellG.

Oikealla asialla vuodesta 1819.

Koskaviimeksi
annoithflnelle
vaahtokukan?

Oikealla asialla rnrodesta
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