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TOUHU JATKUU JA
ToIMINTAA KEHITETAATv

foPola on ennen kaikkea las_
. I ren Ja nuorten urheiluseura.
Mis.siomme mukaisesti haluamme
tarjota jokaiselle 

f iitunnasta iJerityisesti koripallosta kiinnostul
neelle mahdollisuuden tulla mu_kaan .liikuntaharrastukr"n puriii,
sekd kehittymiseen ;a eteenpjiri
menemiseen omien tavoitteiden ja
resurssien mukaisesti, mutta ku-iltenkin osana samanhenkisten las_ten tai nuorten ryhmdii.

Tly ty? gl tuottanut tutosra, jaI Suniori-ikriisten jzisenten maira
:?atiin syksyilai setkeddn t usvuun.
Tdm;i hyvii asia seuramme naiko_
kul.masta, mutta myos laaiemmin:
rasten saamisella mahdollisimman
varhain liikuntaharrastuksen pariin
!n 0allgn taajempia ja jopa yt,t"ir-
KUnnailisesti merkittiivid vaikutuk_
sia aivan samoin kuin esimerkiksi
terveellisen ja monipuolisen ruo_
Kavatton noudattamisella.
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I ^/un nvt riiftavien liikuntamah-
l\dollisuuksien jiirjesttiminen
'ia yll2ipitiiminen on jiiiinyt kiiy-
ianndssti katsoen kokonaan va-
paaehtoistY6hon Perustuvien ur-

heiluseurojen vastuulle, toivoa

sopii, ettti julkisen tahon toimesta
ei'tehda ttimdn ttirkean tehtiiviin
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liikuntapaikkojen miidrti ja Iaatu

pidettiiisiin riittdvdll6 tasolla'

Vanhemmat, kannustakaa
pelaaiia ja olkaa valmen-
tajan tukena

Talkoovoimilla toimivassa urhei-
I lrt"ututta on Paljon tekemistai

l ulkiset tuet tiillaiselle toiminnal-

nE Piiiviind ei ole mitenkiitin

sesta a n

asta isivat
selv56 ettii la

.aa, los la

astaan koul
lne on huol
', :en vuod
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i cnra-a
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cir' <uin aiem

le pienenevdt vuosi vuodelta,
koska j sektorin stitistoPai-
neet t myos liikuntatoi-
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tyokyvYn
ja sitE
'en viih

kan

nti mY6s kenttin ulkoPuolella. Pelaa-
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n akti-
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:: - -a kiittdti kaikkia toimin-
.=ssa mukana olevia pelaajia,

-:-:3lia, vanhemPia ja mui-
:-: , ela siitd, ettd koris on ja

Lauttasaaren Ykkoslajina.
- < "r' v'oS yhteistYokumPPaneil-
' -: :aman vuosikirjan tekemi-

-a"dollistamisesta sekd tu-
: ..a ielle toiminnallemme.
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Takarivi vas: Tuija Holttinen, Lina Lehtinen, tr/aija Kallio, Leena Mdki,
Tiina Kemmo, Jaana Miikinen, Marja Kartila, paiivi Marttinen

Eturivi vas: Kaija Karjalainen, Anna Haltiala, Heljd punnala, Tarja Jyrkeis

Kuvasta puuttuvat: Virpi Aromaa, Gcilten Bedretdin, Maarit Mansikka,
Johanna Owusu, Jonna Vaarnanen, Sari Vainikkala
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P
aKaflvt: valm. Sami Ka

valm. Henri Ro

' ;skirivi: Robin Martin A

::-rivi: Jon Rundman
Gregory Lammi

, _ /asta puuttuvat: Terje lmonen.
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lakarivi vas: valm. Karri Haaparinne, lVlarlo Kemmo, Niko Rasi,

Kimmo Kotamdki, Dennis Binios, tt4ikko Salo, Tijan Foon,
valm. Aaro Eliasson

:;;rivi vas: Joel Virtanen, Miio Korvenoja, Johan Sarasto, Oskar lVleyer,

valm. Oskar Wikholm, Kaius Korvenoja, Tero Saarikivi,
Timy Kemmo

-,asta puuttuvat: valm. Jari Pakkanen, Erish Sanciagco, Erik Settilii

Ossi Lehtonen, Jakob Wartiovaara'

eiJi, uito Leppiilii, valm' Niko Hertsa

Helomaa, Jesper Pulli, Julius Ollila'

*inen, TimY Kemmo

i,95 - 96
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Takarivi vas valm. Pertti Bjorkroth, Fredrik Fagersted, [\4arkus Hynninen,
Mikko Lehtonen, valm. Pirkka Bjorkroth

Eturivi vas Sami Karadenilz, Tuomas Tukiainen, Alexander Patouchas,
Henri Rosenlund, Riku Nuutinen, Hannes Tukiainen.

Kuvasta puuttuvat: Tommi Byman, Pietari Karppinen, Kimmo Kaunisvaara,
Ossi Kohvakka, tr4ikael Koponen, Olli Kuusi, Juha Laanti,
KiriSopanen

Por[I-8I-00
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' -'rasta puuttuvat: pertti Bjorkroth p
Einari Svedstrom
Tomas Kallstrom
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Juha H6lttd, Kimr
lVlarkus Hynninen

Yrj6 Munukka, Sa
Juha Laanti, Riku
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IoPoln Iu
Takarivi vas: Johannes Nuutinen.

Tero Warva, Johann

=turivi vas Max Fahler, Jarkko I

(uvasta puuttuvat: Tuomas Artman, Nil
Otto Oljemark, Osk€

Takarivi vas: Jyri saraste, olli Rantanen, Harri Tuomaala, Toni Leppdnen

Lauri Sipponen, Tero Vauraste, Janne Takala

Eturivi vas: Karri Haaparinne, Kari Ant-wuorinen, Timo Kivi, Taika sipponen,

Timo Hagman, Ville Siirmiilii

Kuvasta puuttuvat: HasanAlkara, Peter Barkman, IVikael Honkaranta, Jussi Kdrki

PerttuHynninen,Mikkolhalainen,JukkaKettunen'JanneKulvik'
Tero Saraste, Kim Sussman, Harri Wihuri

IoPoln B-PB-84
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Kaikki tulosteet, kopiot
ia digipainotuotteet
o vdrillisina ja mustavalkoisina
. kutsukorleista mainosbannereihin
. nopeasti, laadukkaasti ja

kustannustehokkaasti

Valopaino Oy
Vattuniemenkatu 7
00210 Helsinki
Puhelin (09) 4137 4400
Fax (09) 677 723
info@valopaino,fi
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