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,7;/rit?V:vz\\;Nr...$\i\\\\r.,NiN -, -oituksia voisi seurata katsomos-
:: <ahvia tai virvokkeita nauttien. Siis
'=-:a kaikkea niita toimintoja, joita
-.. < laikainen liikuntahalli voi tarjota.
. ..:eessi on yksityiskoulu Helsingin
.:-pungin tontilla. Molemmilla ta-
-: a on erilaisia tavoitteita liikunta-
-: in suhteen .ja noiden tavoitteiden
. ^ieensovittaminen vie aikaa. Kuiten-
. r seka Lauttasaaren Yhteiskoulu ettd
-: singin kaupunki ovat samaa mieltd
. :a. ettd Lauttasaareen tarvitaan uusi

<untahalli. Lauttasaaren vdkiluku kas-
,:: seuraavan kymmenen vuoden ai-
. --a 5000 ihmisell6. Tuon lisdksi Koivu-
:i3'een rakentaminen on ollut vahvasti

- < suudessa. Tdhdn kun lisitddn vielS
--.-:aman vuoden kuluttua liiken-
' --r n aloittava Ldnsimetro niin voim-
--= 

.. hdessd todeta, ette tarvitsemme
.-.-tahallin viipymatta. Ja tamd on

' .:: ToPolan kanta asiaan. Olemme
: .: kuttaneet asiaan monella tavalla
" -- seuran edustaja tavannut lukuisia
-= r rgin kaupungin pa;ittiijiii, olem-

me keskustelleet asiasta Suomen Ko-
ripalloliiton kanssa ja yksityishenki-
lot ovat vieneet tdtd arvokasta asiaa
eteenpbin. Mite sine voit tehdii nyt?
Yhdessd meissd on voima elitoivomme
sinun vaikuttavan asiaan nostamalla se

esiin puheissa vuoden jokaisena piiivS-
nd. Kun hallin rakentaminen alkaa, niin
meiddn tulee koota voimamme talou-
dellisen puolen hoitamiseksi.

Nden meillS lukuisia hyviii mahdolli-
suuksia onnistua, onhan ToPoLa tun-
nettu hyviistii yhteishengestii ja yhdes-
sii tekemisestii. Tehdiiiin yhdessS ta-
voitteista totta. Tule mukaan tekemiiiin,
arvostamme tyopanostasi.

Lauttasaaressa 11.3.2013

Jyri Saraste
puheenjohtaja, ToPoLa ry
040 546 2332

-:'. :semme ToPoLaan ihmisen, joka
.=-:iaa, asettaa tavoitteet ja seuraa

, ; -.^nusta sekd valmentajia mdiird-
: =:: sesti. Tuo henkilo on valmennus-
:,: kko, joka hoitaa tehtavae Puo-
:: .a sesti. N/eilld on lukuisia jouk-

.-::a alkaen Touhukerhoista aina A-

. -^ cr-eihin, joiden valmennusta tulee
.,:- :tJa ja monipuolistaa. Meidiin tu-
.= -<eurana taata valmentajille tasokas
.:- !:us ja tukea vaativaan valmen-
- -.:,5hon. Entistd laadukkaamman
.: -':nnuksen avulla Pelaajat voivat
.:- iii'd entistd monipuolisemmin ia
-:::-a seurana houkuttaa yhd useam-
: . :psia ja nuoria alolttamaan tamd

-::, tkuntaharrastus.

-- ::' tavoitteen saavuttaminen vaa-

. .: srruTempia ponnistuksia. Olette

..'-'.-2. tietoisia, ette Lauttasaaren
'-:= .<culu suunnittelee uuden lii-

' ..'-..'a rn rakentamista. Tuossa hal-

:.. : s monenlaisia liikuntatiloja
::,,,s mittainen koripallokenttd,

,.: .: caan jakaa PienemPiin osiin.
-.--. ^-ahdollistaa harjoitusten kes-
. :.:^- :.- yhteen liikuntaPaikkaan,

. : : - ,: menta.iien ja pelaajien liikku-
-' -:- :: en valilla vdhenee. Pelejii ja
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,..-' Kajander

-: --:s Kallstrom
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Pojat-01-04:
S: r-ni Schelehoff
- - ra Holttd
- : r Ceker

-rtti Pohjonen

C-pojat:
.,, : no Kaunisvaara
I s..ar Wikholm

B -tytot:
: - -.: Rintamaki

---: luotari

A-tytot:
'.' . .:: -ehtonen
- =,:'der Patouchas

-=-- aosenlund

Casa Mare on ruokkinut Topolalaisia monien vuosien ajan.

Tervetuloa hakemaan energiaa peleihin, harjoituksiin ja

la I autum iseen. Menestyksekisti kori pallokautta.

-avaraan Casa Maressa!
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Aloita koripallo ToPolassa! 

Tule mukaan pelaamaan koripalloa ToPoLaan. 
Kaikkiin joukkueisiimme mahtuu lisaa pelaajia, erityisesti kaipaamme 

lisajasenia nuorimpiin joukkueisiimme (03-06 syntyneet tytot ja pojat). 

Ota yhteytta alla oleviin yhteystietoihin tai suoraan 
joukkueiden valmentajiin. 

Koripallo on vauhdikas laji, jossa koripallon lisaksi opitaan yhdessaoloa seka 
koetaan onnistumisen riemua. Harrastus on myos helppo aloittaa. 

Tarvitset vain sisapelitossut, shortsit ja t-paidan. 

8 

, Lassa voit tutustua koripalloon kuukauden ajan ilmaiseksi! 

isatiedot valmentajista ja seurasta seuran internet-sivuilta 

www.
. 

ola.fi 

www.topola.fi tai kysy lisaa: 

Toiminnanjohtaja 
Sarni Schelehoff 
040-5916 816 

l)ToPola 
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ToPoLa joukkueet 2OL2- 13
a

cPalftil
, 00210 Helsinki
137 4400
r-pe klo 8-16

@valopaino.fi

rpetino.fi

. Ulkoistuspalvelut

. Tulostus- ja kopioPalvelut

. Kansainviiliset palvelut
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Touhukerh o 2A07

Pelaajat:
Marja Aho, Lauri Eklund, Kasimir ljiis,
Vili Karppinen, Anton Keto, Elsa Kiuru,

Minea Marttinen, Onni Mensonen,
Sogner Samun, Ari Soila, Noel Vuorela

Valmentajat:
Ari-Pekka Hellgren
Valpuri Kajander
Hanna Leino

ToPoLan touhukerhoja on tdlli hetkellii 4-5-vuotiaille ja 6-vuotiaille

lapsille. Kerhon ideana on tuoda lapsille tutuksi koripallon alkeita, ryh-

miissii tolmimista sekd viettdii hauska liikuntahetki kerran viikossa.

Touhukerhoissa palloilee talla hetkella yhteens6 noin 30 lasta. Kerhon

vetiijind toimivat Hanna Leino, Ari-Pekka Hellgren ja Valpuri Kajander.

Touhukerhon ohjelma perustuu pitkiilti monipuoliseen pelailuun ja

leikkimiseen. Koripallon alkeita pyritiidn jokaisella tunnilla soveltamaan

edes jollakin tasolla. Lapset ovat kehittyneet valtavasti vuoden aikana,

ja t6mii on ollut ilo huomata myos kerhon vetdjdn nlkokulmasta!

vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittiiir Pajalahden koululla aina keskiviik-

koisin kio.17- 19! Va rokaa, touhu kerhosta tu lee To PoLan tu levaisuuden

koripallolu paukset!
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Mikrotytot, eli 03-04 syntyneet ty
kertaa viikossa ja aloittivat oikeat

Tyttojen tsemppija peli-ilo c- :
antanut vielii odottaa itseJ.- , 

= _

oel issd.

Tytot-03-04

Pelaajat:
Kaisli Helander
IVinea Hdm)lSinen
Frida Jones
lida Kolsi

Karla Laakso
lr4illa Lauerma
lVeri Niini
lVatilda Niklander
Anna-Elina Nummikoski
Hanna Oianen
Hanna Pehkonen
lnes Saikku
Jade Tarkkonen
Erika Woods

Valmentajat:
Oskar Wikholm
Siiri Kinnunen
Pauliina Kontio

Joukkueenjohtaja:
Teppo Woods
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: -:7tto joukkueeseen kuuluu yhdeksan 13-1S-vuotiasta tyttod. Pelaamme eteldisen
. -een 3 divaria. Vuoteemme on mahtunut monia kirvelevid tappioita. rokdleh;ivioitii,
-,:ta myos tdrkeita voittoja. Syksyllii meille tuli 2 uutta pelaajaa Australiasta. He ke-
- ::r,lvdt huimasti syksyn aikana, mutta..io valitettavasti vuoden vaihteessa he palasivat
,., aisin Australiaan, mikd oli suuri menetys joukkueellemme. He pddsivdt joukkue-

: j.emme helposti mukaan ja vaikka yhteista kielta ei ollut, ymmiirsivdt he usein har-

- ::eiden idean. Valmentajille englanniksi kddntdminen tuotti vdlillii naurunsekaisia
::<ia, mutta taisivat ohjeet mennd perille kun tytot niin hyvin pdrlrisivdt ja kehittyivbt.

-:en vuoden vieton..jdlkeen suuntasimme Saloon ANDl-turnaukseen. Per.jantaista
. -.untaihin kestdnyt turnaus sisdlsi kuusi pelia. Joulutauon jdlkeen pelit hieman tak-
". iat, mutta hyvd yhteishenki siiilyi kovista tappioista huolimatta. Iltaisin kokoon-
- -me kaikki majoitusluokkamme lattialle ja pelasimme korttia ja nautimme yhteis-
: a.1asta. Kevdtkaudella olemme pelanneet pienemmdlld porukalla kuin syksyll;i ja
! tdmd on ollut rankkaa. Olemme Iainanneet T-01 joukkueesta muutamaa tyttoe

-.lsi .;a ik6- ja kokoerosta huolimatta tytot ovat upottaneet tarkeita koreja, puolus-
'=:t hyvin ja tsempanneet muita. Kiitos heille! Vaikka kevbtkausi on pdSosin tuonut
-.<ueellemme tappioita ovat pelit valmentajien nikokulmasta kehittyneet kohti
:'='npaa. Joukkue muistaa nyt yhteispelaamisen, sulkemisen ja jopa niiden levypal-
-' hakemisen. Luvassa on kuitenkin viela paljon treenaamista. Silti vaikka peleissS
.: turpaan, pelin jalkeen taas hymyilldan (tai viimeistidn seuraavissa treeneissd ja
:.adn kehittaii niita pieleen menneitd asioita. Kesdd ja Kassarin treenejii odotel-

t

ot

Va lmentajat:
S, -,a Rintamdki

--"a Huotari

J oukkueenjohtaja:
-.3 Pugin eI

he
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Pelaajat:
Karoliina Anttila
Anni Hietaniemi
Anna Huuskonen
Eveliina issakainen
Karoliina Kantola
Essi Lahtinen
Pauliina Perttuli
Pipsa Salolammi
Suvi Sinkkila
Sini Vddniinen

Yhteyshenkilti
Suvi Sinkkil;i

ToPoLa Koristajat

Koristajien kausi alkoi tuttuun ia3::
tapahtui pieniS muutoks,a. Dc: : :
sen Koristajan mukaan taas jc_, . _ 

=sairaustapausten myotJ olemr: -,
Napulle ja Pallelle. Syyska"rdeit; : =kaudeksi pdddyimme kesk jroh<c: - :

Koristajien historia on varmasti r-rc-
joukkueen vaiheista kaikille ute ia :
yliopiston urheilijoiden alaisuutee-,
tui pelaajista, jotka kaikki olivat ic <: :
kuten Kaposta, Helsingin namikas:a :.
tyi myos muutama pelaaja yliopislc
ja parin kauden jeilkeen siirryimme:
12-Packin naistenjoukkueekii 

.1a he :.
joukkue on ollut todella tyyq.\,a,^.-
olemme voineet haryoitella yt^rd.rnu -,

Kev6tkauden pelimme ovat olleet : _,
N.iukoista tappioista huolimatta jc_ <.
piristymist6, joten tdst6 on hyva ja:<.
sdmme kannustaneille ja nijhdean -," 

.r.

ps. Nimi Koristajat muodostuu kor-: -
on kombinaation keksi itse as,ass; . _ :

aa

LAH
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Vokuutukset



Koristajien kausi arkoi tuttuun tapaan naisten 3.divisioonassa vaikka koktapahtuipieni5muutoksia.Positiivistantjiss;imuutoksissaolise,ett5';:il}::x"ff:>
sen Koristajan mukaan taas joukkueeseen muutaman vuoden tauon jdrkeen. Lisaksi *
33ira1;t1na,u1ten myotd oremme hyodyntdneet seuran junnuja, iso kiitos Empuile, *Napulle ja Palleile. syyskaudeila pefimme sujuivat sen verran mattittaasti,"e; ffi;- ?kaudeksi pdddyimme keskilohkoon edellisten kausien tapaan.

Koristajien historia on varmasti.moneile mysteeri, joten nyt seuraa pieni historiikkijoukkueen vaiheista kaikiile uteriaiile. rorisia.lai perustettiin syksyil;i 2006 Hersinginyliopiston urheilijoiden araisuuteen yriopistoriikuntajoukkueeksi. Joukkueemme koos_tui pelaajista, jotka kaikki olivat jokoopiskelu- taijoLkkuekavereita 
".iirlla seuroista,kuten Kaposta, Hersingin namikista tai SBG:std Laioesta. var..,it"rrLnlori'riueeseen riit_tyi myos.muutama pelaaja.yliopistoliikunnan pelivuoroilta. Aloitimme 4.divisioonassaja parin kauden jairkeen siiiryimme :.oivisioonaan. Vuonna 2010 syksyilii siirryimme12-,Packi n naistenjoukkueetii 

"ja heidiin vanaveJessaan To po Laa n vuonna 201 1. Kokojoukkue on olrut todera tyytyvdinen tdhdn muutokseen ja erityisesti siihen, ettdolemme voineet harjoitella yhdessa Topolan naisien .1.oukkueen kanssa.

iat

htey'shenkilci:
-, j-.r a

Kevdtkauden perimme ovat oileet tiukkoja ja varitettavan usein padtyneet tappioon.Niukoista tappioista huolimatta joukkueen ottlirr. on ollut huomattavissa selke.dpiristymistd, joten tdsti on hyvd jatkaa ensi kauteen. Suurkiitos koti_ ja vieraspereis_sdmme kannustaneille ja naihdiiain LyK:lliil

ps. Nimi Koristajat muodostuu kombinaatiosta: kori + starat = koristajat. Tdmdn hien_on kombinaation keksi itse asiassa vuoden z0i1 Barista Larn eipineni-" 
'

aa

LAHITAPIOLA
Vaku utukset, pankki jo sijoittami nen
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Mamit ovat jo kolmatta kauttaan mukana eteldisen alueen mammasarjassa ja tiinii
vuonna onkin suorastaan rejeytetty pankki. Yksi ottelu sarjakaudesta on jdljellii ja
tdhiin asti ovat kaikki ottelut peattyneet ToPoLan mamien voittoon. Mutta pelit ovat
vain yksi asia joukkueessa. Parasta on joukkueen mahtava yhteishenki ja tsemppaus
toisten eteen. Mamit ovat yhteisesti pddttiineet oppia korista sekd nostamaan kun-
toaan ja kun valmentajakin aloitti joukkueen treenaamisen alkoi tulosta syntymiidn.

Kausi aloitettiin jo perinteeksi muodostuneella treenileirillS Virosta ja kova treenaus
jatkui sitten kotioloissa. Mamit ovat treenanneet korista kahdesti viikossa ja pelej;i tu-
lee kauden aikana kaiken kaikkiaan 12. Tiimdn lisiiksi pelaajat treenaavat omalla ajal-
laan eri tavoin. Mameissa on jdsenid tiillii hetkellii noin 20, tosin osa on tiillii hetkell;i
mammalomalla ja jokunen loukkaantuneena. Aktiivisesti sekii treeneissi ettii peleissd
kiiy noin 16 pelaajaa.

Ensi kautta jo odotellaan kovasti, kun tiedostetaan ettd vastustajatkin ovat alkaneet
treenaamaan enemmdn, joten kaudesta
voi tulla varsin jdnnittdvS.
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