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Kehityksen tulee olla
jatkuvaa

C eura ldhentelee 30 vuoden
:J ikaa, Kuluneiden vuosien al-
..ara toiminta on asettunut tiet-
:. - - -aameihin. Niiissii raameis-
s= s=--a toimii kuin junan vessa.
:=--s:srat hoituvat vankan koke-
- -- s:r avulla rutiininomaisesti.
-: r: La ta rJoaa vuodesta toiseen
.- -: naisen harrastuksen kaiken-
<: sille jasenilleen ja

se. asema lauttasaa-
':'a sessa y
-:SSa On

l/ehitys- ia uudistustyo ei ole
Nparhaimrnilluun, jos sitd on te-
kemdssti vuodesta toiseen sama
porukka. Seuran valmennustoi-
minta uudistuu sitd mukaa, kun
uudet valmentajasukupolvet tule-
vat mukaan remmiin. Vastaavaa
uutta ajattelua tarvittaisiin myos
seuran yleiskehittiimiseen. Pitkdn
ptiivdtydn tehnyt seuran hallituk-
sen nykyinen kokoonpano haas-
taakin kaikki seuran toiminnassa

mukana olevat pohtimaan,
miten toimintaa voitaisiin
kehitttiti ja - ennen kaik-
kea - millaisella porukal-
la tdtti kehitystydtii tulisi
tehdii ja niiin viedij ToPoLa
kohti 40-vuotissynttd reitii.

otta -

laasteitakin ,"n, .ii,ilr.. ;";;-.' 
tl

It"-"."n onneron sisiiliikunta-,il
. :.. : :: : :,:|:| |:|!,.:::::,)|,1:

pilanne on t<iikitta tiedossa, ju ,,il

irteen parantamiseksi tehdZiSh lil
tsti toita monella ,, rintambl- .,1

Koska olemassa olevan 'hallin I
hdollinen laajentaminen saatik- I
kokonaan uuden rakentaminen I
rt sen kokoluokan pioiekteia, I
d vElitdnt6 helpotuiia ei uskal- I
ildottaa, ToPolakin on vuodesta I
ben yha ahtaarnmalle salivuo- I
Bnsa kanssa. ToPoLa on toimin- I
rsaan tdysin riippuvainen Laut- I
aaren koulujen liikuntasaleista I
niissd olevien salivuorojensa I

ryvyydestd. Toisaalta, me ToPo- I
sa tieddmme, ettd tekemdmme I
;ratus- ja nuorisotyo tukee myos I
ren koulujen toimintaa. Niinpti I
lomme, ettii hyviillai yhteistyol- |
B tiiviillii vuoropuhelulla koulu- |
kanssa loydiimme toimintata- |

; joita noudattamalla hyvti yh- |
fi6 tulee vieldkin paremmaksi. I

v*:'l*
- seen vol

e
dan

- sr palvele
:: riinnan
minen laad:
:- sinans6 jo

=s 
a, Mutta To

= -- =
- -,i ^

tyytyii tiih
aikavii

: erassaolo ja ase-
-: . cidaan varmis-
.=- i,ain.latkuvalla
-=- ::amiselld. Uusia
::::a 1a tolminnan
., -r:aviivoja tulee

=- e Ja kehittiiii jo
s : r, kun siihen ei
.:a ole "pakkoa".
',,1 cn se aika. Koska
--: nlt pyorivtit ltihes
: -alla palnollaan,
'=surssit tulee tehok-
-.aasti oh;ata uuden
-..=h ttamiseen.

ToPoLa o
I tayttara

della
s at

30 ,itetut
-her-
:: Tom
uho-

nen allekirjoittivat seuran
perustanrisasiakirjat tar-
kalleen ottaen 17.4.L978.
Seuran ensimmiiinen ot-
telu pelattiin vastikddn 75
vuotta taiyttiinyttai Lep-
pdvaaran Pyrintdd vas-
taan kevtiiillA 1978. Jos ei
ole helppoa salivuorojen
kanssa tiiniiiin, niin ei ol-
lut mydskddn silloin: ottelu
pelattiin paremman pai-
kan puutteessa Lauttasaa-
ren yhteiskoulun pihallal
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.vuonna perustettu. gg.-syntyneiden joukkue kuuruu Topolan nuorimpaanikdluokkaan. Nuori ikri ei kuitenkaan ,runii, uan"nne, vaan harjoituksissa men_niiein sittikin kovempaa. lntoa riitttiS ,or"nt"Liin reikk_eihin ja viilillii pelailuunkin, jamikai teirkeintri, aina riittiiai kiinnostusta myos uusiin asioihin.

Takana: valm. lVarkus Hynninen

Takarivi vas: Tatu vuori, Rami Bromqvist, Fanjon Hurri, Jussi Lehtonen

Eturivi vas: Roope Kajoluoto, Elias lVajander, pyry Vainiotalo

Kuvasta puuttuvat: Kare Aartonen, Areksi Jouhki, Veikko ja Kare Tuomainen,
valm. Terhi ylihairsilai, valm. Veera Mussalo

trmdAT
Sr,ksyn hiljaisen aloituksen jdtkeen pat," 10 pelaajaa. Joukkueessa vallitse
:- evat ensimmdiset ottelut jdnnittilve

VAS: valm. Sami Karadenb

Elias Majander, Ander
Salmi, Hermanni Hem

.>

-\asta puuttuvat: Terje Timonen, patik 
I

Hdnninen, Jesse Msa
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Pojat 93/94-joukkueessa petaa 17 nuorta koripalloiliiaa. Suurin osa pelaaiistamme

in syntynyt 19g3, mutta mukana on myds kourallinen 94-syntyneitii ia iopa yksi
g;-srytyni poika. Pelaamme eteldisen alueen 1-divisioonassa, ioka on ikdluokas-

"r"i Suo*"n kovin saria. Kuulumme sarian keskikastiin, ioten ioukkueen tulevais-

uus ndyftdd lupaavalta, vaikkakin kehitettiiviiiikin on tietenkin vield rutkasti.

Tekarivi vas: Kimmo Kotamtiki, Dennis Binios, Kaius Korvenoja, Johan

Sarasto, lVlarlo Kemmo, Klaus Aberg, valm' Osku Wikholm

=turivi vas: Henrik Siven, Joel Virtanen, Timy Kemmo, Omer Cankiymaz,

Tero Saarikivi, Sami Mansikka, ttlikko Salo, [Vtiio Korvenoja

^luvasta puuttuvat: Erish Sanciangco, Niko Rasi, Andre Kylli, valm. Jari Pakkanen

-.).
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Muskarin ryhmd koostuu pddosin muutamasta seniorista ja A-poiista. Tiimd toista

kautta menossa oleva "poiista miehiksi" -proiekti kulkee hyvin eteenpdin ia tiillii

kaudella otlaankin io ndhty huomattavasti parempaa pelid kuin viime kaudella'

I

-akarivi vas: Petri Jolkkonen, tt/ikko Lehtonen, Markus Hynninen, Pertti

Bjorkroth

Eturivi vas: Antti Lehtonen, Juha Laanti, Einari Svedstr6m, Henri

Rosenlund

_vasta puuttuvat: Juha Holttii, Jusa Timgren, Sami Karadeniz, Alexander

Patouchas, Olli Kuusi, Kiri Sopanen, Kimmo Kaunisvaara
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BPB jatkaa vuosi toisens 

1, i1t*egn raajarta peraajamateria,iraan ja saatuaanmuutaman vahvistuksen ti)rt.e kaudere iunii-xirutt"teekin jo n"tii,i,iiiiri, portteja.Artikiiti innostus ja osaristum ,* *iii iiyii'i"rix"ra"*';li";;i;i:";Lll!u poourt,

'le]i:sdiyanss a tahkoava TAI on ti)ila ;a -:)etvastt huomaa. ettd joukkueer", pu ,=' e nolla taktiselta oivattuksetta jouffi{"" ,jolloin muita sarjan joukt<ie;tJ

Takarivi vas: IVikael Honkaranta, Janne Takala, Jyri Saraste, LauriSipponen, Olli Rantanen, Tero Vaurast", f"r" Srrril
Eturivi vas: Jussi Keirki, Harri Wihuri

Kuvasta puuttuvat: Hasan Alkara, peter Barkman, perttu Hynninen, HarriTuomaala, Toni Leppdnen, Karri Haaparinne, Timo Kivi,Ka ri An t_Wu ori n e n, Vi I te S i rma I a, l, fi* p" f.iu. 6,;;;",Kim Sussmann, tVartti Ant_Wuorrnen

:_ia vas: Topi Laanti, Oskar Wikh: _ 
_

:sia puuttuvat: TuomasArtman, l\4ax Fal:_ :

Mikko Larkas, Jussi pitka-=^
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Ne/osdlvarlssatahkoavaTltltontdtl6kaudeltakdrsinythiemanpela,aj.apulasta'
Se/vdsfl huomaa, aru"iii'ii'""t' pul" pation ToPoLan valmentaiia' koska

hienolta taktisella oirut,ir"ttr-loixxui o, siinanyt noin 80% otteluistaan kevddlle'

iotloin muita sariin ioukkueita vaivaa io kevdtvdsymys'

Rivissii vas: Topi Laanti, Oskar Wikholm' Jarkko Larkas' Niko Hertsa

Kuvastapuuttuvat:TuomasArtman'l\4axFahler'samiHedberg'ToniHonkaranta'
Mikko Larkas, Jussi Pitkdnen
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lvluissa urheilulajeissa lanseerattu fraasi "aina sattuu ja tapahtuu" kuvaa melko
hyvin ToPoLa Classicin tiistaisin kirkolla kdytiiviid harjoitusvuoroa. Vaikka paljon
on tapahtunut ja viilillii vdhdn sattunutkin niin silti tuntuu porukkaa riittiiviin. Ttilli)

kaudella jopa niin paljon, ettd alkaa kirkon seiniit kiiymddn jo liian ahtaiksi.

I

Emil Raappana, Jarl Snell, Jarmo Heitto, Kari Kollin, Juha
Sarasto, Kimmo Raappana, Pekka Karkkolainen, Jorma
RiihelEi

=turivi vas: Tapio Vydrykkii, lVatti Julin, Kimmo Raitio

Kuvasta puuttuvat: And16 Briege(, Peter lVleyer, Pekka Piironen, IVlika Von
Svetlick, Timo Rajala

-a karivi vas:
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-,ohta oli finaalisarjan peli sit c

, udenkaupungin Urheilijoide
",.TP:n vzilillzi v. 19BB pohitul 

r

-udessakaupungissa. Mete r,
- in, ettei oman pillin iiinta 

"-t edes itse.

f ptimiellyttiivin hetki tais
Lkun ToPon silloinen va ^
,a.;a Stevan Tolt poltti parei
--nkosarjan ottelussa kertak
. sesti joskus B0-luvun lopu
:-rkeutui ottelun jdlkeen cL
- Joneeseen kiiyden kdsiksl i

-omarikolleegaani. Seurauks
.: mitsijakieltoa. Seuraai
^:udella Topolla oli toinen
- e ntaja.

fl lkuun pdzisee osallistur
l-\erotuoma rikou lutu kseen
, 'aden sitd kautta oikeuden e
, :marilisenssiin. Sitten vaan- varteen ja tahkoamaan JU-

-=leJii - niissii kertyy koken u, samalla my6s muuten pe
-aakin. Jos ja kun homma rr,
t, ), niin kannattaa osa ll s,
,:kokoulutukslin ja slten aukt
::lku vaativampiin ottelu -
:::neminen vaatii jaksamista
. :cutumista, huipulle polku a",-=e parhaimmillaan muutai:-i
: - vuodessa. Hommasta ,ri^:

.=:aankin jotain ja aikanaan s:....;kava taskurahalisd .1a sitt:
- n jopa sivuansaintakeino. _

t+o cl{tir1.o,r.#"{i}{:.} ifir,,;i;11';';'1';;,;.1,,1,,,1

TOU I] UTARINOITA

OSA 2
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A loitin koriksen ToPoLassa mi-
Aneissd, C-junnukauden pelasin
Sykissai ja palasin ToPoLaan B-jun-
nuidssii. Junnukauden huipentuma
oli C-junnujen SM-fi naaliturnaus.
A-junnuna pelasin my6s Topolan
edustusjoukkueessa silloisessa
Aluesarjassa, joka vastaa nykyis-
td V-divisioonaa. Jziiihdyttely on
sujunut useita vuosia BPB:ssti.

Valmensin 1973-syntyneiden
ikiiluokkaa ToPoLassa mikroista
B-ik56n. VtilillA joukkueita yhdis-
teltiin mycis 1972-syntyneiden
ikiiluokkaan.Huippuhetkend oli
minien SM-lopputurnaus, joka
jiirjestettiin LYK|llii; tuloksena oli
viidessija. Edelleen kin useat pelurit
tuosta ikdluokasta viihtyvtit korik-
sen parissa - se ltimmitttiti mieltii.

Aloitin tuomitsemishommat 74-
vuotiaana junnusarjoista. 15-vuo-
tiaana vihelsin jo naisten SM-sar-
jaa sekai miesten 2-divisioonaa.
Ykkdsdivari alkoi 17-vuotiaana
ja mestaruussarja 19-vuotiaana.

TERO VAURASTE, 39V

Kansainvdlisen lisenssin sain 21-
vuotiaana. Tuomitsin SM-sarjaa
ja kansainvtilisiri EM-tason sek6
eri Eurooppa-Cupien otteluita
vuoteen 1999 asti (viilissai pari
vdlivuotta) eli tuomariura piiiit-
tyi 32-vuotiaana perheen, jatko-
opiskelun ja triiden viedessd
aikaa entistii enemmdn.

lksi mieleenpainuvimmista het-
I kist;i tuomariuralta olivat vuo-

den 7997 Universiadit Italian Sis-
iliassa ja niissii ottelu Italia-USA
4000-pziisen yleison siivittiimiinai.
Tunnelma oli kertakaikkisen hieno
tuossa ottelussa ja koko turnauk-
sessa. Toinen mieleenpainunut

otfi



kohta oli fi naalisarjan peli silloisen
UudenkauPungin Urheilijoiden ja
KTP:n viilillS v. 1988 Pohitullissa
UudessakauPungissa' Metelid oli
niin, ettei oman pillin tiiintS kuul-
lut edes itse.

f,ptimiellyttSvin hetki taisi olla,
Ekun ToPon silloinen valmen-
taja Stevan Tolt poltti piireensti
runkosarian ottelussa kertakaik-
kisesti joskus 8O-luvun lopuilla ja

tunkeutui ottelun jdlkeen Puku-
huoneeseen kdYden kdsiksi ero-
tuomarikolleegaani. Seurauksena
toimitsijakieltoa. Seuraavalla
kaudella ToPolla oli toinen val-
mentaja.

A lkuun Pdiisee osallistumalla
Aerotuomarikoulutukseen ja
saaden sitii kautta oikeuden ero-
ruomarilisenssiin. Sitten vaan pil-
,n varteen ja tahkoamaan junnu-
:elejti - niissii kertYY kokemusta

-a samalla mYos muuten Pelisil-
rdakin. los ja kun homma mais-
:uu, niin kannattaa osallistua

-atkokoulutuksiin ja siten aukeaa
:olku vaativamPiin otteluihin'
iteneminen vaatii jaksamista ja

sitoutumista, huipulle polku auke-
-ee parhaimmillaan muutamas-
sa vuodessa. Hommasta mak-
setaankin jotain ja aikanaan se oli
.lukava taskurahalisii ja sittem-
-in jopa sivuansaintakeino' los

ja kun tie vie liigaan asti, on sieltii
parhailla erotuomareilla mahdol-
iisuus ptitistii kansainvtiliselle
erotuomarikurssille. Olen ilolla
seurannut, ettd meillii on nykyisin
myos kaksi hYviiS naiserotuoma-
ria huipulla; Karoliina Andersson
on tuominnut ioPa naisten MM-

loppukilpailussa, joten tytot myos
mukaan! Homma antoi uPean

mahdollisuuden ntihdii eri maita
ja opPia tuntemaan erilaisista-kulttuureista 

tulevia ihmisiti' Kieli-
taitokin karttui ia fyysisestd kun-
nosta oli Pidettiivd huolta.

'loskus aikoinaan mineissa erds
J poika sai Pallon MYllYkalliolla
puolen kentdn tienoille ja heitti
isiinsti hurratessa ensimmiiisen
korinsa - tosin viidriidin piitityyn'

.a het-
:: VUO-

, r Sis-
:-USA

. rriind.
- hieno
, -nauk-

- 'ut

'cffiln"'''"

!n 21-
h-sarjaa
h sekii

!r:eluita
Ea part

h paat-
h. tatko-
I edessti
Erman.
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Alonenlaista ja -ikiiistii joukkuetta kaitsenut Nu_
ra n h a rjo it utta a n ykyj ii n sii 9 Siytt1j e n ko ri p a I _

lojoukkuetta, joka on kokeiilut kykyjiidn myos
esi i ntym i sl aval I a. J u n n uje nsa pettymykseksi
hammaskeijut eivdt taida entiti kaydd Nuranil_
la. Oma rooli naisten edustusjoukkueessa on
merkittiivii, kun nilkat antavat tukensa.

Pilkka! On saavutta e, _ :
keskuudessa valtav,a-
myos vafttuneempi .3.

Alini24ytt6jen itsetietoinen, itsevarma ja eloisa
valmentajaneiti, jonka ndkemyksen mukaan leik_
kiminen kuuluu vdlitunneilte, ei korisharkkoihin"
"/'rliksi tllESpuolustus? Vitsi mitti sovinismia!"
Naisten joukkueen n6tti ja nopea takamies.

Blyttdj e n tu n n ol I i ne n h a rjo itte I ij a, jot te La utta_
saari-juoksut ovat monivuotista kamaa. paljas_
tanut haluavansa lentoemanndksi. Rauhailisen
pinnan alla saattaa kuptia, siila valmentajien
keskuudessa kuultiin julistus: ,,Kohta 

alkaa vd_
kivaltaiset asiat."

TAI:n nopsajalkainen po -:
kenttien lisdksi myos lat. 3. =kauden takaisin mukaar ::_:
Skedejannu.

A:'skundien" pitkdaikainen ja jarkiihta_
mdtdn johtaja, jonka usko paikkaprdssiin
ei horju. Suuressa roolissa muutenkin
ToPoLa n val me ntaj a puol e t t a, si t t d pi rkka,
Kiira ja Krista istuvat samassa ruokap\y_
d;iss;i.





"Faitteri on aina faitteri". Laaian fani-kunnan

omaava ikinuori ykkosen tukipilari, ionka ska-

m u sii ki n tahti i n tikkaav ien tu kii a I kali ikkeiden
ja namupassien salaisuukslsta ei ole kukaan

pdt) ssyt ji;lii I le. lttlenestyksekkiiiin I 3-tytt6-
jo u kkue e n P d dv al mentai a.

Attuskarin ja A-poikien hiliainen pelimies

Toi ne n ka u si val me ntaian a rnenossa

97 -9 B poi kie n Perdslmessd.

Parimetrinen valmentajankloppt' c.,= :.:
sekd Blyttdjd. Joka miehen ratkais- -:' ,

keitti1n siivoukseen - ainakin nelosc', : - s:

ss1 toimii. Juksaa, huijaa, jujuttaa ie-::
ennenkaikkea hdmmentdii: ''Jos ,;; 

=
kysyy, niin md annan niille disinforma:.:.
Unelmamatkakohde tuntuu olevan F c'. s :

Seu,'a' - : -
kolme. .: -
/ituksess;
^^1,^ ^ ^ -SChd UL :':

A-poikien liikkuva pelimies, joka i:-"
ylliipitiiii Lehtosten veljessaryan .; -: - :
tailematonta ja maanldheistii ela,r, a'
Valmis tulemaan valmentamaan I a . .,
lentokentdltd.

g}lyttdien energinen valmentaia, jonka aika

ku t u u h a ri oitusten /rsdksi v a rastoh o m mi ssa, ku n

teekkarihommat ia kemistin tydt eiviit ottaneet

tuutta siipien alle. "Aina toslssaan, mutta ei ikind

vakavissaan." Suuri apu kaikissa pikkuproiekteis-

sa. Tunnollinen ia intohimoinen valmentaia.

He fttaine n, ah kera ia viisymiiton Val puraattori,

joka uhraa siiiilimiittdmiisti omaa aikaansa

seuran proiektien ia tapahtumien eteen. "Koti'

paikka" on luonnollisesti llytynyt pikkupikkupik-

kumuksuien touhukerhoien ohiaksista.



Parimetrinen valmentajankloppi ohjastaa naisia
sekii B-tyttojii. Joka miehen ratkaisu koriskenttien
keittion siivoukseen - ainakin nelosdivarissa ja TAtt:
ssd toimii. Juksaa, huijaa, jujuttaa, temppuitee ja
ennenkaikkea hdmmentdd: "Jos ne vield kerran
kysyy, niin md annan niille disinformaatiota.,'
U n e I ma m atka kohde tu ntu u oleva n Forssa.

. .: , '' 2!an ValPuraattori,
^ --::- 1::-oo aikaansa
'i- : " - ^' e" eteen. "Koti'

--.' _-.... .,1t pikkupikkupik-
" - -' )a,raksista.

-:' .. -'e.taia, ionka aika
i:- i, 3'asrohommissa, kun

: . : -- i: ' tyot eivdt ottaneet
'- . . ::s ssaan. mutta ei ikinA

.' =.- -rri,issa pikkuprojekteis-
-: - - -': len valmentaja.

A-poikien liikkuva pelimies, joka kunniakkaasti
y I I ii p itii ii Le htoste n ve lje s sa rj a n re nto a, ko n s-
tai I e m atonta ja maanl dhei stii el dmdn t i njaa.
Valmis tulemaan valmentamaan vaikka suoraan
lentokentdltd.

Se u ra n ko me a val me n n u spa €) I t i kk6, joka
kolmen joukkueen valmentamisen ja hal-
iftuksessa istumisen ohella kdy mycis foissd
sekd opiskelee.

Al1kin Aije ja gytiki)s herrasmies sa-
/nassa paketissa, Karin elegantista
v a I m e n n u sotte e sta g 3 -tyt6t n a u tti v at
jo neljiittii vuotta.
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'.a. :' - )na mentor-val-
' :s:' L'/kin lempisijai-
. :: ::elusta. Vanhukset
is:: - e,iest5... Vai oliko
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intel I igent software. passionate people.
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Jyri Saraste
040-546 2332
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Sami Schelehoff
040-591 6816
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:::::
Ita on..,Oilut..,ei-m ieiil s
muksesl ftFolan parr

l\ /l eidzin perheen esikoinen
lYluenrit<a I'Henkka" pelaa 91-
tytoissri ja kuopus Elisa "Ellu"
93-tytoissS. Touhuan molempien
joukkueiden parlssa eli kuskaan
tyttojii matseihin, osallistun puf-
fanpitoon, hoidan 91-tyttojen tur-
nausjrirjestelyt, olen turnauksissa
mukana valvojana/kuskina ym.

1 . -:tta sitten 91-tvtt:'=
4-. :-turnauksessa R.--

- - -:kauden aikana (a
-: :3 murtui ranne ja

- -:csi monta tuntia paika ,

: a:: n - ja n uortensa ira alass

= 
. - rilanne jo naurattaa

5JL d::

^,1i'l

sa llistu
ten ha

l---^rdp:=
kseen To:,

rO VBfl-l'l loa koko pe-'
^.e ntd n la kannustan' '

auskaa ja jann ::
uminen jou kl.l

M tr i :"J,?;, Ti,P,3'l?I,5i:ff:
sissii, ennen kuln molemmat tyt-
tiireni alkoivat sitii harrastamaan
3,5 vuotta sitten. Jostain syystii
liikunnanopettajani peluuttivat
meillai aina lentopalloa eli en edes
koulussa ole kokeillut korista.

l./aikki turnausreissut ovat ol-
J\leet mahtavia. loukkuiden
tytot ovat kaikki tuttuja ja on ollut
hienoa ptiiistii osallistumaan hei-
ddn ilon ja surun hetkiin turnauk-
sissa. Erityisesti tulee kuitenkin
mieleen 93-tyttojen ensimmiiinen
Scania reissu Sodertdljeen, josta
tytdt voittivat pronssia. Matka on-
nistui kaikin tavoin ja mukana oli
runsaasti vanhempia ja Topolan
kannustajia.

SEUTA tlto u-s,
rjista,';ai
Lykille I

L!^-^-

, ::,:::::trf;pg:gi{qini:91 :rSfi (r}:11::

mu



G= :=***ro ffi ffi
F =-:::: E fu## ffi ffi

.^ perheen esikoinen
-- ^.: "Henkka" pelaa 91-
1.. kuopus Elisa "Ellu"
ss:. Touhuan molempien

:::^ parissa eli kuskaan
-:tseihin, osallistun puf-

3^, toidan 91-tyttojen tur-
- 

= s:: 7t, olen turnauksissa
: . :',,,o';ana/kusklna ym.

ri :.,jinausreissut ovat ol-
- a htavia. loukkuiden

=: 
-la kki tuttuja ja on ollut

::asta osallistumaan hei-
'_: sJrun hetkiin turnauk-
E-.,, sesti tulee kuitenkin
' .: -:.,tt6;en enslmmiiinen
-= ss; Sodertdljeen, iosta

: :: . at pronssla. Matka on-
: .. - :avoin ja mukana oli
;: ,:nhempia ja Topolan
:z- 

=

2 vuotta sitten 91-tyttdjen
vo-turnauksessa Ru

vuorokauden aikana
tytoltii murtui ranne
toooosi monta tuntia p,

lasten- ja nuortensai
sekin tilanne jo nau

o;:lT:

ilta riittdd paljon
tapahtumia, mutta
dttii naurata niitii,
leet mukana tilan-
aurua ja kuittaus-
nhempien kesken

ksesta.Vanhemmat
lii yhdellii autolla ja

ahkerin kuski Olli Kin-
mi tietenkin kuskina ja

le kartanlukijana. Silki
la eksyttlin vdhintaiain 20
ja viilillai ajeltiin pitkin puis-

pSSstiiksemme pelipaikoille.
Myos valkut Jake ja Kaide saivat
turnauksen jrilkeen kompassit ja
kartat lahjaksl eksyttydzin aino-
ana vapaailtanaan (3 tunnin va-
paasta meni 2 tuntia kaivellessai
eksyneend).
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Uutta Lauttasaaressa 7.2. 2OO7 alkaen: kaikki pankkipalvelut myds

keskiviikkoiltaisi n (paitsi rahanktisittely) kello 19'00 asti'

Tervetuloa Lauttasaaren Aktiaan!

Aktia Lauttasaari, Lauttasaarentie 39

puh.01O 247 6170, faksi 010 247 6719

aktia@aktia.f i

www.aktia.f i

Aktia Drumso, Drumsoviigen 39

tfn 010 247 6710, fax 010 241 6779

aktia@aktia.fi
www.akti.r.fi

ekftffim

Nytt p& Drumso fr.o.m. 7'2'2007: alla bankti5nster ocks& p3 onsdagskviillar

(f6rutom hantering av kontanter) anda till kl' 19'00'

Valkommen till Drums<i Aktial

eMeEm
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