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Puheenjohtajan
terveiset

Elettiin vuotta 1978 kun kolme van-
hempaa,Tom Hynninen, Kari Harjula
ja Paavo Suhonen piiiittivdt perus-

taa Lauttasaareen koripalloseuran,
Touhun Pojat Lauttasaari ry:n, NYt

vuonna 2011 eliimme toisenlaises-
sa maallmassa, jossa viestintii ja

tekemlnen tapahtuu erilaisten vdli-
neiden avulla. Nyt meillS on mm.
Facebook ja Twitter ja vuosien
aikana on monia vastaavia yhteisol-

lisiii palveluita tullut ja mennyt sekd

uusia keksitiiSn viikoittaln. Myos ra-

kas korlpalloseuramme on muuttu-
nut ja kasvanut vuosien saatossa.
Aikoinaan osallistumlnen tarkoitti
yksinomaan ToPoLan jiisenmaksu n

maksamista ja koripalloharjoituk-
sissa kiymistii, nyt osallistua voi

verkossa klikkaamalla tykkliiin Fa-

cebooklssa. Seuramme vahvuuksia
on alusta saakka ollut yhteisollisyys
ja yhdessii tekeminen, Tdmiin ovat
mahdollistaneet monet asiat kuten
Lauttasaaren selkeiit rajat, saaren

koulujen myonteinen suhtautu-
minen liikuntaan ja koriPal-
loiluun sekii ennen kaikkea
persoonalliset ihmiset.
Yhdessii olemme hikoilleet
harjoituksissa, ktiYneet
leireillS, Kassarilla, Peli-
matkoilla ulkomailla jne.

Haluan nostaa eslin sellaisen vah-
vuuden jota emme aina itsekaiiin

tunnista vahvuudeksi eli olemme
pystyneet kasvattamaan omista juni-
oreista mm. valmentajia, tuomareita
siis sellaisia ihmisld jotka ovat valmiit
pa nostamaan yhtelseen tekemlseen.
Meillti on tiilliikin hetkellii valtavasti
tietoa, taitoa ja intoa kehittiiii koripal-
loilua saarella. Seuran tehtiiviinii on

tarjota harrastusmahdollisuus, kehit-
t6d ja kouluttaa valmentajia ja muita
joukkueille tiirkeitii ihmisiii. Meiddn

tulee seurata muutoksia ja kehittyii
seurana ja uskon meidiin saavutta-
van hyviii tuloksia vahvuukslamme,
yhtelsdllisyys, yhdessii tekeminen ja

omat osaajat, kautta. Tiihiin llsiitSzin

vield nuo edellS mainitut yhtelsopal-
velut mm. Facebook, niin voimme
saattaa runsaan joukon ihmlsiii kori-
palloharrastuksemme Pariin.

Mitii ttimij tarkolttaa kiiyt6nr:ss..
Ja mikii voi estdd meitii me:=---:
m5stii? Olemme mm. usean \,,:::
ajan tehneet toit6 valmenta;a- :='
tiivien selkeyttdmiseksi ja -= -:
tamiseksi nimedm6ll;i jouk.,-.
joukkueenjohtajat. Nyt on s:: .

aika kannustaa ihmisia, \a:-=-
pia, isovanhempia, siskoja ;a .=-
mukaan toimintaan plenella, --::
t5rkeiillii tyopanoksella. Kr' I i
loilu on harrastuksena yksi hie-: -
mista ja menestyvd joukk::" :.
vitsee tuekseen lukuisan ': -. :
erilaisia ihmisiii, Niikisin, e:: . -

den joukkueen taustalla vc :: *
kymmenisen osaajaa, joi 'e :- .-
vattu selked vastuualue ja t=-::. 'Seuran hallituksen tehta'.:-: :
miieiritt;iti nuo asiat ja . e:' -

kaiytdntoon kaudelle 201---: -:
Menestyksen esteene vo *-= 

-

vain me itse. Meillii ot-t Se r€it .:-
vuudet, hyvdtviestintavbr -==: :,
jon osaamista ja olenrre . :. :-::
yhdessii upeita hetkiii.
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' ^:s:aa esiin sellaisen vah-
- .r:3 emme aina itsekiidn
:z ,.ivuudeksi eli olemme
:=: (asvattamaan omlsta juni-
i *- valmentajia, tuomareita
: - : lhmisi6 jotka ovat valmiit

:= - 3:1 yhteiseen tekemlseen.
:- :l dkin hetkellti valtavasti
:: :ra ja intoa kehittiiii koriPal-

s.::-: a, Seuran tehtiivdnii on

: ^. -rastusmahdollisuus, kehit-
. : - .,ltaa valmentajla ja multa

-: = tarkeitd ihmisiii. Meidiin
s=-'aia muutoksia ja kehittYii
^= _: uskon melddn saavutta-
,, a tuloksia vahvuuksiamme,
: :..s, yhdessii tekeminen ja

:.. :;at, kautta. Tijhiin llsiitiiiin
--: 

=Cella mainitut YhteisdPal-
--. Facebook, niin voimme
: --.saan loukon ihmisiii korl-
.--.stuksemme Pariin.

Mitii tdmd tarkoittaa kdyttinndssii?
la mikii voi estdd meitii menesty-
mtistti? Olemme mm. usean vuoden
ajan tehneet tditd valmentajan teh-
tdvien selkeyttdmiseksi ja helpot-
tamiseksi nimetimdllti joukkueille
joukkueenjohtajat. Nyt on sopiva
aika kannustaa ihmisid, vanhem-
pia, isovanhempia, siskoja ja veljiii
mukaan toimintaan pienellii, mutta
tdrkedlld tyopanoksella. Koripal-
loilu on harrastuksena yksi hienoim-
mista ja menestyve joukkue tar-
vitsee tuekseen lukuisan joukon
erilaisia ihmisiti. Ndkisin, ettd yh-
den joukkueen taustalla voi toimia
kymmenisen osaajaa/ joille on ku-
vattu selked vastuualue ja tehtiivdt.
Seuran hallituksen tehttiviind on
miiiiritttiii nuo asiat ja viedii ne
kiiytiintoon kaudelle 20tt-2012.
Menestyksen esteene voimme olla
vain me itse. Meill;i on selkeiit vah-
vuudet, hyvtit viestintdviilineet, pal-
jon osaamista ja olemme kokeneet
yhdessti upeita hetkiii.

Uskon vahvasti, ettd keskittymiillS
ja asennoitumalla oikein voivat
seuramme perustajajiisenet olla
ylpeitti ToPolasta ja ennen kaikkea
ihmisistii jotka yhdessti saavat asio-
ita tapahtumaan.

Voisitko sinii olla seuraava ToPoLa

Hall of Famen jiisen, henkild joka
on tehnyt jotain merkitttiviiS hienon
koripalloseuramme eteen. Voisit!
Tule siis mukaan omalla tyopanok-
sellasi mahdollistamaan ToPoLan
junioreille hieno koripalloharras-
tus ottamalla yhteyttii allekirjoit-
taneeseen.

Touhun Pojat Lauttasaari tdyttiiii
L1.4.20t3 upeat 35 vuotta. Tuota
merkkipiiiviiii juhlimme yhdessd
tyylikkiiiisti gaa laillassa.

Lauttasaaressa 13.3.201 1

Jyri Saraste
puheenjohtaja, ToPoLa ry
040 546 2332
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Touhukerho:
Maarit Mansikka
Emllia laakkola
Aino Kinnunen
Ida Wicht

TP-02-03:
Valpuri Kajander 040-7259 605
Laura Kallio 040-7054 784
Siiri Kinnunen 040-8325 842
Anna Huotari 040-847L 727
Oskar Wikholm 040-7240 864

Tyttit-00-o1:
Nuran Bedretdin 040-7021 620
Kai Kunnari 044-3235 147
Henrika Palin 040-3562 393

B-pojat:
Oskar Wikholm 040-7240 864

A-pojat:
Jari Pakkanen 040-7021 620

I040-134s 414
050-s168 547
040-8435 783
040-7016 150

Tyttit-98-99:
Essi Lyytlkiiinen
Sonja Rintamiiki

0400-7s6 092
040-5716 589

AIoita

Tule mukaan pelaamaa- .,.:.

mahtuu lisdii pelaajia, i- t, :

(0 1-04 syntyneet) Iisblas: -

suoraan joukkueiden ',e *:'
sivu lta.

Koripallo on vauhdikas ;' .

seka koetaan onnist,,.. s.-
a-v tset vain sisape ::::-

-cPoLassa voit tutr,s:-. . , -

- satietoja seurasta s:r_ ::,
s:rraavilta henkilo l::

,'a lmennuspaallikko
lskar Wikholm
-:c-7240864
:,s<u,r,vikholm@tcDc :'

Tyttit-94-95:
Mikko Lehtonen 040-54L4 138

Tyttit-92-93:
Topi Laanti 0s0-3456 95s

/-\

Pojat-99-00:
Max Fahler 044-5349 595
Markus Hynninen 040-7608 198
Kimmo Kotamiiki 050-5749 611
Miio Korvenoja 050-4903 784
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Takana vas:

Takarivi vas

Eturivi vas:

Valmentajat Ida Wicht, Maarit Mansikka, Emilia laakkola

Marius, Erik, Veeti, Oliver, Aapo, Ilja, Axel, Oskari

Sara, Annl, Minttu, Milla, Kaisli, Erika, Maija, Juhana

Takarivi vas valm.',,e:-
Laura K. :
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Eturivi vas: Matias, l(aspe4
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Takarivi vas

Eturlvi vas

valm. Henrika Palin, Mirva Karvinen, Olga Suominen, Mei

Keskltalo, Emilia Flyckt, Peppi Nilsen, Vllma Merikari, valm

Nuran Bedretdin

Nora Barkman, Tetla Lahti , Ella Helander, Olivia Holfta,

Nora Pugin, Lumi Kymiliiinen, Ella Rendic

Takarivi vas:

:::rlvi vas Ll5d -='- :
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Takarivi vas:

Eturivi vas:

Jojo Maarit Mansikka, Taru Mansikka, Vilma Saari, Helmi

Viertio, Anna Hollming, Siiri Kinnunen, valm. Mikko Lehtonen

Kitty Kaarnakari, Laura Kallio, Ida Wicht, Emilia Jaakkola,
Emmi Jalonen

Rivissii vas: Henrika ). - i, -

Rindel,Ess - .,
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ka, Taru Mansikka, Vilma Saari, Helmi

ing, Siiri Kinnunen, valm. Mikko Lehtonen

rrra Kallio, Ida Wlcht, Emilia Jaakkola,

Rivissd vas Henrika Palin, Sonja Rintamdki, Pinja Vyorykkii, Mia
Rindell, Essi Lyytikiiinen
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Demi

I
t,

:. -:: l, lulerilin Ogudo, Pinja Vyorykkii,

-. ": ..iinen, Sonja Rintamdki, Mari

viss6 vas Maarit Mansikka, Pauliina Kallio, Lina Lehtinen, pdivi
Marttinen, Tarja Jyrkds, Maija Kallio
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6rn, Lauri Kiirkkiiinen, Hermanni
Blomqvist, Antti Rantala, Matias

r Fahler

kkanen, Olli Kuosmanen, Rasmus

der

Takarivi vas

Eturivi vas

Miro Leppdlii, Olli lantunen, Jon Ceker, lohannes Anttonen,
Antti Pohjonen, Olli Kolkki, Genci Behxheti

Kasperi Takala, Julius Leino, valm. Osku Wikholm, Jesper pulli,
Arttu Helomaa
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Takarivi vas:

Eturivi vas

valm, lari Pakkanen, Henrik Aro, Koneel Senghore, Leo

Norilo, Taavi Laplla, Niko Rasi, Lauri Lapatti, Mikko Salo,

valm. lussi Laine

Klmmo Kotamiiki, Jama Ali, Kaius Korvenoja, Andre Kylli,

Johan Sarasto, Robeft Siivola, Sam Rlsta

Takarivi vas

Eturivi vas

Jussi Paar:',-,
Ka Lln IS\/a a -: -

HeKKai\-: -'.
Jari Pak<.:-=-
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&o Nykdnen, Kai Saarnia, Emir Alkara,

: ',': T, Niko Hertsa, Markus HYnninen

Takana vas: Kimmo Raitio, Timo Rajala, Tapio Vyorykkii, Vesa Nurminen,
Hasan Alkara, Tero Falck, Jarn Snell, Pekka Karkkolainen,
larmo Heitto

Edessd vas: Matti Julin, Ari Kurunmdki
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Touhun Pojat Lauttasaari rY

ToPOLA

Y-tunnus: 0849129-7
Perustettu Ll.4.L97B
Suomen KoriPalloliitto rY:n jdsen

220 rekisteroitYii jiisentii
22 valmentajaa

Toiminta

T&P-02-03
Tyt6t-00-01
Tytot-98-99
Tyt6t-96-97
Tyt6t-94-95
Tyt6t-92-93

Pojat-01
Pojat-99-00
Pojat-95-96
A-Pojat

Juniorijoukkueet

ToPoLa I, 3.div,
ToPoLa Naiset, 3.div.
ToPoLa Tuoreet Miehet, 5.div.

Aikuisjoukkueet

ToPoLa Touhukerho
ToPoLa Mammat
ToPoLa Classic
ToPola B-PB-84

Harrastajat

Lauttasaaren Yhteiskoulu
Myllykallion koulu
Pajalahden koulu
Kampin liikuntakeskus
Ruoholahden ala-aste
Kasi non rannan ul kokenttii

Salit

Lauttasaari-lehti
ToPoLan kotisivut www.toPola.fi

Tiedotus

Nordea 102030-21301Pankkiyhteys
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Pojat-O1
Pojat-99-00
Pojat-95-96
A-Pojat

€t, 5.d
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den ala-aste
nnan ulkokenttii

kotisivut www.toPola.fi
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I rimii nyt toista kautta Sami

h mukana olleille, mutta uusille

: : -*<ana liikuttamassa nuori-

- ...: ei ole suinkaan ltsestiiiin
,.. ::-a tietokoneiden, Plelkka-
:.- , -s. aikakautena.

menkuvasi toiminnanjohta-
ta?

' .a<si, ettd seurassa on nYt

<=.-: yksi nimettY henkilo jo-
' ^ - set voivat ottaa YhteYttd,
- 

= 
^ .l -',,a a ni toiminnanjohtajana

, -- :alasiassa seuran halllnnol-
:- ::-tavien hoitamlnen esim. ta-
:=- -:ito, tiedotteiden ja esittei-
- ::-.:i-n i nen, tukianomusten teko,
:- :^^-kset, vuosikirja, iSsenkor-
--=',laiden lisiiksi tarkoituksena
; -.=r LttEd toimintaa Yhdessti
.--s:n kanssa luomalla selkeitii

* -:a:apoja ja -malleja seuralle.

s *-a nen kausi toimlnnanjohta-
'3 ^-:^ vield vdhiin vanhoja asioi-
* : ::n palautellessa ja asioiden
::-.: nnlssa. Toiselle kaudelle
::=- ^ Jo selkedmmin tavoitteeksi
: : . -. :=^ Parantaminen ja voi-

;..j:-f Panostaminen uuslen

=- 
:=- -a-<'ntaan. Niiissd asloissa

. - -=-tl eteenPdin, mutta toki
-=- -=:.:','aa riittiiii vielii.

,--1:, * 'nassa mukana olevat ih-
s:. :=-:,;t tata $otii vaPaa-ajal-
:- -,::- a <a ja voimavarat seuran-

- -'.^ r','orittdmiselle ovat hYvin
'a :. -!man vuoksi toiminnan
- :.:^' - =- on hidas Prosessi, jos-

. --::): :al kahdessa kaudessa ei

: : -: . - =-d ta tekemdan.

Mita paremmat toimintatavat ja
-mallit seuralle pystytddn luomaan
sitd enemmiin meille jiid aikaa
toiminnan kehittiimiseen. Niimti
tosiasiat kun hyvdksytiiiin, niin
pystytiirin myos paremmin nautti-
maan niistii pienist6 kehitysaskel-
eista joita yhdessii kaudessa eh-
dittiain aikaansaamaan.

ToPoLan tulevaisuus?

ToPoLa on selkeiisti jo muutaman
vuoden ajan profi loitunut kasvatta-
jaseuraksi, mikii on mielest;ini hyvii
asia. Uusien jdsenten hankintaan
pa nostetaan edelleen ja tavoitteena
on perustaa uusia joukkueita niin,
ettd joukkue koostuu korkeintaan
<ahden ikdluokan pelaajista.

Lauttasaaren vdkimdiird kasvaa
<oko ajan ja ttimd todenniikoisesti
:arkoittaa myos TopoLan jiisen-
madrdn kasvua. Seuran jdsenmiidrd
cn tdllii hetkelld n.220 ja meiilE on
vield mahdollisuus kasvattaa j6sen-
-nddrdd, mutta aika nopeasti tulevat
-a uttasaaren surkeat saliolosuhteet
'isenmddrdn kasvattamisen es-
:eeksi. Luulisi kaupungin piiiittii-
- en jossa in vaiheessa jo herdiivdn
'a tekevdn jotain Lauttasaaren
slrkealle salitilanteelle.

. aikka junioripuoleen nyt sat-
s:taankin enemmdn, ndkisin
::ki mielelldni TopoLassa

. os nykyistei enemmdn
. <uis;oukkueita, mik6li
.: iresurssit siihen antaa
-''ioden.

Ka ikenla isia kehittdmisideoita, risuja
ja ruusuja ToPoLan toimintaa koski-
en vastaanotetaan todella mielel-
lii5n.

Kiitos jo tiissd vaiheessa kaikille
valmentajille ja joukkueenjohtajille
kuluneesta kaudesta. Toivottavasti
teistli mahdollisimman monl jatkaa
tehtaivdssdiin myos ensi kaudella.

Kaikille jdsenille haluan toivottaa
oikein liikunnallista kesdd. Harras-
takaa monipuolisesti myos muita
lajeja. Siita on hydtyii my6s korik-
sessa.

Oikein aurinkoista kevAtta kaikille

Terveisin

Terveiset Touhulaisille?

Sami Schelehoff
Toiminnanjohtaja, Topola ry
040-5916 816
sami.schelehoff@topola.fi
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