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Takarivi vas: Jari Pakkanen, Sami Kurki, Jouni Wilska, llkka Tynkkynen,
Tero Hiinninen

Eturivi vas: Pirkka Bjorkroth, Jonas Smeds, Jarkko Saarinen, Henri Rosenlund

Kuvasta puuttuvat: Kimmo Kaunisvaara, Pekka Kolsi, Jesse Kurki, Karri Niiranen,
J ussi Paanajii rvi, Matti Virolainen
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Takarivivas: Markus Schauman, Johannes Koponen, Niko Hertsa, lrcan Bedretdin

Keskirivi vas Patrik Hyvdkkii, Aaro Eliasson, Toni Honkaranta, Emir Alkara,

Henri Rosenlund

Edessd: Topi Laanti

Kuvasta puuttuvat: Max Fahler, Sami Hedberg, Antti Kerppola, Jarkko Larkas,

Mikko Larkas, Johannes Nuutinen, Jussi Pitkdnen, Kai Saarnia,

Oskar Wikholm
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Takarivi vas: Juha HolttA, Kiri Sopanen, Mikko Lehtonen, Itlarkus Hynninen,
Pertti Bjorkroth

Eturivivas Einari Svedstrom, Alexander Patouchas, Antti Lehtonen

Kuvasta puuttuvat: PetriJolkkonen, Niko Juntunen, sami Karadeniz, olli Kuusi,
Juha Laanti, Tuomas Lauhio, iuha-pekka Sipponen, Jusa Timgren
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Rivissd vas: Mikael Honkaranta, Pekka onnela, Ville sdrmdlii, Kari Ant-wuorinen,
Jyri Saraste, Peter Barkman, Janne Takala

ToPoLo B-PB-84

a

Kuvasta puuttuvat: Hasan Alkara, Martti Ant-Wuorinen, Karri Haaparinne, Timo Hagman,
llari Harjula, Ari-pekka Hellgren, perttu Hynninen, Mikko lha Iainen,
Timo Kivi, Janne Kurvik, Jussi Kdrki, Toni Leppfrnen, olli Rantanen,
patrik Rogdrd, Tero saraste, Lauri sipponen, Tuomas suhonen,
Kim sussman, Harriruomaara, Tero Vauraste, Harri wihuri
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Takarivi vas: Tapio Vyorykkd, Emil Raappana, Jarmo Heitto, Juha Sarasto,
Mika Von Svetlick, Jorma Riihelzi

Eturivi vas: Kimmo Raitio, Ari Kurunmiiki, pekka Karkkolainen, MattiJulin,
Olli-Pekka Piironen

Kuvasta puuttuvat: Kari Kollin, Kimmo Raappana, Timo Rajala, Kalevi Virokannas
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Melkonkatu 28 C
Helsinki-Lauttasaari
p. 02003000
nordea.fi Nordeo2l

Tee Eko-teko - vuokraa artto.

Hertz on Suomen ensimmdinen
ISO 14001 lnnpZiristrisertifioitu
autoyuokraamo.

Olemme lisiinneet vzihZip?iiistdisen
diesel-autokalustomme mildrA?i

uusilla EKO ajoneuvoilla.

Tervetuloa tutustumaan ja
nauttimaan liikkumisen vapaudesta
ympanstoystavaillsestl.

Tiedustelut ja varaukset:
HertzYaratspalvelu Q O2OO 7122 33

www.hertz.fi
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Jarkko Larkas Mikko Lehtonen Essi Lyytikuiinen

Jari Pakkanen Henrika Palin Alexander patouchas

Mia Rindell Henri Rosenlund Oskar Wikholm

Pinja Vyorykkii
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Tuomas Suhonen
tuomas.suhonen@g ma il.com

Jarkko Larkas
jlarkas6welho.com

Antti Lehtonen
mklanle@kyamk.fi

Sami Schelehoff
sami.schelehoff@luu kku.com

2008

- hollitus@topolo.fi



Kiir:teistotoinristo Takic hoitaa
asunnonvaihdct sukkana sis**i*n.

Kysy KORI S{a rjousta ! t-isatiedot www"takic. corn

Taki*p. 020 741 787*
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ONNEA 30-VUOTIAS ToPoLa !

Casa Maresta maukkaita etuja
seuran jdsenitte!

Nl Gytdenintie 6, Lauttasaari
www. ravintotacasamare.com

Touhun Po.;

ToPoLa
Perustettu
Suomen ko

Juniorijoukl

Edustusjou k

J;i;ihdytteliji

Harrastajat

Pankkiyhteys

Toiminta

Salit

Tiedotus

soita O20 741787A wuru.takio.com
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Touhun Pojat L-auttasa ari ry
ToPoLa
Perustettu 11 .4.1978
Suomen koripalloliitto ry:n jdsen

Toim inta 262 r ekiste ro ityd jd se nt6
22 valmentajaa

Juniorijoukkueet Tytot:
Tytot-00
Tytot-98-99
Tytot-96-97
C-tytot
B+ytdt

Pojat:
Pojat-99-00
Pojat-97-98
C-pojat
B-pojat

Edustusjoukkueet ToPoLa l,3.div.
ToPoLa Naiset,3-div.

Jliiihdyttelijiit ToPoLa Tuoreet Miehet, 4.div
ToPoLa Muskari,5.div.

Harrastajat ToPoLa Touhukerho
ToPoLa Mammat
ToPoLa B-P B-84
ToPoLa Classic

Salit La uttasaa ren yhteiskou I u
Myllykallion koulu
Pajalahden koulu
Kampin liikuntakeskus
Ruoholahden ala-aste

Tiedotus Lauttasaari-lehti
ToPoLa n kotisivut www.topola.fi

Pankkiyhteys Nordea 102030-21301

ToPoLon Vuosikirjo 2008I
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Touhun nojat Lauttasaari ry, Topola, perustettiin 1i_. huhtikuuta
1978, kun herrat rari Harjula, Tom ttynninen ja eaavo suhonen
ky1 1 dsty"i vat kul j ettamaan poi ki aan Lauttasaaresta Munkk-i ni emeen
ToPon treeneihin. rarinan mukaan yhdistysrekisteriin yritettiin
ensin rekister6idi .rorpan eojat Lauttasaari -nimistii seuraa,
mutta koska v'i ral I i nen yhteys Topoon puuttui , nimeii ei
rekisteriin hyviiksytty. Hi'inpti herrat muuttivat maistraatin
t'iski I 1i Torpan p'ikapi kaa rouhuksi . Taste al koi rouhu-tar-i na.
vuonna 1978 a'loittaneista minipojista mukana touhussa vieli
tanak'i n piii viini ovat rero Hdnni nen , Karri Haapar-i nne, perttu
Hynninen ja -ruomas suhonen.
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ToPoLa pelasi ensimmaisen ottelunsa Leppavaaran Pyrintoa vas-
taan 16. syykuuta l-978. ros tana paivand on niukkuutta sali-
vuoroissa, niin helppoa ei ollut tuolloinkaan. peli pelat-
tiin nimittiin Lauttasaaren yhteiskoulun piha11a. Touhun

koriskenttien valloitus oli alkanut.

alkuvuosina ToPolassa oli vain poikajouk-
kueita. ToPoLan toimintaan mukaan tullut
naiskoripailolegenda ttjlkka ttakola sai ai-
kaan muutoksen: syksylli 1-986 seuraan pe-

rustettiin ensimmiiinen tyttojen joukkue.

Niiiden minityttdjen viitoittama tyttdkor-
i ksen t'i e ToPolassa on ol I ut menestyksekiis :

ToPoLan toi stai seksi ai noan SM-mi tal i n on

ottanut tytot-75 -joukkue vuonna L990.
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ToPoLan ensimmaiset ju-
niorijoukkueet: mikrot
ja minit kausi L978-79
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Kassari.lla huippuunsa hiottu. Luultavasti taivaskanavat taiBernard uarrisin koripallokirja, eivdt vain orreet vierilevinneet tuonne susi rajalle.
rinaalissa tuhkimotarin_amme jdi varsinaisen katujyrfn a11e,kun vastaan asettui saron virpas ja sen korinirusduo Samitaaksonen ja nambo. sami or'i jo st it of n yrrti kirvai nen, r i -haksikas ja revin ucHare tyyt-inen kuin ,roiltymmen my6hem-min dominoidessaan rorisriigan maalattuja atueita. Rambonmydhemmistd korisuroteoista en tieda, ,i,it, iirrotn hflnenolemuksensa muistuttu suuresti samannimisissd erokuvissaseikkaiIIutta vietnamin sodan sankaria. vnoenruitriisyys o1ijopa niin i'lmetty, g.!ta joukkueemme etraoiiamasti kovinkaveri Mikko"Monsteri" siit6n"n paken-i :annaia[arre saatu_an komennuksen Rambon piillystatitsi r"i;;;i;;"rt"**"-iv.isarasteelta. tuurta_v.immin juuri tamen tapar,i,iman johdostaMonsteri tul i ki n myohemmi n tunnetuksi tuonsuna. 
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24:nnen kori skauteni ai kana huomasi n, ette puo'r ustus-tyoskentelydni pystyi kuivairemaan samaila rauseerra kuin
99!!v- rnight ana.'rvsoi ros englesin olympi;rai;issa vuonna1984 luottotakamiehensd steve-errorain 

",i.rottamuksia:,,Ei-hdn. tuo mies pysty puolustamaan kahvipannriLi"nf,,. Hy6k_kdyksessd :-e sippolen jo 15 vuotta aikaisemmin esirretuo-ma. heittotyylin'i yhdennakoisyys riekonoksennuksen kanssaoli edelleen oremassa, joten paattn naurata koristossunisei niin (i lmai su. jota ylli sest-i kdytetti r n 
-go_i 

uvun ropo_Lassa kuvaamaan korisuran loppua vitmeisen pirt."n turtuai:n piiiille).

rcoriksen jdlkeen olen ldytdnyt it*se'lleni uusia harrastuksia purjeh*
timisesta, surffaamisesta ja hiih_tamiseste. Surffaamisessi jopa
si i nA mddri n , ettd muuti n t_a-rt_
tasaaresta tinne Emerald rsland_ille Kassaria suuremman swellin
perdssd.

Tervei s'in,
rrkka

xulvikin
ll ta'i ses-
ru ke rtoi
m'iehel I d
in pula-

my6hem*
rn pel aa-
kseni jo
saamatta
;sii.

:lla oli
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ta claus
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le vuotta
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seuran kunn"iapuheenjohtajaksi
vuonna ]-,994 kutsuttua Tomm.ia
puheenjohtajana seuras.i peter
Barkman. Tama "ensimmiinen vapa-
illa vaaleilla valittu,, puheen-
johtaja, kuten Tommi ,,pi etua,,
ti tu'leeras'i , toi mi tehtavessaen
vuosi na 1"992-95 .

seuran ensimmii nen puheenjohtaja oli
Tom Hynninen, yksi seuran perusta_
jajisenistii. Henen puheenjohtaja-
kautensa kesti huikeat t4 vuotta,
1978-92.

Seuraavaksi puheenjohtajan suuri i n
saappaisiin astui monessa Topola-so-
passa kouliintunut rarri xaaparinne.
euheenjohtajakautensa 1995-97 aikanajo si 1 1oi n j a myos tinii pdi viinii toi -
mel i as "coach " Haapar j nne to.i mi myris
uutta nousukauttaan eliineen Topolan
edustusjoukkueen valmentajana.

sami "sch
pelaaja j:
I uotsattavi
Sami ol i mr
jan tehtavi
mentamassa
val takunnal
mdistd ker
noussutta
wtai ni ttakoc
jopa tekeml
pelaajana -
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Edustuskoripallo arkoi seurassa kaudelra 1gg1-g2, jolloin
seura a'roitti koripall0n aluesarjassa. vasta vuonna 1gg7
edustusjoukkue sai ensimmiisen varmentajan kun vrj6 uunukkaaloitti edustusjoukkueen perdsimessi seuran noustua ensim-miiistii kertaa maakuntasarjaan. Munukan a.ika ykkdsvarmentajanapidttyi ykktisen noustessa suomensarjaan. Norruu juhlittiin
seuraavana syksyni rbizan ranno.illa.

seuran ensimmiinen ulkopuorinen va]mentaja o1i Lasse-pekkaweirala joka aloitti edustusjoukkueen va"rmentajan kaudeila
1992-93, kun seura pelasi ensimmiiisen kautensa vartakunnari-
sessa rr divisioonassa. lanne Tienar.in kauden 1_995-96 jilkeenpalattiin jiilleen seuran omien kasvattien valmennukseen.

Tema kantoikin hedermdi silrii edustusjoukkue karsi useam-pana vuotena valtakunnall-iseen r-divisioonaan. Nousu onnistuivi"ime'in kauderra 2002-2003 kutkuttavan odotuksen jiikeen.
Topola oli hivinnyt ratkaisevan karsinnan wartti_eastet.ille
suorasta peasyste Kisaharissa mutta turkuraisten seurojenyhdistyessd seuralle vapautui paikka L-divisioonaan. peraajat
saivat tasta tiedon piiitdsristeilylleen, kun pajkka varmistuirori pa1 lol i iton piitittiijiii si ssd seuran oman bindin rhelauskari nso"ittaessa juh'lavdelle taustamusiikkia.

v'isiitti r-divisioonassa jiii yhteen kauteen mutta Lauttasaa-ren yhtei skou'lu1 1a niiht'ii n ensi mmii std kertaa suomar ai sta
hui ppukori pa1 1 oa.

rella hetkelli edustusjoukkue pelaa 3-divisioonassa ja nuo-rentuneen joukkueen voimin korkutteree nousun portteja ylem-
miil l e sarjatasol'le.
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Suomensarjan karsi nnat
LYKille kevddlla 1989

!

1-divarikarsinnat 2003

21,

g Saarenkoril
leet ToPoI;
pussia pohjr

taina29.l1.
Munkkinien

LYK:I
- sa,rn riemuu

tappioputki J

Etukat
pelitempon

vieliikin kan
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:,:; Saaren koripailoystiiviilliset piirit ovat syd6n kffkussa seurail-
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kaui]
Lat/
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leet ToPoLan edustusjoukkueen pelejii l-divisioonassa. piste-

pussin pohjalla ei ole tiihiin saakka oilut yhtiilin mitiiin. Lauan-
taina 29.11. Lauttasaaren yhteiskoululle saapui vastustajaksi Topo
Munkkiniemestii.

LYK:n salint?iyteinen yleisd puhkesi ottelun jiilkeen raivoi-
. saan riemuun. ToPoLa saawtti ensimmiiisen voiftonsa, kauhea

tappioputki katkesi. Loppulukernat 100-8 l
Etukiiteen oli aavisteltu kes6n mittaan ylemmiin saq'atason

pelitempon oievan kiivaampi kuin 2-divisioonassa. Totuus oii
vieliikin karumpi. Hiividt seurasyat toinen toistaan Joukue kuiten.
kn aivan silrninniihden kehittyi mittaan,

TOUHU! ! !

I
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nloitin ToPolassa pelaamisen 6-vuotiaana. silloin menin
mukaan aika monta vuotta vanhempien poikien joukkueeseen.
ri siind varmasti mitidn jirkeii ollut, mutta kiitokset
silloisille valmentajille, etta sain olla mukana.

pelaamisen ohella aloitin valmentamaan 83 syntyneita tyttdja.
Temen jdlkeen toim'in valmentajana 84*pojissa sekd 89/90-
pojissa. palasin takaisin r-opolaan 2003 ja tiill6in toimin
seurassa puolipdivdiseni valmennuspidllikkonii. Tama tehtava
kesti vuoteen 2005. sini aikana valmensin 88-tyttoja seki
toisena kautena 86/88-poikia.

Erotuomarin hommiakin tuli hoidettua muutamia vuosia. Se
juttu ei kuitenkaan ollut minua varten. raikkea mahdollista
on siis seuran eteen tullut tehtyi, Toni .ra'ipaleen kanssa
jirjestetyste ToPoLa- turnauksesta seuran valmennuspniilli kon
tehtaviin asti.

ToPoLan hommista valmentaminen ja sen organisointi on ollut
minulle aina se tarkein juttu. Topolassa ollessani olen saanut
olla mukana nuorten Su-sarjo'issa kahden eri joukkueen kanssa.
Rarhaimpana muistona on ollut kausi 88-tytt6jen kanssa,
pi enel l i ryhmi'll i edetti i n a'ina pl ay off -vai heeseen asti .

Matkalla kohti jatkopelejd kaatui maajoukkuetihtii vilissyt
KaPo. raikki muut paitsi joukkueen pelaajat ja va'lmentajat
olivat hdvinneet pelin jo t-auttasaaresta ldhdettdessd.

vuosista valmennuspiiiillikkdnd opin todella paljon. riitos
niille kaikille silloisille ToPoLan ihmisille jotka
uskal si vat ottaa askel een eteenpd'i n j a tarj os'ivat mi nul I e
mahdol I i suuden.

ToPoLaa ja sen sisilli vallitsevaa henkei on mahdoton unohtaa.
tvr cardenin meininki ja fiilis ovat jotain todella mahtavaa.
t-ykki on ede'll een pai kka jonne on mukava tul I a katsomaan
pelejii. riil'is on aina taattu!
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Tyt6t -88 kar
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hieno kausi h
l opu-l ta sM-h
s€, etta Joh
kolmenpi steen
j oukkue'i sta,
Muuan heitontr
I ehtemattOman

ruykyiin asus
ko ri pai I osta
Pohjoi skaarel
roripallosta r

Hongan organir
ja esr:n yhtei
ssi. Li sdksi
tytt6jen jouk
seuran tyttojr

ol en ol'l ut muu
Telle hetkel-
valmennus stal
heinikuun lopt
B-sarjan EM-kr

Yritan korisk
n mukana. to'i:
vieli odottaa
vieli parket
jaitki i 1e si i t
herunut. tvtui hi
guss'i ssa i stun
talle hetkelld

tervei si n tvti kk

a ffiffi *{

r



n meni n
Ieeseen.
i i tokset

:ytt6ja.
8e/go'
toi mi n

tehtavd
ja seki

si a. se
lol I i sta

kanssa
.iil I i kdn

n ollut
l saanut
kanssa.
kanssa.
n asti.
ilissyt
entaj at
a.

Ki'i tos
j otka

m'i nul I e

nohtaa.
htavaa.
tsomaan

Tytdt -88 kausi o1i todella upea. rausi alkoi viirikkiiilliiSM-karsinnoil-la (vai mitd roppari?!?). petaajar javalmennustiimi antoivat hommaan kaiken mitl vain osasivat jahieno kaus'i huipentui pudotuspe'reihin. sietri tuti noutaja,lopulta sM-hopeaa vor'ttaneeire, rapjo1an Hongal're. My6ss€, ettd Johanna "Frege" siIIander heitti yt rin enemmdnkolmenpisteen her'ttoja ltsaan kuin suurin osa vastustajienjoukkueista, on j;ianyt elivdsti mieleen. nri["u suoritus!!Muuan heitontorjunta LyK:n vanhaan puulevyyn on myos jettanyt
I ihtemdttoman m'ui ston mi 

"f ""n_.-
t'lykyiin asustan edel I een Lauttasaaressa. or en tehnytko.ipallosta tutun coast to coast -riikkeen, muuttanuteohjo'iskaarel ta prel konkadun pdiihiin , el i rannal ta rannal I e .roripallosta olen saanut ammatin. _Nykyddn vaikutan rapio-lanHongan organ'isaatiossa.. olen apuvalmentajan, riptoran ilonginja rsr:n yhte-isessd Naisten sM-sarja iou[tueesrl ,rpoo Team:ss{' t-isiksi oren vastuuvarren_ta5aia raptoran Hongan A-tyttojen joukkueessa. varmentamisin r-isa[st 

-vistuurrani 
onseuran tyttdjunioreiden toiminnan kehittdmin"rr.-

olen ollut muutaman vuoden mukana myds maajoukkuetoiminnassa.Talla hetkerrd toimin suomen u16 poikien maajoukkueenvalmennus staffissa_apuvalmentajana. Tame projekti huipentuuheinikuun 1opui1a. sarajevossa ja.3'"st"ttdviin u16 -ikdruokan
a-sarjan EM-kisoihin.

Yriten koriskiireiden antaessa periksi pelata Topola TM:n mukana. toistaiseksi temen kauden ensimmirrnen peri antaavieli odottaa itseddn, mutta katsotaan, jos M.Larkas ehtisiyi e] a parket'i i l e kori skaudel-la zooT:zaog. pahoi ttel utj;itki11e siite ett{ aikaa pelaamiselle ei ore juurikaanherunut. rrrui hi nkaan harrastuksi i n ei o1e juuri Jianvt ai kaa.Bussissa istuminen on ehkd eniten rihakiia keriittave juttutalle hetkeild...

Tervei si n trli kko

I
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Starat
seurasta on slr,t-sarjatasol 1e ponnistaneet useat pe1 aajat. pekka
onnela edusti aikanaan Honsua, pelaten aloittavana takam-iehenii
usean kauden. uarkku nosokivi edusti Topoa usean vuoden voit-
taen seuran vdreissd. mm. kolme SM-kultaa. nosokiven juniori-
joukkuekaveri Lassi Utrio edusti aikanaan seki pussihukkia etti
Lappeenrannan NMKY:ta. viimeisimpiinii korisl-iigan parkete-i11a
on niihty elias rajander, joka pussihukissa voittanut seke SM-
hopeaa ette pronssia ja nyt edustaa Topon uutta nousua.
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Pekka
ehena
voi t-
iori-
etta

ei-l I a
i SM-

Te.rt

Naisten puoiella lohanna S'illander on pelannut usean vuoden Es-
poon -reamin edustusvdreissii. rerhi Nyberg on edustanut Kapoa
SM-sarj assa.

Harmaapaitaisia kenttien herrasmiehiii edusti p'itkiin Tero vau-
raste, joka kotimaan SM-sarjan lisiksi on toiminut kansa'in-
vtiliseni erotuomarina monissa FrBAn jtirjestimissi otteluissa.

valmennus puo-le11a seuran ensimmiinen esi'intyminen aikuisten
piiisarjatasolla on tullut trlikko r-arkaksen toimesta. Han toimii
talla hetkellii rspoo Teamin valmentajana.
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Kasinonrannan kentti on toiminut
ToPoLan kesdtreenipa'i kkana aivan
seuran alkuvuosista lahtien.
Kassarilla on vuosien saatossa
tehty'lukuisia koreja. . .

r 2003-
tseon
i myos

niikyy
miksi .

ruosi na

xai set
1995. . .

otettu levyreiti.

ki kkai I tu
punnerrettu
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ja jopa puolustettu.

tehty vatsoja...
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Koulu, koti ja koris
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ToPoLa hiusmuotia
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uun kentalle!"

loa!"

t ja tarina jatkuu...

ToPoLq tekee vohvoo,
pttkdjdnteistri jo menestyvciri

junioritydtd, josso .lokainen soa
mahdol lisuuden kehittyci

yksilonri .loukkueesso

rrksen kohokohta
-978: munkkeja
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