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Edellii on ajatuksensa esittiinyt tSmein
teoksen alkuunpanija ja scn varsinainen
isd,. Touhun Pojat ry:n. Lauttasaari (To-
PoLa) perastajiin kuuluva ja seuran kehi-
tyksessii alusta trihiin piiiviiiin asti aktiivi-
sesti mukana eliinyt johtohahmo Tom
Ilynnineru. Sallittaneen kuitenkin myris
tiimiin kirjoittajan, ToPoLa:n historiikin
kokoonpanernisesta vastanneena ulko-
puolisena, esittdii niikemyksiiiiin tehdystii
tyOsA.

Tiimii kirja pyrkii ensimmdisrii kertaa an-
tamaan yksityiskohdilla rikastetun koko-
vartalokuvan ToPoLa;n historiasta sen
ensimmriisten kahdenkvmmenen vuoden
aikana. Aiatus siita, etia Topola:n kehi-
tykselie voitaisiin tdssti vaiheessa omis-
taa erillinen teos sai alkunsa Tom Hvnni-
sen mielessii puolisen vuosikymmentii
sitten. Sen jiilkeen kuluneena aikana hiin
on koonnut ja jiirjestellyt seuran vaiheita
ja tapahrumia koskevan laajan ja yksityis-
kohtaisen aineiston asioista, joid-en tunti-
jana h?in on itse kiistaton aukloriteetti.

Kun kirja, jonka on mritirii kattavasti ku-
vata ToPoLa:n kaksikymmenvuotista ole-
massaoloa, nyt on "valmis", sen tekijdinii
joudumme toteamaan, ettii tulos ei ole
ehkri aivan tarkalleen sitd, mitti me kuvit-
telimme olevamme tekemiissri. Hyvii-
uskoisesti olimme ehkd langenneet kioni-
koitsijan tavalliseen ansaan ja asettaneet
tavoitteeksemme mahduttaa nopeasti ohi-
kiiffiviin kuukausiin ja koituulliseen
miidriirin painosivuja yksityiskohtainen
kuvaus .'kaikesta". mitd Topola:ssa ia
ToPoLa:lle kaikkina kuluneina vuosina
on tapahtunut. Jo nitinkin lyhyen ajan j[l-
keen se olisi kuitenkin mahdbtonta.
Olemmekin voineet poimia tahAn rcok-
seen sitd varten kootusta aineistosta yain
erditS, joskin varsin keskeisiii lapionpis-
tollisia. Muu ei jo tila-, aika- ja kusian-
nussyistii olisi ollut mahdollista.

Mutta kun tamd laaja ja yksityiskohtainen
kirjallinen aineisto, alkuaan historiikkite-
osta varten koottuna, nyt on olemassa, se
antaa aihetta aivan uuteen niikrikulmaan.
Trimdn aineiston eikii, ainakaan vksin.
ToPoLa:n historiikin aikaansaarnin'en on
ollut nyt tehdyn tycin tiirkein tuios. Mi1-
Iiiin toimivilla yhreisciillii ei yleensii it-
sestririn muodostu niiden menneisyyttii ja
kehitystii kuvaavia tietokokonaisuuksia,
mikii joudutaan usein toteamaan yllatta-
viin kipeiiksi ongelmaksi. ToPol-a:lla tiil-
lainen tietokokonaisuus kuitenkin nyt on
omasta itsestdrin ja sen koonneet ja tallen-
taneet henkildt saavat tyostiiiin ansaitut
kiitokset vielii erikseen tdssti kirjassa.
ToPoLa:n itsensri taas kannattaa stiilyttiiii
tlimrt aineisto pysyviisti omana seu_ran td-
hiinastisia vaiheita ja kasvua kuvaavana
dokumenttiarkistona sekri ajan mittaan
j,atkuvasti tiiydentiiii si tii.

Eviiiit tiimiin teoksen laatimiselle ovat siis
- tuloksesta riippumatta - olleet erinomai-
set. ToPoLa:n 20-vuorisjuhla 7 .2.1998 on
taas ol1ut iuonnollinen tavoiteaika sen to-
teuttamiselle sekri tarjonnut puitteet syn-
tyneen kirjan j ulkistamiselle.

Mutta kuten tiillaisten hankkeiden parissa
usein kriy, ToPoLa:n historiikin toleutta-
minen lakkasi sekin matkan varrella ole-
masta pelkkiid seuran vaiheiden yksioi-
koista kirjaamista. Myos riimii rehttivii al-
koi ikiiiinkuin ekid omaa ekimdiinsii ja
piilga kohteestaan sen omaa, yksildllisiii
todellisuutta esimaveia muotokuvaa.
Olemme iloisia, jos olemme onnistuneel
kronikkatietojen ohella vdiifiamaan kir-
jamme lukijoille mycis L:dm;in ToPoLa:sta
kertovan eliiviin muotokuvan.

tuna Heisingin paikallishistoriaa, .j,
sellaisissa yhteyksissri, joissa niita
ehkri ole aikaisemrnin paljoa kzisitcltr.

Koripall on kieli a lnrais utavat on
kirjan aineistoa muokattaessa
sitilyttitmiiitn a niitii on paikoittain
tettukin kursivoimalla niiden
tekstissii. Tbisaalta koripalloa viihiin
tevan lukij an tarpeita varten
pikkutarkkaakin
jotka koripallon

normaalikieltii
harrastaj a

vyyksinii sivuuttanee paljon
mammln_

Myds minun mieluisa tehtaviiri on

ToPoLa:a ja ysttiviirini Tor.n
mielenkiintoisesta osaurakasta tiimdn
.jan toimittajuna hiincu uskontatloman
t()varzistonszi asettami SESTA l,avttoon
kina aikoina sekd kdrsivdliisestd
tumisesta mitii erilaisimpiin
sa esittrimiini toivomuksiin.

tyon

fiiosolian tohtori Kei.jo KuLttact
tevasta tuesta,

kaikki a ToPoLa:laisia kirj oittal ia ja
tcokscn toteuttami seen osalli stuneita,
den tycin .Ialki tekij iilleen mahdol
man tarkkaan korvamerkittvnei
eri yhteyksissii kirjan sivuilta

sekri Painomerkki O.r':tri Idel s i ngls rii
taYasta yhtei styosti a teokscn
tellystii tekniscst;i toteutuksesta.

IIman -jokai-ren teid:in panosta tiitii kirj
ci olisi tehty.

Teokseen mahdolli
Mutta aivan merkityksetcin ei liene se-
kdzin seikka. ettri ToPoLa:sta ntiin piirtyvii
kuva valittaa myos kappaleen Lauttasaa-
ren, Munkkiniemen ja I aajemminkin otet-

puuttei sta astuu on

Espoossa,hei nrikuussa 1 998.
Pertti Joturti.
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'r ) nrparislo. .iosta TopoLu r uonlra l97g
ttrr lrrkkeelle. oli saanut pcrustansa nlid_Jpungin Lrrhcilucldnrrisii in t9.r0i-ia.tt )-iur uilla. Nuo vu,,sikyitrner...L ,ill

.,r - rrruut ohella _ Helsingin siiloin liihes
,,..in. muodostaneessa yiil"trrprrgiIi;
.rodcn I 9.16 alueliitoita eaettanJessa
:ttttkaupun.gissa) toimineid r" t oriii'il

' \tt s( t t t-uj,en. aikau. Kaupunginosx5gg_
.t lo melhctn lu()nn()slaan olival sa_
rn aikaan. ml irs moncl alun perin H,-,1_\trn kuulutrraltomissa. rnutta siihen
trtrinl,;[,,1j 

. .rrivcJtvncissJ U, ";;;;;
:1,'.r llgn I i iteryi rszi r rraapuii laa jarn issa
!lh raktn arkoja loirnincet prrikallisseu_
H.v\ tn ntuncl l<oko rarsirrlise n nlid_

,,r,rrkiscudun urhciiuseural lgfdl;_la i95G-iuyuile olivat ,lLm ir;niritl,
' ri kaupunginosaseuro.ia ju rn; f.iii,"nr;
:tii on scn jiilkeen lakannut tc,imirnasta.n mriuttanut luonnettaan, my(is mo_

Lli,upc,r.riisiii klupurrgi nosascuroia t,n. .r n.vlkin trkriivisina olcrnassa_

iuon ajan.Helsingissri, silloisren liihi_
til)ten pilri\sii. harjoiiettava urhcilu..r slrllil0 ajan kaupunginorareuruf scn-.t lutna ulrvat leimallisia rnl cis tulc_
I oPt,l.a:n ja scn uit;rtr.;rnie n'Jcirllri_., rrnvllc 1u kchirl ksclle.

kanrakaupungin alueelle ja sen vAlirt6_
maan ympiirisrricin. Esimerkiksi sellaisel
arueet Ja nykyiset kaupunginosat kuin
IVlu nkki-nienii, iaurtasa#i. rirreu iu'iiul
lo^s1gri I iireuiin Helsinkii n ";r-;;;r;;,
,l 

946. I.a..namzikrn. alkuperAj;;; i;;,;:
Kaupunkln vield liihes saumaltomasti ni_
voutuvat alueet rnuodostivat yhdessii itse
kantakaupungin kanssa riil-;irdii;
1960-luvulle asti Iahes toto f.u,Iprnki]
maiseksi rakennerun ffclsinein.-"[ok;
kaupunki .ja etiimii siina oiiuai iilri;;:
non arkaan aika pirkiille erilaisia kuin nyt.

S.iten. esimerkiksi Helsingin keskusta iasird.sivuavar kaupunginos?i _ .rili"i rJ,]
etturna vreki iisken luetellur liihimmeit Iii_
tos_alueer - olivat tuohon uituurrlii.l-.tui_
kille helsinkitiiisiile t oto ir"iJan raiii6,
3l 

in; ja.toi m I n raym pdri stcin ra, j"rf." 
"irrlKlnJokln osa sijaitsi aina kiiveiv- tai enin_

laan melko lyhyen bussi_ tai ,uiriorrrru_
,r?1tq, piirissii. Niim6 atueer kuhisivar
Ka,Ktcna vuorokaudenaikoina vilkasta
eliimiiii rai olivat rasaisen riiviisti [;i[ki:
en ikriluokkien asuttanlia.

Siksi myris "kaupunki..elettiin eri tavalla
rurn nykyiirln. jolloin ..sinne..on 

useimni_
en- suorasLaan erikseen matkustettava.
"Kaupung-il1e" ei tuohon ridil;;il;;
eiiksegl "trihreij,', koska Iiki k;6;iila
vretettrrn rtse asiassa ..kaupungilla.,. 

Tiis_sii kaupungissa taas orrita fluuornnir_
osalla - siilri. joka nykyhetsinkiiai;Ji;;;
use.ln endd vain kappale ..keskikaunun_
t<ra'. - oli sen asukkaalle oma leimhnsajuuri hrinen asuinseutunaan. *

nittuihin.keriidnnyrtiin mycis muilta alu_
elrra Ja arvan toisilta puoliltakin kauoun_
kia. .Monissa rapau ksilsa di"^.r't".Ia,
tymrskeskukset muodostuivat mvcihem_min myri,s voimatekijriikri. i";iill"t[r,vorvat.olla niikyviii pritikaupunkiseudun
Ja flnaql oman lajinsa piirissii valtakun_
nallrsenkrn urheilueliimzin rekijditA vielAtiinii piiiviinii. Niiden suosion'k;;;il;
puhraiden kaupunginosaru;o;.n yI niili"
Kenluyl varsin erikoinen profiili:-ne miel_lettiin usein edelieenkin'paa-rli*" i."j;
alueensa s.euroiksi, vaikki .iiJ* i"r^i
alrrnen varkutus tai niikyvyys oli alkanut
ulotrua patjon taajem-ritd irr"*ii;.''*"-'
Munkkiniemeliiinen. alun perinkin kau_
pu.ngrnosaseuraksi muodostunut ia sellai-
:"\t_,- lli 3hii vietii" *i"ttrttiii-iir)i,
ro..la.t.(.topo) on kalkesta t2isrii hyvii esi_merkki. Siita nimittiijn tuti rnvris.-'oian
sen 

^aloirerrua 
keskirtymisen t,iriprli"",

I95U-luvulla, seura jonne lultiin irarioir_
tetemaan ja pelaamaan myds Munkkilie_
f en ulkopuolelta. kuren Trrcil6stZi L
Lauttasaaresta saakka. Mutta silti Topo
tunnetaan yh.ii edelleen myris tvtunkkinl+
m.er "omana" seurana. ;ofta set taisLna'o-n
sailyt{anyr paikkakunnallisenkin leiman_
SA,

: \ TPABTSToNA yDINITAUPUITKI: .,.Lsiallisesri vain rnelko ,6p"uli;i;,r.
- rliselll kauptrngino,an ,iucelia rul_
.r ;rr srili identi{eeilinsI hal,eru. kau_

:rtinosan ',oma,, urheilLrseura 
"I ;;;,.in luonnollinen ratkaisu ;h;ri;l:

r nan j,rir.jestiyt.yrniseen aikana. i;ii;;..', Helsinki oli asukasmiiiiruiltri[n vain
:r pyolgi nykyisestri ia alueensa kooiia: rird.kin paljon piencr,,pi ,,,rrru_ri,
., nlta su' on tinliin.

..rlla kaupunginosalla oli siksi mv6s. . , rtjBr) Ve rrauut)a pillion vahvcrnni. .ir1s lrelsinkillisrcn rniclissri 
"if1rl.iir uscintpia n1 kyisisrzi Irif-,i,;;r,a _l;i-

mirlt: urhcrluscuroineenkin _ ci rrllut. .r olemassa tai nirtri alettiin ,;;;;_
: :, ia .joiloin rnelkein toto ctima ir..i rkiluokat sekd ciirndnpiir;r i...i;il
-ir nykyisin nrelko suppcana pidetyn

KAUPUNGINOSASEURAT
Myds kaupunginosaseurat olivat siten
tuona, aikana. ja silloisissa otosul.,r.iiia
eras luonnolllnen ja jlmiselvii seuratoi_
pllan muoto. Kehiryksen kulussa kui_lenKrn [o.tsista kaupunginosaseuroista
saattol tulla vetriviimpid ja valovoimai_
sempta kuin loisista niin, 

-ettli 
ensin mai_

L.|:,.! 
i:, asu ki< aal le hiine n I iih irin sii pai ka ili s kesk _

suKslneenJa palveluineen on usejn t,aas oflanut sekii"keskikauplngin" eft a .'kaupungino.un., ouiirn-Iirna omra ;a vahvoiakin naikallisia urheiluseuroja
mv6ten !

Tietenkdiin niiirii kuvia ei saa pelkisriiii lii_
aksi yksinkertaisuuteen saakk'a. T"ki H;i
singissri roimi my6s kaupunginos;;;;
.;en.kulra-aikana ja niiden rin-nalla _ seka
oll .lo kauan toiminut _ monia perinteisiri
yleiss.e,uroja, joilla ei ollrr d;i*;;;;;:
seuror I le omi naisen aluekohtai'suud'en lei_
maa. Esimerkiksi vanha ja kuuluisa Hii_
singin Kisa.-Veikot IHKil "ti ,; ;;;;;arKaan penntelnen koko piiiikaupungitr
vahva yleis- ja yteisurheil,jr.;;;.':;"r'#
nen hetslnlaisurheilun perinteinen tuki_
pylviis sekii vahva yleisieura tiroitrfoii
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k-iossa
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:lope-
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..,t) K(onra.terna HIFK (alkuaan Hel-
r._,r ldrctttsforening Komr{.ttetn.a,

.^, i on peratsin.io viime vuosisadalta

. ttanyt tiskettriin jo sata vuotta.

,,.r ri\,dentiiii .ja mutkisfaa vieki kaksi
'-,.1. -1otka nekin c)n lAhes aina tiiyty_

::ra. huomioon suomalaista urfreiiir_
.,.1 tarkasteltaessa: erikseen olivat
. \ !.il!eil Vointistelu- jtt {JrheiluLiitori
t'- la n.dytien Urheiluliiton (TUL)._ St,rir&t sekzi teirnrin lisriksi erikseen
:,, rrli koksikieliset .ia ruotsinkieli-

, i i'-it,

ri i pillisiri esimerkkeizi viimeksi

.'kkcjli kaupunginosaseuroista oli_
.r1k-nga Eiran Kisa-Veikot (EKV),
't-i(i-luvulla oli myOs koripalloc,n
i n1,t lajiseura, Kronohagin,s Icl_
,,tting 

_(KIF eti "KiJfen',), ioka oli..i mukaisesti kruununhalialainen
.i,iclinen _kaupunginosa_ ja yleis_'! 

i;cilcin Vesa, joka oli TUL:n alai_
iirldinen koripalloseur a ja Drwn.sc)' .. introter Dicken rf, ioka on lautta_
: cn ruotsinkielinen. nyt parhaasta

. k[sipalloon mencstvksellisesti
. rr t palloiluseurir.

- I I.IISEUROIHIN
rttuassa tiissii tarkasteltuna aikana _

. ,t()tta sitten - Helsingin urheiluse-
rrrrinnassa tupuhtui myos r rit./1.-\.r.inkin eri palloilula-iir alkoivur

-::_:lt inddrin tulla seurojen kiinnos-
:..,threiksi .fa niiden joukossa puo_' illuun muassa koripalloon alettiin
,,i yhA enemman aktiivista huo_
\ irikka toiset seurat pysyiveit rno_

. .1 l.larrastavina yleis.iiuioina, jot_
r: -lo ennesLilrinkin saaltaneet har-':rr.6s palloilua ja koripalloakin,

lrdaila kehirys saatroi iaas lyhr _

... -r rropeastikin johtaa esimerk i k.ri
, ". .1sta palloiluun ja voimailuun
.- -.rncen erikoisseuran kautta':rr tai viihemmzin puhtaaseen pal_

, r rri niistzikin r ain yhde n laiin.. :ipailon rai kdsipallon. lttjii'eu

mainitun kaltaisesta kehityksestii olivat
kahden helsinkiliiisseuran, Helsinsin
Kisa-Toverien (HKT) ja Tvciviien Uaiti_
Poikien (TMP). profillien muuuumiscr
edellisen ottaessa yleisscurana ohiel_
maansa mycis koripallon ja jiilkirnmiiiien
muuttuessa puhtaasta pesiipallon lajiseu_
rasta my6s koripalloa harjoittavaksi pal_
loiluseuraksi- -

9T? gilqru palloilun yteisrymiseen niin
helsinkikiisurheilussa - kuin urheilussi
yleensd oli myris Suomessa wuoiri
M iesten Kristillisen yhdistvksen ( NMKy:
" N.a.m iko " ) ryoskenrelylIii.-NM Kyn pai_
kallisseurat muodostavat oman, maan
laajuisen liittonsa, johon esimerkiksi Hel_
srngrstei kuuluu Helsingin NMKy:n nimea
kantavan seuran lisii[si my6s l*kui;i;
kaupung.inosaseuroja. ylipiiinsii n. ouui
usein palloiluseuroja. Muria vaikka ne sa_
malla hyvin usein ovat koripalloseuroia-
koripallo ei. toisin kuin on 

"ru.a 
ut.lr.'rii

luultu. ole Ieimallisesri niiden tlaif<ilen
piiiiasial li sesti harj oittama laji. Siten esi
merkiksi P i e kscim ci en N M K y:.n menestv k_
sellisesti harjoitrama piitilaii on Ienrorial_lo. Koripallon historian kannllra
NMKYila on kuitenkin suuri merkitvs
(monien muiden maiden tavoin) Suome's-
sakin, koska eri lzihteiden hieman erilai_
sinakin esittdmien tietojen mukaa, se onjoka tapauksessa ollut ratkaisevasti vai_
kuttamassa koripallon tuloon Suomeen la
vahvistumiseen tiiiillti 1920- ja 1930_ lu_
kujen aikana.

Hie man -mycihziisemmdksi s ijoir rriu sensi_
Jaan se k_gfutysvaihe, jossa peruslettavat
uudet palloiluseurat iakennettiin alusta
saakka tietyn lajin, ja hyvin usein iuuri
konpallon. ympiirille. Siten esimerkiksi
ToPoLa on omana..ioskin tiissii tarkastel_
tua parikymmentei vuotta mydhemmin
syntyneenri. tyypillisesti alus!.a saakka
koripallon ja vain sen pelaamiselle omis_
tautunut lajiseura.

Kaikki tiimii kirlavakin monimuotoisuus
antoi joka rapauksessa raamit sille kehi_
tykselle, jonka tuloksena koko rAmanDei_
viiinenkin piiiikaupunkiseudun urheilu_

:li.*a, ToPoLa ja Lautrasaaren koripal_
Ioilu sen mukana. on syntynyl.

Fdellii oleva helsinkikiisen seuraurheilun
kuvaus ajalta kahden puoien tiimiin vuo_
sisadan puoltaviiliri asettaa siis puitteet ia
mriiirittelee taustar sille ymp?iristdlle, iot_
la ToPoLa alun perin on liihrenyt. T#o-
La nimittriin on, kuten myoherimin tu-
lemme nrikemtiiin. saanut alkunsa Muni_
kiniemen johtavan urheiluseuran Topo:n
Iarjoamassa kehdossa ja siten Topo ia sen
kehitys ovat myris ToPoLa:n hisrorian la
kehi tyksen taustana ki in nostavia tutkjtt'a_
via. Mielenkiintoista kyllii, myds niiiden
kah{e-n seuran fyysisetla yfrtelstunratii_
set lahrdymparisr6r ja hyi<yisetkin kori_
seuc!ut ovaf yltAftAvAn pitkriJle samanlai_
sla.

KOHTI KORIPALLOSEURAA
Koripalloa ei siis Topo:ssa pelattu vielii
paljoakaan seuran nimen- ja lopultisur
mu_odonmuuro_ksen I vuonnai O+A) latei_
srnd vuosina. Uusi kiiiinne tilanteeisa al_
koi kuitenkin vuonna 1952, jolloin Tim
Hynninen kertomansa mukaan eriiiden
seuratoveriensa kanssa tuli Topo:on tie_
dustelemaan. voisiko heidiin silloin icr
muodostamansa poikajoukkue tulla pl_
laamaan ToPo:n riveissri. Tiimii joukkkue
oli tuloss.a alkavan sponsorointiijan mer_
keissA toi mi n eista H O K-Ver(-oisla. ioiden
sponsorina todella toimi silloinen (nvt
HOK-y_htymdrin kuuluva) Hetsiigin
Osuuskattppa (HOK). Ennen HOf,:n
kautta seura oli toiminut Kiri-Veikkoien
nimisend ja mydhemmin se muuui nifie_
?iiin. vielii keran. jolloin siirti ruli nyky_
Zidn kin [unnet{.u p a ntte ri t. tVtutta tai k]<ien
niiiden vaiheiden aikana tdmd nimeiirin
monta kertaa muuttanut seura oli aina ol_
lut koripalloon keskittynyt lajiseura.

Uuden koripallojoukkueen tulo Topo:on
merkitsi alusta saakka myds koripallon
vaka.vaa ja pysyveiii liirtymisrii seuian la_
Jrvallkolmaan, mutta ei suinkaan vield
trissii vaiheessa ToPo:n muuttumista vain
koripalloon keskittyviiksi lajiseuraksi.
Yumersena sen lajivalikoimasta putosi
Tom Hynnisen muistaman mukaan seu_
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omalla maapera[aan o1lut muuta kuin
vain vahvasti oma itsensii: Lauttasaaren
oman koripallon tyyssija ja koti.
(PJ; lrihde: Tom Hynninen)

MU}{KKINIEMEN URHEILL]SEI]RAT

Nlunkkiniemi sai alkunsa vuonna 1915 sil-
loisen Huopalahden kunnan alueelle mdii-
rlitietoisen toiminnan tuloksena sekii mel-
ko lyhyessii ajassa rakennettuna yhteisOna,
nykykielellii taajamana ja sen ai- kaisella
terminologiall a taaj av eikis enri yhdy skunt a-
na. Ta:alavdkinen yhdyskunta oli niinikaiin
Huopalahden kuntaan kuulunut Lctuttas aa-
rl, jonka kaupungisfuminen kuitenkin al-
koi vauhdikkaasti vasta 1930- luvulla ja
toteutui lopullisesti 1940- ja 1950-lukujen
aikana. Kumpikin yhdyskunta liitettiin
Helsingin kaupunkiin vuoden 1946 alussa
ja niistii tuli Helsingin erillisiii kaupungin-
osia. Silti ne varsin pitkiille tAmiin jilkeen-
ki n siiilyttiviit palj ossa toisiaan mui stutta-
van paikkakunnallisen omaleimaisuutensa
ia ovat pystyneet piffimAan sen itseliiiiin
yhii edelieen.

Tiiilaista taustaa vasten Munkkiniemi oli
jo l93OJuvulla varsin luonnollinen kau-
punginosaseurojen kotipaikka ja niitii syn-
tyi sinne tuona aikana useampiakin kuin
yksi. Ja sama oli tilanne, joskin hieman
myohemmin, myos Lauttasaaren kohdalla.

Vanhin munkkiniemelziisistii urheiluseu-
roista lienee olhtt Munkkiniemen Voimaili-
jat, jo*a kiinnostuksen alueet: paini,
nyrkkeily ja painonnosto, ilmeneviit jo sen
nimestii. Vuonna 1932 Munkkinie- meen

perustettiin myds yleisurheiluun ja muihin
urheilulajeihin keskittynyt yleisseura ni-
meltaiin Munkkiniemen Urheilu-Veikot
( M UV ), jonka ohjelmassa kuitenkin palloi-
lulla oli alusta saakka huomattava osuus.

Niim?i kaksi seuraa eiviit tosin kilpailleet
keskeniiiin, mutta yhteistyotii etsiessiizin ne
paAtyivat kuitenkin yhdistymii?in vuonna
1938 uudeksi seuraksi, joka vuonna 1948
omaksui nykyisen nimensii Torpan Pojat
(ToPo).

Uusi seura siiilytti ensi alkuun molempien
kantaseurojen lajivalikoimat ennallaan.
ToPo ei siis, vastoin ehkii yleistii luuloa,
ole suinkaan aina ollut koripalloon voi-
makkaati erikoistunut lajiseura. Se jatkoi-
kin toimintaansa pitkiliin, aina 1950-1ulu1-
le saakka, muun muassa Munkkiniemen
Voimailijoilta perimiensii voimailulajien,
varsintin nyrkkeilyn, puitteissa.

Rinnan edellii mainittujen kanssa Munkki-
niemessii toimi vielti kolmaskin urheilu-
seura, Munkkiniemen Jtintevti, joka oli
TUL:n alainen yleisurheiluseura. Kun liit-
tojen viilinen yhteistyO oli tuohon ai- kaan
lievimminkin sanottuna rajoittunutta, Jiin-
tevii jhi kuitenkin tavallaan yksin eikti
paassyt seurana kehittymiiiin.
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'nan lauttasaarelaisen koripallo-
.rrkaansaamisesta kypsyi kerran

.,in iuota pikaa ja hdhtituun t t
.illlla vuonna 1978 Otavantiellii
:losoflan maisteri Kttri Hcrjulan

. ,.,.oontuivat talon isdnnrin lisliksi
,',,hta.ia Tont Ht-nninen -ja diplo-

. ' ,:ri. Paayo Strhonen. molemmat
.,i;lilisia, joiden puheista pojat
:..,:tuneet koripallosta ja alkaneet

l'. i u n kki niemessti koripalloharjoi -
sekii itse asiassa kuultiivat

- :rrrc:kiisen ToPo:n junioreihin.
.r :ri piiytikiriatr"rssa, ikimuistet-
..,iioirksessa piilitcttiin perustaa

,,(it,)nta koripal lo'eura.ia .vrit-
. :rn t(,.ininta kiyntiin ensi tiias-

'.:i tiimri ensi tila merkitsi koko
. :.,:eisia ratkaisuja. Ensinndkin
',rr'1oi1rr51ii., - ia io sit;i ennen
rlii kiiyttiimririn. Lauttasaare-

:..; e i ollut vieki omasta takaa
:-riiodostamaan omaa ffiyfte
.,rrreilc,.f oten - erikoista kyllii
..r pojat ja muutkin mukaan
.,rttasaarelaisvanhempien jiil-
, ,..'ii at yhii edelleen koripal-
,.,.i nremssri ja ToPo:n riveisszi.
-:-L uusie peiaafia alcttiin kui-
. slvskuussa 1978. jolloin
:.rrikin ilmoittautumistilai-: .lLlrtiin ensiminaiset varsi-

:;ir icuf&&rl rekrytoidut pelaa-
. ..,rn silloin mini- ja mikro-

..ir,'rta. JtiPo:ssa viel[ pelan-
, . --\ r.rsta saatiin tulijoille sen-

sijaan reippaat valmentajat, joista aika-
naan tuli myos uuden seurean ensimmdi-
nen C-luokan poikien joukkue.

Omat ratkaisunsa vaati tietysti myos peli-
ja ennen kaikkea harjoitustilojen saanti.
Uikotiloiksi kiivi Lauttasaaren vanha tut-
tu ulkoilupaikka, ns. Kasinonrannan
kenttti eli Kassari, mutta se ei kuitenkaan
riittiinyt kovin pitkiiiin eiikd missii2in tapa-
uksessa ol1ut kiiyttdkelpoinen suurimpa-
na osana vuotta. Minien ja mikrojen tar-
peita varten tllatja yhteistyohalua saatiin
sensijaan, kuten toisaalla trissd kirjassa on
kerrottu, Myllykallion koululta ja sen itse
koripalloilijoihin kuuluvalta rehtorilta
Tage Henrikssonilta. (Lauttasaaren yh-
teiskoulu tuki kuvaan vasta hieman myo-
hemnmin, kun alettiin tarvita tiloja mycis
mikro- ja mini-luokkia vanhempia junnu-
ja varten.)

Kaikessa tiissli meni Tom Hynnisen ker-
toman muksaan aika hyvinkin syksyn
1978 alkuun saakka,jolloin uuden seuran
toimintaa piiiistiin viihitellen kiiynnistii-
miiiin. Mitii sen jdlkeen seurasi, on sitten
oma lukunsa.

ToPoLa:n syntyyn ja sitii tietii oikeastaan
koko seuran luonteeseen liittyy eriis eri-
koinen piirre (ainakin koripalloa tunte-
mattoman mielestd; koripallon tuntijoiis-
ta siinti ei kenties ole mitiiiin kummallis-
ta). Yleinen mielikuva urheiluseuran syn-
nystii liittyy nimittiiin yleisimmin kai aja-
tukseen siita, etta seuroja perustavat uu-
sia yhteistyon muotoja ja mahdollisuuk-

sia etsiviit nuoret itse. Esimerkiksi
ToPo:n muuttuminenhan yleisseurasta
koripalloseuraksi oli tapahtuma, jonka
kiiynnistiviit itselleen omaa seuraympd-
ristci2i etsineet ja koripalloa jo ennestiiiin
pelanneet nuoret. ToPoLa:n sensijaan pe-
rustivat tiillaisten nuorten vanhemmat -
eiviitkii tietenkiiiin itse6[n, vaan nuoriaarr
- ja koripallosta vielii tietiimiittrimiiikin,
palloilijoiksi tulevia nuoria - varren.

Tosin kyllii niiistii vanhemmista monet it-
sekin tekivrit vielii pitkiin aikaa aktiivista
tyotti varsinaisen pelaamisenkin puitteis-
sa toimimalla liihinnii joukkueiden val-
mentajina ja huoltajina.Trim[n lisiiksi
heistd monet jo silloin ja toiset viel6 nyt,
kaksikymmentA vuottas mydhemminkin,
olivat ja ovat edelleen aktiivisia pelaajia,
vaikkakin jd(ihdyttelijdiden joukossa.
Melkoisesta aktiivisuudesta ffiytyy siis
olla ollut kysymys, kun ToPoLa:n perus-
tajat seuran syntyvaiherissa olivatjo neli-
kymppisiii tai jonkin verran vanhempia-
kin - ja vielii suuremmasta nyt, kun he
ovat jo sivuuttamassa tai sivuuttaneet
kuudenkympin rajan!

Vanhemmat siis ToPoLa:n perustaessaan
joka tapauksessa rakensivat nuorisolleen
seuran, jota se sai ryhtyii oitis hyddyntii-
mririn - ia jonka se, yleisen, viiistiimiittcj-
miin maailmanjiirjestyksen mukaan,. on
myohermmin tullut ottamaan itse hsl-
tuun sa. Kui nka hyvdnsti, hyviiii j iilkeii ttil-
ld tavalla ainakin on syntynyt.
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ilmestyes 

1 sen nelf 

1 Uski, jo 

iela ositta· 

ToPoLa: 

aa 

ii.teen. 

VUAJAKEHITYSTA 1978-1992 (TomHynninen) 

:n kolmen perustajan jouk
'eutuvan, seuran edelleen toi

lDl!lllaruJ nykyisen (vuodesta 1994) kun
"--'""""'J.Uc:-cnjohtajan Tom Hynnisen kau

oLa :n ruorissa on ollut myos yli
-=::::::&;!!is1esti pisin. Se kesti seuran histo

lj iitoista ensimmaista vuotta 
1992). Nain tuohon kauteen osui, 
pii.tavallisen pitka jakso vuosia, 
okonainen sarja tarkeita perak
ehitysvaiheita ToPoLa:n tiella 

=::::tama1Ia junnujoukkueella pelan
tulokkaasta suomalaisessa kori

-==�;:ia_ailmassa yleisesti tunnetuksi ja 
...!=�tta'2.•n tunnustetuksi lajiseuraksi. -

Hynnisen jo kauan ennen 
--·.::L."'1:n perustamista alkaneesta ko-
�-..,. ·a jarjestourasta kerrotaan la
�=::.:n myos muualla tassa kirjassa. 

3� nnisen lokikirjaa on oikeastaan 
mahdoton purkaa talle paperille tii-

- jrykseksi - siita yksinkertaisesta
- l!CTa se merkitsisi seuran koko his-

- · rtaamista sen ensimmaisten vii-
-ra rnoden ajalta - siis juuri kaikki-

n vuosien ajalta, joiden pitaisi
::..-nan 'irjan suurimman osan esitys
� en pitaisi jo nailla ensimmai
;.�'• ilia kertoa, miten vasta perustet

i itsel!een omat toimintatapan
- at muotonsa, teki omat ratkaisun

it e!leen omat paikkansa niin 
ssa kuin koripallonkin maail-

massa, kehitti omat rahoituslahteensa, pe
rusti omat turnauksensa, hankki harjoi
tus- ja pelitilansa, hankitti kouluihin kori
pallotelineita ja sai niiden rehtoreista 
elinikaisia ystavia, matkusti, osallistui, 
otteli niin kotona kuin kylalla, niin Hel
singissa kuin milloin missakin Suomessa, 
matkusti niin koti-Suomessa kuin ulko
mailla, rakensi suhteita niin kotimaiseen 
lajiliittoon kuin ulkomaisiin joukkueisiin, 
kehitti julkaisutoimintaansa, perusti saan
nollisesti ilmestyvan Vuosikirjansa, ke
hitti omat - osittain uudet - markkinointi
ja kampanjointikeinonsa, nousi sarjoissa, 
laski toisissa ja nousi taas, vei jo keski
ikaiset perustajansa liituraidoissaan ja 
solmioissaan kentalle uudestaan pelaa
maan - eika vain jaahdyttelysarjoissa, 
vaan myos nuorempiensa totisina val
mentajina - nakyi kerran viikossa paikka
kunnan lehdessa ja aina tuoreilla jutuilla, 
teki aloitteita Lauttasaaren kehittamiseksi 
ja oli niissa taustalla mukana ... ja niin 
edelleen, melkein loputtomiin. Eib tassa 
ole viela kaikki - ei edes siita, minka ta
man kirjoittaja tietaa, siita kaikesta puhu
mattakaan, jota han ei ole ehtinyt saada 
selville. 

Tosin Tommi on kirjoittanut itse ei vain 
yhta kronikkaa noista vuosista, vaan us
komattoman tarmokkaana perati nelja, 
yhden muistojensa ja poytakirjojensa pe
rusteella, toisen Lauttasaari-lehdessa jul-

kaistujen Koripallouutistensa perusteella 
ja kolmannen seuran kanssa samaan 
ikaan yltavan Vuosikirjojen sarjan perus
teella. Viela neljannen han on koostanut 
omista ja ToPoLa:n arkistosta keraamis
taan valokuvista ja niiden paljon yksityis
kohtaista tietoa sisaltavista kuvateksteis
ta. Nuo kronikat ovat myos yha edelleen 
olemassa - ja niita vartioidaankin tarkas
ti! Epailematta niiden perusteella Tom
min lokikirja voitaisiin kylla julkaista -
jos sen saisi vain mahtumaan johonkin. 

Lyhyesti: ei ToPoLa:n historia ole suin
kaan Tom Hynnisen henkilokohtainen 
historia - kylla tama seura, kuten kaikki 
muutkin, on yhteistyon tulos. Mutta kun 
sen - itse jo keski-ikaan ehtineenii -saa 
vetaakseen pienena junnuseurana ja sen 
voi jattaa kasistiian alallaan tunnustettu
na, keskimaaraista suurempana koripal
lon lajiseurana - laatuseurana, joka tenni 
on tassa kirjassa kehitetty ToPoLa:a ku
vaamaan - niin onhan siina silloin muka
na reilu annos omakohtaista ponnistelua, 
jota kukaan muu ei koskaan olisi voinut 
tuolle seuralle antaa. 

Ja se voidaan varmaan sanoa, etta 
ToPoLa:n perustajat ovat ainakio yhdessa 
suhteessa nayttaneet mallia useimmille 
meista muista: heilla oli visio - ja he us
kalsivat elaa sen todeksi! (Pl) 

Tom Hynninen 
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noin puolentoista vuoden uurastami-
--n -ieilkeen voitiin todeta, ettd seuran ta-
uden tervehdytHmisprojekti oli onnis-

..nr-rt. Johtokunta laski velkojen tulevan
rn makseluiksi ja nriin tapahtuikin

' ' 4.1991. Sarnalla ToPoLa oli saavutta-
,rt suomalaisessa urheilumaaihnassa
,:,rvinaisen statuksen: se o[i velaton seu-

siin. Tiimiin lisiiksi ryhmiin piti miettia,
mitii vahvoja ja heikkoja pu'ota seuran
toiminnassa oli sekii miten seura voisi
mahdollisimman tehokkaasti hyddynttiii
voimavarojaan.

Niiin tuli aikaansaada ytimekiis doku-
mentti, joka sisiiltiiisi selkeiit ohjeet siitii,
mitii seuran tulisi tehdti piiiistiikieen seu-
r aay alle toiminnan tasolle.

Mycis ToPoLa liihti mukaan kohdallaan
toteuttamaan tiillaista kehitysprojektia.
Sen "visiodokumentin" valmistunrisen
t\gihin johtokunnan pisimpiiiin palvel-
leiden jiisenten keskuudessa alkoi kuiten-
kin olla havaittavissa selvriii taisteluvlisy-
mystri. Eriiiden johtokunnan jiisenten
opinnot olivat samaan aikaan ehtineet
loppusuoraile tai he olivatjuuri siirtyneet
tycieliimiiiin. Monet heistii olivat 6lleet
ToPoLa:n aktiivisia jiiseniii jo vuosia ei-
viitkii he tahtoneet eniiii ldytZtii itsestridn
riittavAsd energiaa seuraa varten.

Kuitenkin myds tar.r,-ittava johtokunnan
uudistaminen osoittautui erittdin vaikeak*
si, koska sen ulkopuoleltakaan ei ollut ha-
lukkaita j iiseniii tarj olla j a tulokseksi saa-
tiinkin vain johtokunnan osittainen uudis-
tuminen. Sen uudetkin jZisenet olivat kui-
tenkin suurimmaksi osaksi samoja henki-
loitii, jotka olivat olleet ToPoLa:n aktiivi-
sia jiisenid jo ennest*in, vaikka juuri he
eivrit olleetkaan viimeksi kuluneina vuo-
sina olleet istumassa johtokunnassa. Uut-
ta verta ei siten uusittuunkaan johtokun-
taan saatu riittavasti eiviitkii,rrhdenkiiiin
yksittiiisen henkilcin resurssit riittrineet
vetrimddn seuraa henkikjkohtaisen pa-
nokssn voimalla tarpeksi vauhdikkaasti
eteenpiiin.

Viiistiimflton turhautuneisuus nriissii
oloissa ilmeni eri johtokunnan jrisenissii
.ja muissa seura-aktiiveissa eri tavoin. Jot-
kin jiisenet yrittiviit viedii asioita parhaan-
sa mukaan eteenpdin, kun taas toiset seu-
rasivat passiivisesti sivusta. Taisipa joku
jopa lopettaa jasenyyrensa johtokunnassa
kesken kauden siirii ketiiiin erityisesti in-
formoimatta!

Aikaansaadun hyvlin "visiodokumentin"
soveltaminen kiiyttintdrin .jiii nyt edellit
mainituisla syistti ja monien harmiksi pa-
hasti puolitiehen. Taloudell iset edellytyk-
set sen toteuttamiselle olivat kyllii ole-
massa, yksityiskohtaiset suunnitelmatkin
sitei varten oli kirjoitettu.ia uusia ideoita
tuli jatkuvasti lisiiit. Mutta niiden kiiy-
tiinncin toteuttajat puuttuivat eik?i heitii
nAyftanyt loytyviin mistriSn lisiiii. ToPoLa
oli umpikujassa. Kausi 1994-1995 saatiin
kuitenkin viedyksi liipi, vaikka urheilulli-
set tulokset jiiivrit sen aikana vaatimatto-
miksi.

Niiin oli tullut aika vaihtaa miehistciii.
Mutta nyt uuden puheenjohtajankin loy-
triminen osoittautui erittlin vaikeakii.
Useat eri suuntiin tehdyt tiedustelut eiviit
johtaneet mihinkiiiin eikri uutta puheen-
johtajaa sananmukaisesti tahtonut loytyii
milliiiin. Kuitenkin uurta vetiijiiii odoiti
tyrimaa, joka perusedellytyksiltiiiin oli
kunnossa ja aloittaia olisi voinut liihteii
liikkeelle puhtaalta priydiiltii.

Pitkien neuvottelujen jiilkeen uusi pu-
heenjohtaja ldydettiin. Hiin suostui oita-
maan tehHvan vastaan sillii ehdolla. ettii
tietyt henkilcit jatkaisivat vieki seuran
hallituksessa. Samalla myos pdiirerriin
aloittaa jo nyt uuden, seuraavaksi tule-
van, puheenjohtajan rekrytointi. Niiin
saatiin kootuksi uusi johtokunta. jonka
kokoonpano ensin ndytti piiiillisin puolin
toimivalta. Se oli kuitenkin jo syntyes-
sriiin ontuva, sillii ei ainakaan tiimiin kir-
joittajalla eikii parilla muullakaan sen jii-
senell2i riittiinyt en6ri energiaa johtokun-
taLyOskentelyy n.

Yhteen koottuina ToPoLa:n historian kol-
mivuotiskauden L992-1995 suurimmat
saavutukset ja tappiot olivat seuraavat:

. seuran talous kiiiinnettiin, viiltettiin
varaikkojarakennettiin tulevaisuudelle
vankka pohja,

. pystyttiin vaikeinakin aikoina ylliipitii-
meiiin toimintaaentisellii tasolla.

rttA

ta-

iiun talous oli saatu nriin parissa vuodess-
:a kuntoon, johtokunta alkoi yhd enem-
ndn miettiii, miten seura kykenisi paran-
:amaan pelillist?i menestysHan ja millii
:avoin seuran muuta toimintaa pystyttiii-
.iin kehittiimii?in. Kuten aiemmin mainit-
.in, seuran toiminta sindnsd ei. taloudelli-

ta-

:rit-

aikana

.rn muuhun kuin
.:n. Oli oltu

ne osa-
toteutet-

huo-BA-

:SSii

idu-

iurnauksia.ia seura oli osoittanut aktii-
..rutla nty(is ntuun muassr ()rganisoi-
Ja_Kas,s a rin ke s tit ap u.ht umcn. Lyhyes-
ToPoLa:1la oii ollut tavoiueita, jotlia se
r oli saavuttanut. Tavoitteiden tliytyttyii
r kcksiii jotakin uutta.

.'rraan aikaan Suomen Koripslloliitto
lrihestynyt mycis ToPoLa:a ja esircllyt

,: ns. Koripalloseuran, stra.tegiankehi-
:tojektin,sa, jcka oli miirird toteuttaa
seuroissa. Projekti perustui ilmeisesti

rkin kolmannen osapuolcn suunnittcle-
:raan kehitysmetodiikkaan. .jota sovel-jin Suomen Koripalloliiton puheen-.:.tian Pekka Litmasen. johdolla. Koko

ektin tarkoitukscna oli keriitri kussa-
\eurassa sen aktiivijlsenistzi ryhmd,

i.a tointesta seuralle kehitettriisiin tu-
.iisuuden visio. Ryhmiin oli m;irirri
'..s mietti;i seuran perimmiiisj?i tarkoi-

.reriri ja pyrkiii rakentamaan seuralle
.rtegia, .jonka avulla visio toteutetrai-

pa-
oli

rrk-
,iot-
rsi-
.ina
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.r i99-5 saimme rnyos edustajam-
- ::rcn Koripalloliiton Eteliiisen a1u-
- i,tukseen.

Toinen ongelmia aiheuttanut seikka oli
murros seuran sistill[. Olimme saaneet
uusia valmentajia - mutta valmentaiien ia
seuran hallituksen vdlinen keskust6luyh-
teys katosi. Samalla katosivat kaikki s-eu-
ran sisdinen yhreistyci ja yhreen hiileen
puhaltaminen. ToPoLa:n henkr oli pois-
sa.

juniorikoripalloiluun. Toivottavasti ra-
\91n-1mpe jatkossa pienren askelten poli-
tiikalla ja tiedostamme mahdollisuutem-
me. Tiimri ei kuitenkaan tarkoita sita. ettA
kai ken Iainen kehitystyri jrii si rekemeir tii.

ToPola:ssa on nyt taas pitkiistii aikaa jo-
kaises sa ikriluokassa tiiysi miiiirii j uniore-
ja (lokakuuss a 1997 kaikkiaan 27:3 pelaa-
ja3)" Harrqsteporukka numero 4 on perus-
teilla. Kaikki valmentajat ovat sianeet
koulutusta tydh6nsii ja heidiin joukossaan
on monta lahjakasta valmentajaa j apelaa-
jaa. Suhtaudun luottavasti tuleviin vuo-
siin ja toivotan kaikille malttia rakennus-
tyossii.

Muistakaa, ettii vain osallistumalla voitte
vaikuttaa!

:euran valmentajat osallistuivat
'"ruskoulutuksecn enenlmrin kuin

'.:n aikaa neuvoitelimme Topo:n
..". Jukka Suomelan kanssa seuro-
, ..ilisestii yhteistycistri"

Yritimme vastata niiihin haasteisiin ra-
kentamalla seuralle toimiston ja hankki-
malla tiihiin toimihenkildn, aklivoimalla
pelaajien vanhempia, kouluttamalla val-
mentaj.ia, lisiiiimiillii tiedotusta j a aj atus-
ten vaihtoa sekii kehittiimdllii taloudelli-
sia resursseja. Tdrmiisimme kuitenkin in-
nostuksen puutteeseen ja ajankiiyt6n on-
gelmiin. Tdssii onkin 

"nelliravisia 
selva

trendi, joka ajaa seurat enenevrissd md6-
rin niiden ammattirnaisempaan hoitoon.
Olemmeko valmiit siihen -Ja haluamme-
ko sitii?

,1 lnLrnestystd saimmc keviiiillii
. l.1en pridtteeksi pelatuissa alue-
::rraleissa, joista ToPoLan Pojat
' 

"rt kotiin pronssia.

-:llu11a kevat 1996 enteili rlycis jo
:,-iuden ongelmia. Uuden halii-
luocllstaminen ja t<tirnlnnan

. . nrinen olivat toclella vaikea svn-
. r!1essa, trtmrin priiv;in urheilulli-

: uristcissii, j ossa kilpailulliset te-
- keskeisid, seuran on liseiksi vie-

,e i kittriviii raloudellisia panos-- s halutaan menestyd, asioiden.:.n tarvitaan tztysimittaisia am-
'-,1,

Nyt olemme menossa taas uuteen aikaan.
Tiedrimme mitii olemme ja mitii haluam-
me jatkossa olla. Olemme tiedostaneet
vahvat puolemme.ja heikot alueemme ia
keskitymme perusasioiden tekerniseen eli Kani Haaparinne
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PELURIT
Pojista miehiin . Tytot ja naiset'ValmentaJat
. Erotuomarit . Ulkomaalaiset " Erris joukkue



Koripallo koostuu" kuten
ytreensfi, neljiistii
elernentistti: pelaajista, niin
kilti- kuin
valrnentajista, kentfin
mia ohjaavista ja niitii
ratkaisuja tekevistii (ero
reista sekf; yieististii"

Niiistii kolme ensin
elementtiii ovat seuraaviila
vuilla tarkasteltavina
kahdenkymrnenen
toimintakauden ajalta.
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rJir uleltua syksl lld ir)7ll rcurarr
.Jr,-runan". r Muuf krksi olir at scurll-

-:r kuvattavat A rttu Nietninen^nykyinen
:tn. ja Ttutncts Suhonen. Myo.s riaista

i\rr rln^rAssd kir.irrsse lcrrotru jo lI_
trtin ToPirl.l:n rarsinirista IiikkcclJe-
\li selostavassa luvussa.)

,itas Tal.,-ioja, kuuluu hinkin niihin pe-
Ln. jotka Lauttasaaresta tulivat mu_'r .io lbPol-a:n toiminnan ensimmAise_
rk.1 ni lqTU ja pt'la,i lirptrlrr:n clr-
ii:es:c ortclu:sJ - iokr kJytiin Lrp

. n urt P.t't irttiiii f LcPt l t astarn - [-rLit-
.,..ren yhteiskoulun pihalla. Liikealalle
rt,rutuneen Tuontaan sLttirella matka_
lla ToPo[,a on tehnyt ikirruistettavia

. \().ll,t.

.\l tiltu.kku on peiaajiina, val nicntajana,
..rolnanna, seuran sihteer.inii, tilimiehe_
-r perheenisrinii yleisesti t_Lutllcttt_r.

on cclelleen .vksi seuran totiejlisista
:enkil6i stii.

:rviss:i vasemmalla istuu Arilu Niemi_
n\rkyinen Berrir). Arttua kutsuttiin ai-

,,it't "Jtitimi,ni&si ", kosk-a hiin oli ik:ii_
.:r kookkaantpi. Artulla oli omana mini_
..:raan niahtava pistc-ennatys: noin 60

.r:i t hdcssJ ottclussa. Ariun vctrt,rl,rj_
:riztrr-i korin alia puri mehtvristi ja sen
...rat oiivat liki aina myohiissii.

ll.'l,rr or.'t Holrnitr r e l.iesstr.ilrn r:rnhin.
,,,peili kuitcnkin koiipxll6p hlrrlsta_

- n jrt r';i1ftfi11.

..na aikanaan harras harioittelija oii, ,l4ir ttirren Nvkyihn hlri on rliplr,_- .iniiori .iu kIv L:rurrrrarrcn r htcis_. rssa katsomassa liihes kaikki: La:n ottelut vielii senkin jLilkeen, kun

hlin un il:c lopcttanut pclrami:en lai , [r .ri-
naKln vanentSnvt sit:i.

Tu,,mrt, ' ittnppi" .Strltunert on \ \Si
lhPoL-rr:n Iuh jukk uuk sia .ja. puirri pcliai.r.
clcvj rnyii\ r rlntcnlr.irnc. Lisaksi hanesra
vorsr aluellr .kehirt5 r lin r aikka koripullo_
kuulurrr jan. rillJ rnikrolorriin komc:rl lu ji_
nellii huutaen hiin kor.vasj kerran syksyllii
I 99-5 Lauttasaaren yhteiskoulorru pi,t"ivn_
s:i turnauksessa l,ilattavasti saminrneen
trrloslrulun. Operraj:rksi , rf mivrnri
"Tuntppi" rrlr Irl)6f .1:5rr lr) i in trrrrncllua
Suhosrcn koripall oi lijaperheita.

ENSIMVIAISET MIKROT
Joukkucen toinen valmentaja Tero Harjula
oma.qi tark an ja eri ttAi n k ori<eakaari se rj' lrr,_
7,,rrat. \ tionna l()/r.i r.vp1l nyr li,rrr Oli iil.
laJn \ Jnhin li'PuLl:lrt .clr l.riminnln al_klr uo:ina liiti5 neisti nuori\lii pcla:rii:lu.
H;rir pclarija valmcnsi \cutr\\1 mvii: pi1.
khin. mutta siirtyi sitten ulkoruaille ho'ita_
ma.rri prrrkkimieht.n t; i!tiijn.

P(t(:i' " f iertt" liltt.ltnLtrt on \u.iu\ u in.r.hs
pelaajana. mutta ennen rluuta ritainio va[-
mc.rl;tia. Hin rrli ntyiir vuosinr lq72_lS7-s
ToPoLa: n prr hecn.i,'fi tpj1. M5 ris 1,1.61 y6n,x_
rrnr lrin orr edrllrcn aktiii incn. pe tir on
diplomiekonomi ja arvostettu Iilimies.

Vaalean viikingin oloinen ljeikki Oilunke_
/o pu'la:i Markku lll rrnircn \ irlnrcnlanlrs\ir
.l(.)u.kIltees\a B-iurri,rrielr lusr,llc slrakkr.
Heikli oli ry5 IikIs. kiltri jr nruurcni,in rrru_
kava ToPoLa:iaiurn

Laltltlsalrrcn trcripuistr,lien kulntatitlr)sse
asut Iu(!hon rikaan .Szirl,aa koii|2llep.,p5c..
isd Pentti rtli mukana Topola:n johtokun_

?1'si jl kolrrrcsra vcijckst.srii: .try'cr.lr,
Murktt.'.itt Mttr.iu.t \4arkus oli mukana vel_

nlcnlaixnit ju V.rriu. pelarjlna.

.Iu:e Mrrj,trtr,tr uli vascnkltincrr Ireluui:r.
.iolla oli oir ali inen rek niikkrr. Lopul'fi ,ra ir_jinvalintaa tehdessiiiin Josc innost.ui kui-
trnkin rat.astrrksestlr .jlr siirrli koriplrllon
pllrlslil [ok0ntan litman uuden lajin pariirr.
Jrrr.ti (,11s,,, ,, pclasi mr iihe mmin , alnrcn_
tatnu\sani kahrlrkrenruistu ptr.jan mini_
.ioukk uecrsr. Jloinrn klr sr.i.

hitn Trt,,t ittert trr luni5lrn poikr. jok:r irsc_
Iirn rriclcllarin Iiiicli knr"kerllir." Kirtr rrli
ruoden. t..rihtr,-opp1l;rarrrt Yhd1.ralt,,i::lr
1;r pclasi riul lri rnerrrslyksrll iscsii Louluirs:r
Ir)uki(ucc\sil kuripl;1,,a. Hjn oli ovr,ltr l;r_
Kamles .lu syiitrcli jri.

Kimmo La.alcso kuuluu Topot.a:n tiiviiscen
klntrriouklo.rrr .ia oir,,llrrt .j,,ukkueen.rikrnssr prlion mukarrr uIkorirernrnlt koiIlr.
Hrinen vanhempansa sc:uras.ivat kehitysti
uutterasti istumalla monta kautta tr{" ly-
k:rlIion k61slu;;a pidetyissrl Toprrl..1.11 [41._
l()ttuk\issa. Ml iihcrirrnin hc kuljutrir ar
poikrrnsu iuukkrie tra tilrpccrr rnukrin 1rn_prrt Suutnelkilr. Kimntt, on lrr(kolrlun anr_
mtl I intie\. /1, r.r si.jtr pcllr Topol -:1; n j5;ii1_
rlytlclvjuukkcu\\a B-p B:ssii I hi cdelie.,n.

ToPoLa:n kuuluvista monista HortkrLrcut_
/l{1/i nitnci.l kunta\'i:tlr p.,larjisla r otrhi;r eli
Mikr oli ltinkin rLsi scurrirr cnsitirrnriisil
tnlkrolil .tu on ToPr,I lr:n piirrssI edellcerr
nruklni. A,.rr.sr.v .il nykl:isin scurln kol-
rnoscn rukipylvaisiirr kuulur a 4/i(ri oli io
mikruilii.i rriin nopca .iu kt'siir ti" ,.til h,i_
nesta olisi voinut tulla my6s kohiuullisen
ir1, r, ii yieisurheil iju.
Tont Ht,tttrinert
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ED{JSTUSJOUKKUE

'kaisella pclaavalla seuralia on omas.ca
i.s;rarr aina ns. edu.ettrtirttrAkur tli t/.kd-
'r. Siti jutri,,ril kunirioijlavat jr \f rr ()ltc_

ila h.e k2iyviit karsomassa 
- silla edelly-

'.elli. cl5 lkkrrsjoukkue perirri pel.is-
rn Ja tu!fC rinlr \ illn parcmm.iksi Urll_
:ir. .Jo \aa\ utclr!llit rltrilrtlrsolta putoarni_

.,) kirs1x3l hirver.iksi rrkai,Luisi. kun
:. nr)u\t'minr'n ; lempXlln rarjrrn rihcut_
.. r ienru n k il iahdu k s iu ja saa ju ttt t ttt h.tr.
,rilemallr cntistA hrnakanrinin heidun

..:Lveillessaan, etti hc voivat sitten joskus
.kea SrlJoen seuran edustusasun ia paAsta
ttkin penkill.e istuntaan.

i,rne1 ,LL0r.a, nostetut lLrpaavatkin pc_
.-i.j:ri kuiultavat sitten sita fenkkia pitliri
"oja. 

jotkut jopa montakin-kautta, ji vr:i-
,r tristzi haimistuneina kentics lui]<ahtaa
.\een sellraan. M,.rnesti hr: voivat nhin
tlir aioittaueeksi aivan turhankin juok-

- ;rtelun seurastit toiseen sekri joukkuecsta
..een - huipulle piirisl kun r:nnistuu I,,o_
.'n lopuksi rain harroilli.

,,kiistason peladat muodostavat kuitcn-
.lr'en.c :culi,ien runp(]n _ tri lintrkin

. rn llceilisr'rr osan siini. Ja irin krrtrucr_
:irvii\ he piJsc\51 siirrtmaarr taleisin
'rnrillt' trsoillc.jl vihrloin muidrn :eni_

'.'tr kanssu j,iiih,l.i.rtelt j,,rrkkueisiitr. Sil_
. korlpxllo on tars lrrurkla, kun siihcn
riity ylen niri;irin odotuksia eiki suori_.''rrirreilr. Micll1itliri yhdcsriolo toistcn
ri-llxsrristcn kltnssl vui nJin jltkrm.jos-

.., .j opa vuosikl,rnnreniri.

i,PoLa:N EDUSTIT'SJOUKKUE
Pi.'Lr:n cdusttrsjrrg(i1y3.'5a" on kaikrn
r. krtrn IihAn nrennes:d pclannut rrzl. Psi-r ia nuorukaista. Kolmisenkvrnmenta

.:stii pelaa seurass:l edelleenkln. kuka
.liikin tasolla. Suuri osa ToFoLa:n pe_'i.l:r ci,rlc kuilerrkauri k9:kaan t,Vrkinvrr ':ccn.. varn ()n.juniorikrusicn iitt<ren

I t),ny harrastamaan laiia reseivijouk_

Seuruavassa fiivis katsaus T'opoLa:n eclus_
trisjoukkucen histor-iaan. Siintivksernmc
peilra t,mrllr Irr3ll31p myos ko(o scrrran
st. ur'atr kJs\ ur jl kehitvsrii scn ensimmai_
srsfli vuosr'siit llhtirn:

.'IoPoLa:n olcmassaolon kolmena ensim_
m:iiseni kaurena I978-1981 sillri ei vielii
ol I ut edustns.itxikkuetta.

. Kolmena seriraavana kautena 19tt1-I9g4
\Jui'Jn t'(lri\l Us.jouk kue neJesi Suornen K, r_
riprrl lol i irun a ! ue y r r jt t.r icr. Si I I ii .,i viel J sil_Itrin oiiut r rrsirraistil vclmcntlljita.

. Kolrncna tatii scllranneena kaLrtena l9gzl.-
l9tl.7 scumn edt::tu,joukLuc pellsi 1r,r.ar_
s0r.las,\a...

. ... .ia kauden 1986-19B7 pAItecksi st:
nou1i. tttotrkutttLtsot.io(tn.'t'i.ja .llrttrul;krt
aloitri edu.srusjoukkrreen illmenrailna
vuonna 1986 ja nousuvuodeksi valrnen_
nuskaartiin litttyi Timo Klyl. Kaudella
l9tl6- 1987 jouikuee n nuotta.lana ioimi
J v-ri Sarci,ste.

. Sculaavat kaksi kauua, 1987-1999. vie-
tcttiin maakuntasarjassa \4unukan.ja Ki_
Yen KoIIeilrossa.

. Kaudeksi 1989-1990 Topola nousi maa_
kunlasuriaclu suomcnsrrrjurn jr 5 kkosj,,uk-
kueerr valmerrtajina olivar k,iri Hr,,rl,,t_
lulrc stkl Timo Kivi

. Kaudcn vieririlu ,Suonrcn-sctrjassa jiii Iy_
hyeksi ja joukkue nousi kauclen 1990_lgil
alkuun Lappeenrantran karsintaturnauk_
sessa koripal i olitton I I - d iv i s ioonarm. y al-
mentajana sillii oli Patrik Thiel; joukkueen
iohta.inna toimi Krrri FIraplr.inne.

. Kausi 1991-1992 oli harioinelua Il_clivi-
sioonlrs:u. \'llnrennuksesta r astir:ir rt put-
rik Thiel, Tero Vauraste ja ioppuaikana
Karri Haap;rriitne.

. Kaudella 1992-1993.jatkerriin U_divisi_
oglas,s?. ToPoLa:n jouk_kueella olj ensim_
marsta kertaa seuraan kuulumaton valmen-
taj.a, Las s e - P ekka We irala. Joukkueen joh_
tajana oli Pekka Laanti.

. Kaudeksi 1993-1994 Topola nousi 1_di_
v i s ioo na a1 t. jonkr kori palloli irto ol i laajen-
tanut 40 joukkueen kokoiseksi. Joukkueen
valmentajina olivat Lasse-pekka Weiralaja Patrik Thiel sekzi johtajana peter Bark-
man.

. Kaudella 1994-1995 Topola:n ykk6s_
joukkuetta valmensivat I-divisio6naisa
e9eltreen Lasse-Pekka Weirala ja patrit
Thiel sekii ...

. ... kaudella 1995-1996 Janne Tienari,
Petrik Thiel ja Jari Tatvonen. Kauden
p_A{Jeeksi seura kuitenkin putosi takaisin
II-divisioonaan samalla kun- liitto pienensi
joukkueiden mAiirAa I-divrsroonassa.

. Kaudella 1996-1997 Topola:n edustus_
joukkue seiviytyi II-divisioonassa tofrkoi_
saan loiseksi ja piilisi niiin osallisrumaan
Jatkokarsinraan. Siinii se kuirenkin iiii
ylemmiin lop.pusarjan neljanneksi ei[i
paassyl osaslltstumaan I_divisioonan kar_
sintapeleihin. Valmennuksesta vastasi tii_
1i, K1n].Haaparinne - Sami Scheletroff,
Juha Pe.kka Sipponen jaTopoLa:n joukk"rl-
een huoltajana toimi Ari-pekka He-llgrcn.

..Kaudella 1997-lg99 seura jatkaa Il_divi_
sioonasxr valmentgjinaan Kiri Haaparin_
ne sekA Sami Schelehoff.

Tom Ht;nninett.
Karri Huaparinne
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TYTOT JA NAISET

ToPoLa:n toiminnassa oyat sen kah-
derta ensimmiiisestii vuosiXymmenestii
jiilkimmiiisen aikana olteet mu[ana
ensin myiis t_r'ttti- ja, luonnollisena seu_
rauksena tdstd, m_vtihemmin mviis
naiskoripalloilu. Tyittijen ja naisien
valmentamisen on, Topola:n monen
muu.n 

, uurastajan rinnalla, yhdeksi
omakohtaiseksi urakakseen "ottanut
Tero "Tesht, Hiinninen.

Te-ro Hflnninen selostaa oheisessa kir_joitukses:a 
.t.vttti- ja naiskoripJfoiluo

+:lttjl,# nykyptiiviin tirannetta

Vuoden 1986 alussa - seuran toimittua
siis. vajaan vuosikymmenen _ Topola:n
pllnssa 3a monien lauttasaareiaisten mie-
lessri herrisi kysymys. voitaisiinko seuran
lukuisien poikajoukkueiden rinnalle oe-
rus.taa. my6s tytciille tarkoitetru joukkire.
I'oJatJa slttemmin rnyris michet olivat ni_
mrttarn. tahkonneet palloa jo seuran pe-
rustamtsesta saakka vuonna I97g ilnian
ainoankaan tyttdjoukkueen mukanaoloa
seuran prrrrssri.

MITEN KAIKKIALKOI
Liihinnii kokoonpanevana voimana tvttci_
loukkuee n aikaansaamisessa vaikutti"tuo_
hon aikaan. kuten mycis toisaalta rasia
krrJassa on mainittu. siihen mennessri oit_
kriiin sekii Topola:ssa ettri yleisemniin_
kin koripallopiireissii mukana oiluJ iaui
tasaarelainen Hilkka Hakola,joka silloin
lisliksi istui Topola:n hallitui<sesr;. pit_
kiilti hiinen ansioraan olikin. etta mvo.
tiimzl homma saaliin hyvin kit.vntiin.

Kesiin 1986 aikana asiaa puitiin vieiii
s.euran h.allituksen ja sen valmenlaiien va_
Jilla. jorka kummarkin kokivar tvirriioui_
kueen perustamisen mieleiset'si.-'ens;
tyciJ<si haertiin kuitenkin uudelle ioukku_
eelle vatmenrajat. joiksi rynryiiit-'kin
36

Kaisti ja seurassamme laa.jalla saraila
vuosia mainetta niittiinyt piter ,,pie,ii;;
Barkman.

Varovaisesti kyllii, aluksi perustettiin
vain yksi tyrto.ioukkue eli vuosina l9l4ia
1975 synryneiden muodosramar sjlloisti
minitytc;t. SyksysGi l9g6 saaki<a riimii
joukkue sitten harjoittcli pari kertaa vii-
kossa perinreikkaallA Myilykallion kou_
lulla-ia sai alusta asti innbklaan uurtuun
oton. Jo ensimmdisen kauden aikana tii_
m.issii petasija harjoineli;opa reitui tat_
sil<ymmentA ryftoa.

Koska aloitus oli ntiin virked, minitvtto_jen seuraksi tiitettiin syksyilii I igi t_;
ror ja edellisestii vuodesti uuoden vai_
hentuneet minit saivat ,"u.utr""n uuonn,
.l 973 syntyneer ryldt. Heidiin uufr"nru_
Jakseen pestautui Karri Haaparinne, iokaonkin vuosien varrella kohinnur ;L'r;;_
tykse kkiizisr i ltipi j otaku i n ki n tai kf< i mah_
dolliset ToPoLa:n organisaatiossa hoidet_
tavat tehtavAr

Vuonna 1975 syntyneet minitytrit saivatnyt rinnalleen myris vuofla nuoremoia
!y^t!qjA. Ry hm iiiin ti i ten i i n lisiiks i v uon nal9l/ syntynejE .'mikroiktiisiii.' 

rvudie.
mutra erillisen ntikrotyut)jen iou(ku;e;
perustamiscen ei kuitenkain tarsottu ot._
van vieki aihetta.

Yrgrlu i 988 Topola:n tyttoorganisaatio
Iaajeni jiilleen .vhdefli io,t tuEeiia.--Sii_
loI nimitrdin legcndaarinen Tuomas
" luntppi" Suhonen otti hoitaakseen mi_
n i tyttcijen. riimiin kirloi traia C_r vttc;ien' lu
molemmat .yhdesii B_rytu)jen valment"a_
m1lqn. LrnJoJa pyrirriin ruolloin hieman
selkryl"t iimAiix si ten. etta joukkueet ovsvi_
srvdl. suurin piirtein samoina rulevina[in
vuosina. Peter Barkman joutui t uiientin
kyseisellii kaudeila valtion r*pp;i;ii;
Dragsvikissti, joten viilivuori uufrfi6nnut-

sessa oli hrinen kohdallaan selvii asia.
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' .:nali& kaudeila 'loPol-a iisdsi tvttii-
-rkke-erJustustaan neljdiin, kun perustet-
. mikrotytot. Heidiin valmcntajinaan
.rat isken rnainitusta iktiryhmristzi Jo-

, t itu. " J ohku" M uhon.en .ia I nka Ko rk.e a-
,. C-iyttdien vaimentajaksi paiasi aso-
rciuksesta "Pietu" Barkman, ja Tero

,lininen jatkoi .ralrnentajan tehtiivis-
.,rr cdellisesth vuodesta. Minityttiijen
..rnentajana jatkoi "Tumppi" Suhonen,
..r sai avukseen Tomqs ".Sttiba" Kall-
,rirln. B-tyttrijen valmentajina olivat' rkus "Llogi" Lemberg ja Jann.e. Kul-

\SAISTA KASVUTI
.ranneilla kahdelia kauciclla ei
,rLrLa:n tyttokoripalloilussa tapahtunut
"ilin rnullistavaa. Nel jei .joukkuetta
,.rotytiiistri B- tytt0ihin jatkoi melko
lltumattonin kokoonpanoin ja niiden
rrcrta-jatkin pysyiviit tuolla kaudelia

- iicin samoina. Uusina aloittivat kui-
ln mikrotyttojen valmentantisen Saj-
:iitruLa ja Terki N),berg. }.lyl'ts Henri
'ik ja Veikko H\;nniaen piipahtivat
rentajina tuolloin kurirpikin yhden

. Jcn.

Ja nyt ToPola:lla oli ensimmiiistd kertaa
my6s viiden joukkueen voimin t6ysi
edusius mikrotytoistii aina A-tyttoihin
saakka.

Kausi 1993-1994 kiiytiin hyvin pitkritti
nriiden tultujen valmentajien ja samojen
joukkueiden voimin kuin edellinenliin.
Yuy Anja Houi oli valmentajien parissa
uusi nirni. Menossa o1i ennen alamakea
myos viimeinen kausi, jolloin ToPoLa:n
tyldt olivat monen joukkueen voimin hy-
vrn edustetturna"

HIIPUMISTA
Kaudella 1994- 199 5 ToPoLa:n tyftdkori-
pallossa tapahtui raju kiiiinne. A-tyrdista
tuli naisia, B-ikiiisiii oli niin viihan. etta
heitri varten ei muodostettu omaa joukku-
etta ja C-ikiiiset kokivat saman kohtalon.
Tyttrikoripallon tulevaisuus oli silloin
ToPola:ssa vain mikrotyttrijen ja mini-
tyttdjen varassa. Leena Kummu ja Susan
Sirdn ryhtyivat kaikkein nuorimpien val-
mentajiksi.

Syksyla 1995 kolmanneksi junnujengik-
si tulivat C-tytdt, joiden ohjaajina toini-
vat Inka Korkea-aho ja Kaisa Larkas.
Pirjo Alkunenryhtyi uuiien mikrojen val-
mentajaksi.

Kausi 1996-1997 jatkui samojen joukku-
eiden voimin ja Hassan Alkarasta tuli
mikrotyttiijen valmentaja. Joukkue selvi-
ytyi lopulta alkufinaaleihin neljiintenii,
mikii yleensiikin on ToPola:ssa aika har-
vinaista herkkua.

NAISET
Vuonna 1992 ToPoLa:n silloiset, vuonna
1975 syntyneet A-tytdt pAaftivAr liihrca
ens_i kerl.aa mukaax mycis naisten sarjaan.
Liikkeelle piti liihteii alimmalta sarjata-
solta, kolmosdivisioonasta. Mutta hvvin-
hiin ensimmriinen kausi sitten meriikin,
kun sen saaliiksi tuli nousu kakkosdivisi-
oonaan ja kohti kovempia pelejit.

Seuraavalla kaudella 1993-1994
ToPoLa:n naisel selviyryiviit kakkosdivi-
sioonassa ylempiiiin loppusarjaan. joten
vShimmziistavoite, sarjassa sdilyminen,
ylitettiin kirkkaasti. Kahdella eniimmiii-
sellii kaudella ToPoLa:n naisia valmensi
Patrik Thiel.

Kaudella 1994-1995 naiset kokivat kui-
tenkin rajun nuorennusleikkauksen, kun
"vanhoja" eli vuonna 1975 syntyneitii
joukkueeseen jiii vain muutamia ji mu-
kaan liitettiin pelureita aina vuonna 1980
syntyneistii tytciistii asti. Vastustajat olivat
nyt jiirjestiiiin isornpia ja vahvempia, mut-
ta ToPoLa:n naiset onnistuivat nipin na-
pin siiilyttiimiiiin kuitenkin sarj apaikkan-
sa. Seuraavalla kaudella suunnilleen
sama joukkue ei kuitenkaan onnistunut
e n dri sdi I y ttii mzirirr paikk aansa sarj assaan,
vaan harmittava putoaminen urhean tais-
telun jiilkeen porasta alemmas oli ikiivii
tosiasia.

fVksyla 1996 naisten joukkuetta ei pe-
laajien viihyyden takia eniiii muodostettu
ja viisi A-ikiiistii tyttdit siirtyikin pelaa-
maanToPo:on.

.iclla I992-1993 ToPol-a sai ensim-
rcn kerran A-tytot mukaan kuvioihin
:enta.ianaan kuulun iampaannahka-

: ]n omistava Pcttrik "Spiidti" Thiet.
iioin jo vuosikausia ToPoLa:n honi-

.-a kahlaiinut Patrik sai nriin ensi ker-
i\ ttojoukkueen valmennettavakseen.
.; fu[i.nna llauhio .ia Terh.i Tikka olivat
.r kasvoja tyttdjen valmennustydss;i.

Tero Hcinninen.

31



VALMENTAJAT
ToPoLa:n tf,td ennen ilmestyneist6 yh-
deksist5toista Vuosikirjasta voi poimia
Iuettelon muun muassa niistd tvttiistzi
ja pojista, jotka eri tehtivissi ovat an-
taneet seuralle ja ennen kaikkea toisille
pelaajille parhaimpansa. He ovat uh-
ranneet omaa aikaansa ja tarmoaan ja
saaneet palkakseen enintidn mitiittti-
mid koryauksia. Ilman heidin kaltaisi-
aan ei mikiiiin yhteisti kuitenkaan voisi
eliiii eikii voimistua.

ToPoLa:n valmentajat ovat varsin homo-
geeninen joukko. Kaikki tuntevat roisen-
sa ldpikotaisin ja suurin osa jo piiiviikoti-
ja pihavuosista saakka. Lauri Sipponen
muistaa ToPoLa:n ensimmiiisten val-
mentajien vuosia sitten tulleen yhteen
Rosmariini-nimisessii lauttasaarelaisessa
ravintolassa (ionka paikalla nykyliin on
Casa Mare) ja seuran tarjonneen siellii
limsaa sekri kolme palloa jiiiiteldii itsekui-
lekin liisniiolijalle !

kin kiiy
vuoksi

nnit jiiiviit kuitenkin ajan
valitettavasti kovin ly

Valmentamaan ryhtynyt nuori, joka
kutsuttu tai kenties houkuteltu oltam
vastaan tchtdvrinsri, alkaa usein saada
seensa uufia hahmoa ensimmtiisen
kautensa jiilkeen. Joulun tienoilla
kasvonilmeensri ovat Io hieman hu
neet Ja keviiiin ml ttaan han antaa
rniettir,6isen vaikutelman. Joukkueen

Ollessani joskus seuraamassa SM-otte-
luita Ttitiltin Kisahallissa voin hayaita
seurojen vaihtopenkeillli siellflkin run-
sain midrin tiitii tukijoukkoa. SieII[ on
siistiin siviiliasuun sonnustautuneita
herrasmiehiii. Eriiiinkin kerran asiaan
kuuluvien viiden vaihtopelaajan lisiiksi
penkillii oli periiti yhdeksiin muuta
henkiltiii - kun lisiii ei penkille eniiii
mahtunut! Siellii saattoivat olla esi-
merkiksi yalrnentaja, apuvalmentaja,
erikoiskonsultti, l6iik?iri, joukkueen-
johtaja, rnatkanjohtaja, fysioterapeut-
ti, juottaja ja lohduttaja.

Keskeinen .pyyteett<imien . aherlajienjoukko. ainakin Ja nlmenomaan
ToPoLa:ssa. ovat enimmiikseen sen lyttd-
jen ja poikien piiristii tulleet valmeniajat.
He ovat vuosikausien uurastuksen jiil-
keen voineet varmaan tuntea mv6s tvvtv-
tystri ha vaitessaan toisi I le jat<arnansi bpi n
menneen perille.

Ainahan seuroissa lienee valitettu val-
mentajien ja ohjaajien puutetta. Ntiin olen
kuullut menetellyn myris Topola:ssa -
kuitenkin paljon vdhernmiin kuin muissa
yhteisciissii. Jostakin syystri lauttasaare-
laisen nuorison keskuudesh on ainakin
trihiin mennessli aina l6ytynyt vapaaehtoi-
si a koripa I I oi I u n kas vaiu s ti;<ifu;,i. Li siiksi
myds pelaajien vanhemmat oyat tiiiliikin
alalla antaneet suuriarvoista apuaan.
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yksittiii ten pe,laajien kehity
hiin rai Olenko Iltt(ton onnistunut
vas5'Atlt Mutta seuraa vien kausien

muutamia vuosia aikaiseinrnin sam
sen juniorikoulutuksen kuin se, jota
n-Yt

viol
on a[tamas a toisille, hiin rnul

ai tuoreesti hyvar huonot
sen sa. Joissakin tapauksissa kovin
keii valincntaj aattaa viettaa Jopa
paa-aikaansa joukkueensa kan SSA

synkiin pimednzi syyskuun iltana olen
ran ntihnyt ToPoLa:n pitkiiaikaisen
mentajan istuskelevan- Kassarin
alla ympiirilliiiin ainakin puolet
joukkueensa pelaajista!

Mutta ky[a ToPoLa: ssa huolehditaan
kikasv unki n, kaikkein nuonmpren,

LMikro ykkosilmentamisesta Seuran la
kaudella 99l I 99 8 kolme
kolme harjoitus vuoroa viikos a
sen& iltana salin reunoill a istuskelee
clestzi kymmeneen innostunutta
paa.

ToPoLa kaikkia vaimenta.jia
kuuluu kiirtaa Ja arvostaa siita, effA
on kasvanut ja voimistunut. He sen
naisen kenttiitydn ovat tehneet.

I

VALMENTAJAKOKOUKSET
Eika siis oie mikiiiin ihme, etta alkuvuosi-
en jiilkeen ToPoLa:an muodostui pysyvzisti
toimiva instituutio, jota alettiin- iimittaa
valmentajakokoukseksi. Valittiinpa trille
ryhmiille vuosittain myos oma puheenjoh-
taja. Muutamina kausina TopbLa:n val-
mentai at kokoontuivat melko siiiinnollises-
ti - noin pari kertaa kuussa - silloisen
Gyld6nintien KOP:n kellarissa ja kutsuivat
niiihin keskustelu- ia koulutustilaisuuk-
siins,a usein ulkopuolisisia esitelmditsij6i-
tii. Myris Suomen Koripalloliiton toimiius-
johtaja Pekka Litmanen kavi puhumassa
valmentajillemme ja oii aidosti tyytyviii-
nen kuulijakuntansa maArAAn ja laattun.

\ALMENTAJATUTKINNOT
Koko, joukko lauttasaarelaisnuoria 

- nytjo viihiin vanhempia 
- on my6s tiihiin

mennessii suorittanut koripallon C-val-
mentajatutkinnon. Ja B-tutkinnon eli ny-
kyiseltii nimeltiliin NKVT:kurssin ovat
kliyneet jo ajnakin Yrjd Munukka, Tuomas
Suhonen. Tero Hcinninen, Peter Barkman.
Karri Haaparinne, Juha-Pekka Sipponen,
I,gsge-Pekkcr Weirala, Toni Taipali,' pekka
Kalliokoski ja lnuri Sipponen. TAnAluet-
telo on kuitenkin epiiilemiitffi puutteelli-
nen, sillii sen tiedot on hankittuiuunnitel-
maltoman kyselyn ja kuulopuheiden poh-
.ialta.

ToPola:ssa on myos aikoinaan vieraillut
kaksi huippuvalmentajaa: Jorma Laine ja
amerikkalain en Luke H ow ard. Kumman-
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r LLtLlt,

rriella 
-l996-1997 suorittivat silti Ellas

-'it tler, Leentt Kummu, Arttti Lehlonen,
.itr Siritt ja Toni'tbipctle. erotuomarili-

l riit .ia he ovat jo tuominneet mm. ?-l-
' ,r-tu!'tTauksessa sekd muissa juniori-
-rssri. Edellisten tulokkaiden esiin-
'::sista olikin ehfinyt kulua jo vuosia,

- n.joukko oli liikkeellii viime hetkellii.
,:i pisteet ja menestystat kenttllel

riivista on ollut myos tytto.ien mtl-
Lu lo koripal loilun erotuonra:'iloim in-
\luualla Euloopassa t,rt .io naispuo-
kansainvfllisiiikin crotuomareita, jo-

.-rvoitteen asettelulle ei tarvitse aina-
risetiaa katioa.

'. r.i\uotensa mukaan nimcnsa saanut
,rr oli -lbPt-.La:n historiassa eris tiil-
:oLrkkuc. Se rnuokkautui kokonai-

. .r viihitelien: mikroissa pclasivat
-'. ntynoista jo Jussi KLt!unen ja Kim

'7 l'3ufl,-'lla lg78- lq79 .ja st'urrarr-
. .Ludella tulivat samasta ikiluokasta
'' ntn. Jon Lausea, Tont' Sandstrdm,
,tru, Kinmo ktak.ra, Timo lt1*nni-
\ Iikct H o nkt.,'anta. Yalment'a1a'le rrt

.,,r kaudella 1980-1981 j,rukkue sai

..n. pysyvAn kokoonpanon. Vakiltti-
,:eniksi siitren ilniaantuival Harri

Lctttri Sipponen, Mikko Rikalz ia

ToPola:lla on ollut merkittAvA osuus
mycis koko pddkaupunkiseudun ero-
tuomaritoiminnan kehittiimisessti. Joka-
kevziinen ToPola-turnaus on tarjonnut
ker-ran vuodessa j tujestetttivtille alueklini-
kalle rnahdollisuuden erotuomarien kou-
luttamiseen niin teoriassa kuin kiiytiin-
ndssri. Samalla ottelujen jiirjestiijien tyO
on helpottunut, kun kaikkiin otteluihin ei
ole tarvinnut etsiti erikseen tuomareita,
vaan klinikka on hoitanut vihelttimisen.

nykyisen kansainvrilisen tuomarin suori-
tus klinikalla, kun 4 x 12 minuutin peli-
ajalla tehtiin yhden eriin aikana 28 tuo-
mittua virhettd. Kyseessti lienee ollut
melko rumaotteinen peli.

Kuitenkin myos erotuomaritoiminnassa
tarvitaan jatkuvuutta ja siksi haluan kan-
nustaa uusia tulijoita mukaan alkeiskurs-
seille opettelemaan erotuomarin tydt6.
Viheltiiminen antaa niikemyksiii myds
itse pelaamiseen sekii valmentamiseen ja
tarjoaa parhaassa tapauksessa aitiopaikan
kansallisen ja jopa kansainvdlisen huip-
pukoripallon seuraamiseen. Suomalaisen
koripallon kovimmat saavutukset ovat
nykyisin erotuomaritoiminnan alalla.

1990 jiilkeen opiskelu, seurustelu, tyo ja
perhe hajauttivat Kuusysien joukkueen.
Mutta yhteydenpito sen poikien kanssa on
Tom Hynnisen mukaan jatkunut saumatto-
mana.

Tuostakin poikajoukosta on ollut
ToPola:lle arvaamatonta hytifa; seuralle
siita on kasvanut aikaa mytlten valmenta-
jia, erotuomareita ja hallituksen jiiseniii
(Lauri Sipponen, Patrik Thiel, Harri Wihu-
n, Valtteii Koivunen ja Jyri Saraste), joita
ei ole tarvinnut kiiskeii tekemiiiin muutakin
kuin koreja. Treeneistiikiilin - omana vii-
den vuoden valmentaia-aikanani kolme
kertaa viikossa ja neljdssii eri paikassa -
poiat eivat olleet juuri pr.tissa ja kuusysi-
iiiisten vanhempiakin koripallo kiinnosti:
Ossl Koivunen, Pentti Srpponen, Paavo
Wihuri ia Kimmo Laakson vanhemmat oli-
val usein mukana matkoilla - viimeksi
mainitut istuskelivat lisiiksi usein iltatol-
kulla haljoituksissa.

Aloin valmentaa Kuusysiii itse jo viiskym-
menu taytetty[ni, mutta uskon sen anta-
neen minulle ehkii enemmiinkin kuin mitii
olen itse antanut sille. Se mitzi sain, siiilyy
varmaan loppuikiini. Kiitos siiffi!
Tom Hynninen

-R.AAN JOUKKUEEN TARINA
.llioionkkue on varsin erikoinen lyh-
Yhtenii vuonna se koostuu l)-pojista
- t rbista ja seuraavatta vuonna A-po-
'ti ToPoLa:n n.aisista, rnutta silti se

,ru aina - ainakin suurin piirteinja lie-
niin kauan kuin sc p,vsyy koossa -

.ra henk'il6istil. \'uodeste to'iseen ko-
;Lun crilaisten rangita-soien ja rin-
:-r.en kanavicn kautta kulkevalla

,..'clia on oma identiteettinszi, ioka -

'r riiUlvlin vahv; tai InL:ulctt :opi-
:'"runiautunut - voi johtaa siihen, cttii
..i.:ue tulllan tuntL'ntcan scurln pii-
.,i larijermma'ltikin omalia erisnimel-
'lana krisittecniiiin.

Joskus on kuitenkin tdrmiitty myos ns.
klinikkasyndro omaan, joka ilmenee siten,
ettii liika yrittiiminen kostautuu ylenpalt-
tisena viholttimisenti. Esimerkki ffistd oli

Jyri Paavola (nykyinen Saraste). Lyhyeh-
kdn aikaa kahdeksantoista pelaajan ryh-
mlissii olivat tuolloin myos mm. Miikka
Pantiainen, Anton Harri, Marius Saikku,
Olli Autio ia Jussi Jciriskeliiinen.

Syksylla 1982 Kuusysit sai moniksi vuo-
siksi valmentaj akseet Tom Hynnisen, jon'
ka kanssa yksittiiisten pelaajien yhteistyo
iatkuu edelleenkin. Mukaan tulivat innok-
kaat Teemu Kunilu, Aleksi Angento. Jan
Erola, Heikki Mustonen ja Teemu Kontti'
nen ja runko, joka pysyi koossa 1990Ju-
vulle asti, oli koossa. SyksylA 1984jouk-
kue sai takamiehekseen Patrik Thielin ja
ensimmiit'sen ulkomaalaisensa, j ugoslavia-
laisen Mario Pogoievicin, josta on kerottu
toisaalla tiissii kirjassa. Vuonna 1987 jouk-
kue kirjoitti itsensii yiioppilaiksi ja sen jiil-
keen alkoi hiilittin uikomaanmatkailu, jos-
ta on kerrottu siitzikin lisiifl toisaalla, ja
ioukkoon liitty i La ut to sa a ren y h I e i s kou I un
yli vahti mestari Tim o Rant a I a. Merki tltivan
vahvistuksen Kuusysit sai vuonna 1988,
ktrt Perttu Hynninen ttli sen valmentajak-
si ia matkaoiteluihin ioukkue sai vahvis-
tuksikseen esimerkiksi //a ri Harjulan. Ari-
Pekka HeLlgrenin, Markus Terhon ia Mik'
ko lhalaisen.

.ilLstrdnt

:0t1

,tin

T
r olc

t),'y

Pol-a:n
:idon mu
r aLiksissa.

ja va
daan

oilut
, ivirn

L'i11
:l-Ltdv

rkin eri
riLiill on

4t



ULKOMAALAISET

UIkomx1l1i51r'n pe!rrrjierr tai r 3l;ngnliij jgn
llrh r)llUk\f l ll\la p{liJxmista rir rihin:lr T0-
l'oLa t'i ol.'kusLurn hlnjoiltanut. Mutia
p.'loajin:r. jrr 

5 hden kirioihin r icdi,, t.i,iiii
m1 6s ralnrcnl:rjana :tn rireissi on siitli
trur)!.!mctta aika a.fcin ollut .jt,itrkin ulktr_
maalaisia

Heiti on kuitcrrkin TopoLa.ssu \ lr:en\ii ni_
de tt) r'm:rnr r ikcnl io .iksi" rtlJ tl..il.r
l.i\1i", 1)\ irr nror)issa lafiuksisrrr j()k0 r,l-
r\'.1 Si-i(,rnf \\c upi:Lcii.iuinu ja silloin asu_
tleet Lauttasaaressa liii iri I eet"Lauttasaares-
sa asuneiden ulkomaalaisten iliplomaattien
lap.sia sekil naira reirii t"ll.ui yli;;r[;;
ToPoLa,:n ja Topola: laisten kans,sa.

amerikkalaisen elintarvikcyhti0n Doler
palveluksessa.

1 Valrncntaiar a'fopoLct:ssct oJi lyhl,en aikaa
1 980.-lu vnlia aorerikkiilaine ,.,' t,"io.- iil,l
ya rd, .jonka .l r t r m o Lain.e r c i'folot_a: n pii -riin. kutrn tlsrri kirjarsr on llisarlia ker_
rrtlttt. Siviilissi I.ukc H6urrrrJ,,li Suorpcs_
su. opi:kclcrnr,.oa .'lintirrli"f".,". i"
tekniikkal ir niis.ri h(,tnmilsr t,in irii'nn_
pilaane rekt'misiin alrn tohr,,rirr- ,,i f yli:i,.t
prol'essorin arvonirnell:i tunnetun Jort&l
I-ai neel kanssa. Eli ntarvi kkeiclcr, j, i.,r-r i_
a.n tilrcllr rriirl hernr ja ylrOirti roiriinri t.,_
rr.pJll() il sr t(,t Lukcit tn.\ iis itrncrikktlri\lr
yl roptslokoril;.rl Ioi lua 0rrrai.ohlrrise:l i I uu
tevana antalnaan arvokasta valntcnnustu-
!"q ToPoLa:laisille. l_uken trr.il"!'oPoLa:n rivciss;i kcsti kuiienkin frani:,
rrpiitliljcnrs.ja t_vi)nsI riheullatnir.n icikkr)_
lL'n vur)ksi melk,r lr,h-rcrr rjrrn. Nrkrisin
Lukr: I lou rrd ()11 tulki.ix iu tl uske nielee

sota ei oli
rniesti.

si kaltoin kohdellut rata nuorf

Moni vanhompi Topola:lainen muis
myos seurassa pelanneen, kutsu

teneen tshekkiliiisen
Husseinin.

Lat!t( tun

syntyi seite
jol<a o!i perinyt ninrcnsr
r \ilt1iin.

ToPoLa:n Vurtsikirjassrt 1.1 ( 1991 )om'istettu muistosana,r niinikfiiin
livei ssa pelanneelle, rnutta kori
laan mvits erotuomarina toirnineelle
rilai ssi,ntYi sel le

. oli Suomessa
F'erenc

joka ollessaan syksyliii 1
saanui surmansa lii
sa.

(THy & Pl)
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AJANJAPAIKAN RAAMIT
Pelisalit ja treenipaikat . Turnaukset ja tapahtumat . Ulko-
mailta - ulkomaille . Kaupunginosakerhosta laatuseuraksi
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,t',tLa,n el6mhn ja toiminnan paikal-
..t ja alueelliset raamit sek6 toistuvat
,liiset tapahtunrat ovat hakeneet

' . iko vakiintuneet muotonsa jti kauan
:.n. lluutoksia ja kehitl'st5 ainata-
,hiuu. rnutta toiminnan oleelliset ke-
\let ovat jo kauan olleet koossa.

] LISALIT JA TREENIPAIKAT
::rrr-riiiseksi oli jo vuonna 1978 rat-

' .rr a mikrojen .ia minien mittakaaval-
'' cltuvan, 

'sisitiloissa 
oievan pcii- ja

rLuspaikan siiainti. Asia selr'isi - lo-
',lsta pelivalmiuksia koskeneiden

- .n rntrikien iilkeen - MvLIJ'kallion
ito eli Mvtt.tillli, kuten koulun silloi-

.cl'rtori Tage Henriksson tiissti kirjas-
r :aalla .iulkaistussa haastattelussaan
-,. Ja Myllykailiolla ToPoLa:n yk"si

:inen koii ia toimipiste cclelleenkin

, rr.rn mycihetnrnin ja hieman sekii p1]-
.n suurcmpia.la vanhempia pelaajia

- r tarviltiir: kuitenkin pian toincn tila
- iir-vtyi - kuton ttissti kirjassa crn niin-

ioisaaila kerrotiu - rehtori Etlro
.nr islinniiim'isLd Louttasacren- t'h'
ttltLslc eLi Lykistci. Tiillii hetkellii '

.Lrurin osa'IoPcLa:n harjoitus- ia pc-

..:rn tarpeesta tiiyttyy siel1ii, yhters-
,::til voi sanoa tulieen ToPoI-a:n suu-
r,rn .ia eniten kliytetyn toimipisteon
kotipaikan. Samalla ToPoLa - joka

.,r:i kdyttth koulun kapasiteettia vie-
crrenimdn, jos sitli vain olisi inuilta

..:riiltii listiti saatavissa - on koulun ti-
. r uokraaiana sen suurin asiakas.

., roitl.tinnan keskuspisteit;i ovat sitten

^,,ina liydtntineel la osittuin yllri
,n tdyrlenttiviit muut kliyttiikclpoi-

.:it Lauttasaatessa ( s eu rakuntcr, M e -

!hnpisto niin kauan kuin sc toimi)

'a ajoin joPa saaren ulkoPuolella
:ti rt to intintake s' kus ).

Ulkotilana voi olla kesiiisin ktiyt6ssii
Lauttasaaren Kasinonranta eli Kas sari'

Mutta tarvetta tiloista on yhii enemmzin ja
siksi ToPoLa on ollut ja on hyvin aktiivi-
sesti mukana kaikessa toiminnassa niiden
hankkimiseksi. Tiist[ puoiesta puhutaan

hieman lisiiii jaksossa, joka kertoa Laut-
tasaaren Kwtituuri- ja Liikuntatilat ry:tr
toiminnasta.

TURNAUKSET JA TAPAHTUMAT
ToPoLa:n el;tmtin ja toiminnan perusjak-
so on aina ollut vuoden pituinen toimin'ta-
kausi, ioka alkaa syksyllii liihes samanai-
kaisesti koulujen likuvuoden kanssa. Sen

puitteisiin iiis6ntyvtit sitten ToPoLa:n toi-

-irnun vuosittaiset piiiitapahtum at: Myl-
lvkallion turnaus ia Lauttasaaren yhteis-
ti o u lun tu r11a u.s. Niiistii vii meksi main i ttu

on mitoiltaan suurempi, mutta molemmat
ovat yhfi titrkeita. Turnausten ymp-a1lf9
kertvvat mvos ToPoLa:n toistuvat yleisd-
topohtu*oi, kulen bu.fetri ia arpaiaiset
(ottetut ovat yleiscille avoimia ja vaikka-
kin nvkvtiiin periaatteessa maksuttomia.
niiden iisken' mainilut oheistoiminnat
ovat merkittavi2t myos ToPoLa:n tiirkeii-
nti varainhankinnan viilineenii). Turnaus-
ten yhteydessii pidetiiiin ryy6l osa

ToPoLa:n' harjoittamasta koukutuksesta,
nimittiiin e ro tu o mariklini kat.

Tiirkeitii seuran sisiiisiii tapahtumia ovat
kestikauden alkavaksi julistavat kevtit-
ka u d e n pciritl iij cii s et. Ni issii jaetaan. alna

p[iittyvtin kauden aikana saadut palkinnot
sekii"muut myonnetyt tunnustukset ja
niissti nautitaan perinteisesti suunnatto-
mat maarat seuran tai .ionkun muun lah-
joittamia.mu nkkeja. muita leivonnaisia ja
vlrvortus.luomla.

Seuran sisiiisiin tapahtumiin kuuluu myds

Kassarilla j oskus j iirj estetty ke s ?iturnau s'

Lisiiii tapahtumista, jotka ovat eri vuoslna
antaneet leimaansa seuran toiminnalle,
on kerrottu taissd kirjassa muun muassa

nuheeniohtaiien lokikirjoissa sekd seuran

\a S uo me n K o ri pa I t o li it on yhteisprojekte-
j a kiisitteleviissa luvussa.

ULKOMAILTA - ULKOMAILLE
Varsinkin 1980-luvun puoliviilin jiilkeen
ulkomaille suuntautuvat pelimatkat tuli-
vat ttivdentrimiiiin ToPoLa:n jo siihen
mennessdkin vilkkaaksi kehittynyttii ko-
timaista ottelu- ia turnausmatkailua. Se

o1i luonnollisista syistii suuntautunut paA-

asiassa Eteld-suomen koripallopaikka-
kunnille - muun muassa Forssaan, Kot'
kaan ja Tamp e re en D elfin-tuttauksiit.

Kotimaisillakin turnausmatkoilla alettiin
saada ulkomaisia kontakteja muualta tul-
leisiin vierailijajoukkueisiin liihemmin
tutustuttaessa, mutta ttimii ei vielii kiiyn-
nistiinyt paljoakaan varsinaista uiko-
,naaniiratliailua. Jo melko varhain se a1-

koi kuitenkin pelimatkoilla Ruotsiin,
muun muass a Tikholman Marabou-tur-
nauksiin, G\teborgiin, M almddn 1a Lund'
iin.

Ulkomaisia ioukkueita ei ole ilmaantunut
ToPoLa:n daila j iirjestamiin turnauksiin,
mutta ToPola:laisten oman matkustusin-
nostuksen kiivi kuten suomalaisten ulko-
maanmatkailun yleenstikin: ruokahalu al-

koi kasvaa syodessii ja Ruotsin-vierailuja
lakattiin piiamasta varsinaisesti ulko-
maanmatkoina. Siksi ei niiistri, kuten ei
Keski-Eurooppaankaan suuntautuneista
ottelu- tai ysldvyysmatkoista historiikkia
varten ltiytynyt mistiiiin luetteloa.

Muita enemmiin ovat mieleen ehkii jiiii-
neet kuitenkin Kuusysien kolme ottelu-
matkaa Eindhoveniii. Hollantiin, 1980-

luvun lopulla. Ne liihtiviit liikkeelle
Kuusysien silloisen valmentajan Tam
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JOHTO JAHALLINTO
\iikiiiin organisaatio - n5lkfristen, ja-
noisten, liikkuvien ja liikunnanhaluis-
ten nuorten muodostama koripalloseu-
:a kaikkein vfihiten - voi siis tulla toi-
i-neen itrman taustavoimia, tukijoukko-
ra. monentasnista aineellista ja henkis-
r; huoltoa.

.rri tuosta iroidosta ja huollosta saa tie*
'.r toisilta pelureilta pelien vdleillzi ia

t:L-,rikana. valtrrcirla.ialra tiri k*ntie.s
-rlta koulutla.jalta. Ja suuri, moncsti
'raan t;irkein osa siitri tuice useimpien
',-lrlla koitta ia siksi taustatuet ja tilti-
,rt heidiin osaltaan ovat rnycis yhtii

. ,, kotijoukot.

iLrr tc;itnivassa seuratssa sen ylliipitoon
rin pelaajien kuin asioidenkin hoitoon

.,lLru aiiia vieii paljon rnLrutakin. Sielki

.:r - niin kuivaita kuin se kcnties kuu-
-.r,rkin - kaikessa toiminnassa vliltt6-

t.,.\n johto j{} halLinttr, siella ovar rahoi-
ja sieliii on kaikki se, mikl rahoituk-
,i saadaalr: han.kinnot.

?, rlii:ssa -johto ja hallinto on keskitetty
ireen. jol.a on toisinaan nimi.tetty- halli-

rl \HOITUS
". -skeinen osa seuran taustatoimin-- ista liittyy tietysti sen rahoitukseen.
' , :ai melko kiinteiit muotonsa jo var-

-. pian seuran perustamisen jrilkeen
nir,iis sen muodoissa ja toteutumises-

, r oi nihdi hyvin lauttasaarelaisen
tiseutu- ja yhteistytihengen olevan
ntrnnassa.

I 'La:n keskeisid rahoituskanavia ovat
. : erisinnrikin Lautto,saaren scicitit)n.

vuosittain toirninnan tukentiseen
;rtr.imdl varat.

tu.kseksi. toisinaan johtokunnaksi ja joka
nimitvksistii riippumatta tekee juuri-sitii
koordinoivaa, vetdvriii ja kuikua eteen-
piiin ohjaavaa tydtii, iosta sen nimikin
kertoo.

hallinnon muodostivat paljolti tai yksin-
omaan aikuiset - hyvin usein myds mer-
kittaviEA paikoilla olevat liikemiehet ja
yritysjohtajat sekii heidiin perheenjii-
senensd - kun seuran jiilkikasvu joutui
vielti odottamaan aikuistumisensa aikaa
pdiistrikseen mukaan seuran hallintoon.
Mutta heti kun trimri kiivi mahdolliseksi,
uutta sukupolvea alkoi nrikyii hallinnossa
ja johtopaikoilla - ja kun puolitoista vuo-
sikymmentii seuran perustamisesta oli
kulunut, he olivat valmiit ottamaan suu-
rin piirtein koko seuran omiin kdsiinsl.
Joustavampaa ja tehokkaammin toimi-
nutta sukupolvenvaihdosta ndkee liike- ja
yhtei s cieliimiis sri harvoin.

ToPoLa:n hallinnolla on kuitenkin aina
oilut erikoispiirre, joka on antanut sille
aivan oman leimansa. Aktiivisen koripal-
lonuoren vanhemmat eiviit nimittiiin ole
voineet juuri viilttyii si16, ettA heit6 on -
varsinkin ToPoLa:n toiminnan ensimmiii-
sinii vuosina - vilkkaasti otettu mukaan
my6s johtokunnan toimintaan ja monissa
tapauksissa melkein heti sen jiilkeen, kun
perheen nuori on ehtinyt sijoittuajoukku-
eeseensa. Kynnys seuran ja sen johdon
viilillii on aina pyritty pitiimit[n matalana,
keskusteluyhteys niiden viilillii toimivana
ja asioiden junailu ja toteuttaminen vai-
vattomana. Muun muassa siksi kotijou-
kot, pelurit, koripalloperheetja seura ovat
aina ToPola:ssa kuuluneet idheiesti vh-
teen.

Toinen ToPoLa:n erikoispiine johtuu sen
perustamistavasta, johon on aikaisemmin
jo tiissii kirjassa viitattu: alussa johdon.ja

Mutta on seuran hallinnon kehittrimisessd
joskus epiionnistuttukin. Niinpii jolloin-
kin sen historian toisen yuosikvmmenen
alussa ryhdyttiin tutkimaun -uhdolli-
suuksia erityisen vanhernpainkokouksen
toteuttamiseksi - mutta aloite raukesi
Tom Hynnisen muistaman mukaan tyys-
tin, ehkii siksi, ettii tiillaiselle kokoukielle
ei ainakaan niissii oloissa lciydetty riittii-
viiii tehtiivSii.

ir

ToPoLa on niinikiidn ollut toimintansa
alusta saakka Lions Club Helsinki/Laut-
tasctqren suopean huomion kohteena ja
klubi ottikin pian ToPoLa:n taloudellisen
tukemisen yhdeksi sdztnnrillisten aktivi-
teettiensa kohteeksi. Trissii ei ole vaikut-
tanut eniia vuosiin ToPoLa:n puolelta
pelkkd saaninen, vaan se on voinut olla
myds antamassa lioneiile resursseja -
moni aktiivinen ToPoLa:n seniori kun on
samalla kertaa ollut klubin jiisen, toimi-
nut sen verJjlnaja myds - yhteisen hy-
vdksymisen saaneena - hoitanut klubin

ToPola:llekin suuntautuvan tuen suunni-
telmien mukaista ohjautumista kohtee-
seensa. Niiin myos tuon tuen kiiytcin val-
vonta onpiirtssyt toteutumaan yksin.ja sa-
moln valvorn.

Sitii iloisempi asia on viime vuosista
saakka ollut se, ettii - jiilleen kerran muu-
ten Tom Hynnisen aloitteesta - ToPoLa
saattoi laajentaa kunniavelkansa suoritta-
mista Lauttasaaren lioneille, kun puolen
tusinaa ToPoLa:n piirissli mikroista ja mi-
neistii varttunutta aktiivijdsentii liittyi
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IMAGENRAKENNUSTA JA KAMPANJOINTIA
Veirit, asut ja varusteet . Logo, viiri ja lippu . Jrisenmat-

rikkelista Vuosiki rjaan. Kampa njat, merkit ja tav ar at
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lt PoLa:n tcliminnan ensimm6iseen puo-
:cntojsta vuosikymmeneen mahtuu
ryirs jakso, .ionka kulucssa sc kehitti ia
,rteulti itselleen mahtavan mli:ir;in erilai-
-',a im.agenrakennu,stuotteila ja seuran
. .roranai sia m a rk kinointi,; ti line. itci. Suuri
.a nriistli ideoista ja niiden toteutuksisia
i rnonenkin lbPola:n silloisen hallituk-

rn jiisenen n.iuistaman rnukaan perdisin
.:osina 19Bl-1992'IoPoLa:n liailituk-
rin kuuiuneelta Pauli Leim,iolta. Hiin oli
. h uivriss;iiin osoittau tunut rLonipuoli sek-

ia tuotteliaaksi, a.fatuksiaan vapaasti
:hittiiviiksi, mutta samaila mvr,rs erirtriin
..i trinnonlriheiseksi uusien icleoiclen esir
,.iksi. Vbitaisiin ohkd sanoa. erra pauii
, rmio otti tehriviikseen kehiltaie
Po[,a:a liikemiesmriisesti - .ja siihcn

.Lrluvat myos rnarkkinointiin kAytettA-
. vdiineot, -joiden tuotekehitriiiAnii hiin
r.11aan toin'ri.

rli Leirlion ideatuotannon tuloksia oli-
, siten muun muassa IoPoLa:n niiky-

Je n lislilirnisccn tarkoilctut nuscr u-
.' tiscl. j a nliy ttriviin n;ik oiset nut i ntt,t tar-

.\eil.ron logo, pelipaidat, t:errytteL y*-

r. kas-ti.t, ntitoLi ja Vuo.siki.rjan kehitta-
'e n .ia ,seu-ron ctmat .jot,tluk.ortit sekii nii-
il1.\,\'nti,

\RI I'ASUT JA VARUSTEET
'Lrnrniiiset "viralliset" tuntrust'tirinsri,
.ii.sett ja ruskean, ToPoLa ontaksui
'rian perinnoksi liitiseuransa ToPo:n
in kiiyttriniistri v;ireistri. Peliasut, ver-

'.it'cLstrl, kassit.ia nlilut varusteel seu-
'. at hy.7jn pitkiiiin ttitzi vlrivalintaa..

. r liiin vdrit ovat vapaalnmat .ja tulleet
\ ironipuolisiksi. Sitovaa tunnusvliri-

-L ;i Tom Hynnisen mukaan entld oike-
it ule. mu(tu kuyt;innirssd muun tnLl-
foPol-a on suosinut vcLoleito. ja kirk-
viirejri, niiden .joukos sa sinistti, val-

'.r 
.ia liLaa..

.,,in ei - edeiieen Tom Hynnistd laina-
-illme - niinkd;in ole oiemassa yhte-
,. unir onilulnitisla pcli- ja r apaa-
riustoa, vaan esimcrkiksi yksittiiisil-
kkueilla voi olia omat ia ornin tun-

nuksin va.rustetut T-paitansa ja lippiksen-
sa. Lippikset yleensri ovat tullebi viime
vuosien suosikkiasusteiksi ja lciytiineet
siten esimerkiksi joukkuetasolla- tiensri
my6s ToPola:an.

LOGO, VIIRI JA LIPPU
My6s ToPoLa:n eritttiin naseva ja hyvin
tyylitelty - sekei asiansa suoraan kertova -
logo on alusta loppuun saakka Pauli Lei-
mion k?isialaa. Hdn lienee ensin todennut,
ettd sellajnen on tarpeen - ja se merkitsi-
kin heti tuntuvaa parannusta varsinaisen
logon sijasta vieki 1980-luvun alussa
kiiytetyn tavallisen ladotun tekstin rinnal-
la. Perimzitieto kertoo, ettii Pauli Leimio
suunnitteli - ja varmaan ainakin hahmot-
teli - itse logokuvion. (Toisten mukaan
logon lopulliseen viimeistelyyn osallis-
tuivat ehlcri myos taiteilij at Peixi ja Ulla
Vaaj akallio, joiden kiidenjlilki on muuten
niihtrivissri mycis Pauli ja Jussi Leimion
ideoimassa ToP oLa-mitalissa.) Topola-
logo on tdnziiin yleisesti tunneltu ja erit-
tiiin tlrkeii vtiline ToPola-identiteetin
tunnusmerkkinri.

Logon kiiytdn luonnollinen jatke oli sit?i
pian .seurannut ToPoLa:n pr)ytciviiri ja
tuoreinta vaihetta logon kiiytcin monipuo-
listamisessa se kankaalle siirrettvnii ehus-
taa ToPoLa:n lipussa.joka on niaiira ,in-
kiii Lauttasaaren yhteiskoululla 7.2.1998
pidettiiviissii ToPoLa:n kaksikymmen-
vuotisjuhlassa.

Jaitsestuirin selveld on. ettii ToPoLa:n Iogo
nykyisin koristaa kaikkia seuran asuja,
tarvikkeita, painotuotteita, lehtijuttuja,
plakaatteja ja ilmoituksia. Logo ja s-en
edeltnjii sekii mitalia lukuunottamatta
useimmat trissii luetellut ToPoLa:n mark-
kinointituotteet ja painotuotteet ovat nrih-
tdvissri kuvina myds tiimiin kirjan lop-
puun sijoitetussa kuvaliitteessii.

JASENMATRIKKELISTA
VUOSIKIR"IAAN
Tom Hynninen on kertonut, ettii ehkii en-
simmiiisen painetun matrikkelin .jiisenis-
tostiizin julkaisi ToPo noin vuonna 19J7.
ToPoLa seurasi esimerkkid joitakin vuo-

sia mycihemmin ja julkaisi kaikkiaan kol-
pe eri jrisenmatrikkelia, joista kahden
kansia voi katsella mycis tlimiin kirjan ku-
valiitteesszi.

Pian 1980-luvulle tultaessa Pauli Leimio
ehdotti, ettd ToPoLa:n stiAnnollisestii
vuosij ulkaisusta tehteiisiin nim eltriiinkin
oikeaVuosikirja - neuvo, jota heti nouda-
tettiin ja jonka mycis 2iitiseura ToPo otti
pran varteen.

ToPoLa:n Vuosikirja-sarja. johon trimiin
julkaisun ilmestyilyii taytenA sarjana kuu-
luu kaksikymmenrii noin 60-80-sivuista
numeroa, on kasvanut jatkuvasti merki-
tykseltiiiin sekd ToPoLa:n maineen levit-
tajana, taloudellisesti merkittdviinii ilmoi-
tusvdlineenii ettii kappaleena aikaansa
seuraavaa koripaltokirjallisuurta. jollai-
selle sopivaa foorumia ei olisi 

-kovin

helppo lciytiiii.

Uusimpana tulokkaana ToPoLa:n julkai-
suJen sarJaan on vasta noin vuosi sitten
ensimmriisend numerona ilmestynyt seu-
ralehti, seuran sisiiinen tiedoiuwiiline.
jokajatkaa seuran nimeen nojautuvia pe-
rinteitii mycis omalla nimelliiiin. Se nirnit-
ttiin on iskeviisti ja yksinkertaisesti Zoa-
hukas.

KAMPANJAT,MERKITJA
TAYARAT
Edellii mainittiin muun muassa Pauli Lei-
mion kehittiimisfii kampanj atuotteista eri-
laiset ToPoLa:n mainostqrrat, joita oli
1980-luvulla parikin erilaista. Toinen
niistri kantoi iskevdd Iausetra TYKRAAN
ToPoLaSTA, joka tulikin rutuksi kasseis-
sa, kansioissa, autojen ikkunoissaja mis-
sii kaikkialla mainostarroja on nyt tapana

\AyttdA. Toinen tarra, josta yhtiian kappa-
letta ei hisroriikkia tehttiessii ldyryiryr
ikuistettavaksi, oli Tom Hynnisen k6rto-
man mukaan "upea ja monivcirinen lcit-
fta". Nykyiiiin myds huokeina ja helposti
monistettavina sekii monivririsinii saata-
vat seuran joukkueiden ja muiden poru-
koiden omat tarrat ovat tulleet kiiyttOon.

Oivallinen, tiettAvasd Pauli ja Jussi Lei-
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Kahdenkymmenen yuotensa ai-
kana ToPoLa on jo aikoja sitten
muuttunut pienestd, muutamien
iunostuneiden vanhempien ja
nuorimpien joukkueid.n *,ro-
dostarnasta seurasta yhteistiksi,
joka yleisesti tunnettuna ja hy-
vin n:ikyviinfr on osa tfimiin pdi-
vfrn Lauttasaaren identiteeitia.
Parinesatoine pelaajineen se on
kasvanut itse asiassa hdmmiis_
tyttiiviilliinopeudella reilusti vli
suornalaisen koripallor*,r.un t5-
miinpiiiviiisen tilastollisen keski-
koon. Ja tiiniiiin Topola:n pro-
fiiliin kuuluu osana mytis osal-

Iisturninen Lauttasaaren
miiiin ja toimintoihin
kin alueilla ja yhteyksissd,
ulottuvat Iaajemmalle kuin
ran alkuperdinen
ToPoLa:sta on tullut monella
solla elimellinen osa
ren nykyptiiviiii ja eliirniiii -
voilla, joita sen perustajat
kaksi vuosikymmentd sitten
kin osasiyat edes odottaa
osaksi tulevan.
Vai olisikohan heillti sittenkin
Iut mytis jokin aa
nen visio tiistiikin asiasta?







' ToPoLa:n tarpeita a.jarcllaarr. iuuri ti_
-n puule un scn kchitlkscn suurin jar_
T, rPoLa: n saii vuoro.je n I iraAm ir.i.jn'i,n

'. etta. ntutta nvkviselliirin salivuoro.ja
'i. antaa Topoln:ile lisrii vain olt;;i_

:. i itii.. va.staavasti r.rois muilta r";;;iii;.
,. rra laajennuksen toteuduftr; L;;;p;]_

hrrrjoiileluun kdyrcttiir :i salirtika kas_
n) tiytsccn vet.rallu0a krrlminke rtai_.i. Sanralla muidenkin pallt,ilu_ ia lii_'rlyhrnien harioitusoiosrht."t' pa

. \ at. Toi\'omuksena ()n. ettA luaje n_..r'cit_saadaan alkamaan vuonna 199g,
uudessu salissa pelatarn io svksvlll
' la rue I oP,rl_a:n ykkos.jilu("1r11," ep,,rn 

.1o nrestaruusarjassa.

ririn kynnykseile ajoittuvia suuria to-
: !otrtrntruksict alettiin LyK:n tiloissa

-'rtlili .1o melko aikaisesa vaiheessa.

Turnauksen kestiiesszi koko koulu on vh_
den viikonvaihreen ajan r"d;iti;;; kJ;ipatlorlukcskus. Salissa pelalaan aamus;
iltaan ja ruomareille pia.rian ia.;;;;;:
xaan koulutustilaisuuksia. Ntiihin turna_
uksiin Topol-a:n ensimmai""rJ" pliGJ-
kainen 

_ puheenjohtaja fo* "Ain'ni,Jn
mutsh kutsua koulunkin edusta.jia. One-luiden viiliajoilla yleisri rui r"*itu'.riiul_
sra .aJankuluksi tarkoitettuju uupuuruo_
toisia kilpailuja. Niinpii erain kerran taui_
rasaaretarnen toimittaja Seppo Vciiscinen
Ja mlnut oll haastettu vapaaheittokilpaan.
Mutta kilpailijoiden akrrr vrsesra korioal_
loharrasfuksesta oli ilmeisesli kulunur li;_
kaa aikaa,.sillii pallo 

"i t"ht;;;t;lia;;
upota koriin. Viimeisellii yrittamall-tini
tein kuitenkin vihdoin uoittrit<orin---*ii_
nokaiseni siinri ottelussa" Mutta trn fornvield kertoi yleisolle ,Ahr;;;;; ;;;

minii olen tenniksessri parempi kuin nvt
i [meisesri koripaltossa, i"hi;.i; ;;i;;'Jli
saatu pelastetuksil

Tiitii kirjoittaessani muistelen l;impim;istiToPoLa:n kaksikymmenvuotisLa' tvdr;
rauttasaarelaisnuorten parissa. Topbla
taydenrAa hyyassii ytrreiihengesrA k;;lr"
Jen. kanssa sitri kasvatustyota, iota vii_
meksi mainitur rekev6r. wii, ,rli"i uur_
daan ohjatuiksi pois kactuilta. r.;;;iri;
ympyrothrn. Uskon, ettii Topola:n aktii_
]ltrl.l....l.u rnxosrus siii lyviir nyr n uorukai_
sen.tKaan ehtlneelld seuralla edelleenkin
veihintririn ssmalla tasolla tri, ,o, 

"nrir*miiisten. kahdenkymmenen vuoden aika_
na. Stkst on paikallaan yhd toivottaa:

MYOTATUTTLTA, TOPOLA!

r L.NTATILAHANKKEITA

,Lri on l:ihcs koko tilhiinastisen ole-
':itlonsa ajan ollut aktiivisesti *rk,,r,

, i:r.issa joill:r on tihdatty cntistA laa-
. n. 

,rnorriputrli:cmpien .i,t prr.rpi,
.rl rl(rlcn hrnkkin:isecn Liiuttrslarel_
.i,rrrirr.inen yritl s tIlrIn suunlaan oli
ttcnlurslt ( l) muun yhteistrn krnssarisl;i*5 hallihanke. " f_rrttuioo..ri,

:uuttuva mifl.avan katsomotilan ai_....r.rninen oli yksi tltniin \iilctnmin'rrn kailioilkeirlamisen a\ ulia {o{cu-)- \uLtrcn hallipro.fektin iarkr-ritUs.
' .ien rahuitruminetr oli csillh mrris

r ur'den .iaksoillr rehdyissti rurini-
. ...r- ntullc se ci pdissyt etcncma:in pi_
rll e.

ToP-oLa. .on perusrajajiisenenii mukana
myos yhdeksan yhteisdn rnuodostamassa
Laut tasaaren Ku!ttuu ri_Liikuntat ilat
ry:ssii, joka nimenslikin mutaisesti on-oi-
lanul r a v.o.i t reek see_n paran ner rrien trlii uu _rr- Ja_ Irikuntatilahankkeiden toteutrami_
seen Laurra.saaressa. yhdisrykr.n [;;k;i_
s,rn perustaJlin kuuluu mycis l,ouilasaarenyhteiskoulun.

Koululla on tasfa riippumarta omana hank_
Ie?ntan kiiynnissii audil.orion saamjnen iaToPoLa:n.roiveissa on. ena k";l;lii[;;:
uiltoJa vortarsrrn merkittiiviisti laaientaa iamonipuoJistaa. koska painerra 

"iiA;;'t::vavaan kayt[ci6n Lauttasaaressa kyllii on.

65





Kari Harjula

Tom Hynninen

Yrjd Munukki

Panu Harjula f

Jorma Laine

Olavi

Kyllikki Heikkata

Pauli Leimio

Anneli Nieminen

Tage Henriksson

Irmeli Lemberg

Esko Ranta
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Latri Sipponen
Paavo Suhonen JotmaTuominen

Pertti Jotuni
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.r Lrrieen yksiiiiilinen alkuperiiiskappale
r..r.:crttiinkin yleensti kyllin arvovaltai-
.r.:i r iestintdvtilineeksi. Niinpti sitten
:: ,risia tehttiviA suorittamaan rakenne-
:'Ji,,1. automaattisella ja reikiinauhaohja-
r -... .L .Ius t- O-\\'riter-kiI'i oituskoneella m o-
'' . .,rr rnl l-l{ i kappalctta vaslaanottajan
-.::.i .ia osoitetta vajlle tarkalleen sa-

.,r,1.ri:ia .ja samansisiltoisia, mutta siiti
,..ri'ilirsiai vaalikirieit,ii Koripailoliiton
-:.. r >i uroil 1c i a kehotettiin niitii liittoko-

... ..f,.tssri ainestzimdein'IoPo:n ehdokas-

.- 1.,.,r'r Harjr-rlaa ytrdeksi jdsencksi liiton

. ,,l rukscen.

ri::,rie.in. eltli silloisen pdtivahnentajan
i, ; , i Ttrc,niisen saatua Rukalla tuon kir-
'::r'r irisiinszi h:inen li;inensti oli kuulunut
, .:rrrkkaana yrnpdrisliion. "KaLlu" oli
., . rn ilnrei-cesti erehtynyt kirjeeiiii har-

.lc:ur karnpanjan laadusta ia luullut,
:i..r kr:eessri oli jonkinlainen vallanku-
::- .r.. .lcrllaisesta ei ollut suinkaan kysy-
'r '. r. \lutta Kari Har-iula ptirisi suuren ziti-

' : -1.rriin kantamanaliifon hallitukseen ja
--:'-.uien lopuksi kaikki olivat tulokseen

. . '. .,, \ ailsla.

I.-.lui:in veljcssarjan nuorimmasta, Jil-
;.., ,;,,. tuh rnaajoukkuetason pciaaja ja
: -rr- ir kLrnpalIouransa huipentui Suomsn

.-rr,reer-i iitseny)'teen Tokion oiympia-
:. . r:-.ii \ uonna 1964. Tokion kisat oval.-
:. ': Lrhaiu lnennesst ainoat oiympialaiset,

:-..n Suonren joukkue on selviytynyt
:; .L.rnralla (vuoden 19-52 kisoissahan
I : . : r n 

-s 
i s s.i Sr"r orni i stintiimaana oli itseoi-

.. :'- i J tru osallistunaan kaikkiin lajeihin).
P.:rL,Llt pelairjavuotensa Juha Hariuia
., .:iti kuitenkin Yhdysvalloissaia o1i siei-
-: frrlLlttuaan halukas enrtti lauhdutteie-
:'i,rn alemmissa sarjoissa. Nykyisin hiin
: lnrri Puolustusministerion palvelukscs-
.-r neuvottelevana virkarniehenti. Juha
riir'rlrlan pt.ika Lauri on pelannut kori-
:.:.,,r& Lauttasaaren Myllykalliolla.

I Pi,Lr:n syntyvaiheissa ja perustami-
:;::r siiloin .jo lukunsa piiiittiineellii ja
L.1 u lt ii-i traree n sii oittuneell a Kari Elarj u-
.,,1,u r.1i suur'r ia mer:kitftivzi osuus. l-u-
:.,tunot,tarr&tta sita, ettl hiinen kolme poi-

-11

I

kaansa, veljessarja Tero, Panu ja llati,
muodostivat melkoisen osan uuden seu-
ran tulevasta pelaajamateriaalista, myds
Karin energisyys ja lajin tuntemus olivat
ratkaisevaksi avuksi sen perustamisessa.
Ensi alkuun jopa Harjuloiden kotiosoite
Lauttasaaren Otavantiellii oli my6s
ToPoLa:n virallinen osoite ja kaikki asi-
aan kuuluvat paperit luukutettiin sinne -

kenties suorastaan Maiia Hafiulan "har
miksi".

ToPoLa:n alkuvuosina myos Karin tycin-
antajan tuki oli merkittdviid: saimme pl-
tiiii usein kokouksiamme sen tiloissa ia
ToPoLa:n Vuosikirioissa tuo tunnettu ltid-
kealan yritys iimoitteli toistuvasti. Toi-
miessaan aikanaan Lions Club Helsinki-
Lauttasaaressa Kari huolehti aina siitd,
etfii myos ToPoLa muistettiin tukea jaet-
taessa.

Tero, Kari Harjulan pojista vanhin, pelasi
vuosia ToPoLa:n ykkosessti. Hiinellii oli
hivelevdn kaunis ja korkea hypiiri, joka
myos liihti verrattain kaukaa korista. Tyci

-ia opiskelu ovat sittemmin vieneet Teron
pankkimieheksi Luxemburgiin. Hiin on
naimisissa ja Kari llarjulasta on vuonna
1997 tullut isoisti. Toivomme Tero Harju-
lan aikanaan ajautuvan takaisin kotimaa-
han ja liittyviin ToPoLa:n ikiimiesjoukku-
eeseen, joka voi muodostua jo vuositu-
hannen vaihteessa.

Keskimmiiinen pojista, Panu Harjula, o1i

luultavasti kaikkein lahjakkain ToPoLa:n
tiihiinastisista pelaajista. Heinestii ja htinen
traagisesta poismenostaan kerrotaan toi-
saalla tiissti kirj assa.

Veljessarjan nuorin, Ilari, pelaa edelleen
ToPoLa:n BPB-joukkueessa liukkaana ja
teknisenri laiturina, asuu Lauttasaaressa
Melkonkadulla j a opiskelee.

Kuten muualla tissii kirjassa on kerrottu,
ToPoLa:n syntyyn vaikutti ratkaisevalla
tavalia tarve rahdata poikia Lauttasaares-
ta siltoien yli kauas Nlunkkiniemeen kori-
palloa pelaamaan. Kari Harjula kertoo,
yhtena ToPoLa:n alkuunpanemiseen joh-

taneista vaikutta.iista, ettti samalla kur
tuohon aikaan koripallo lajina puuttu:
Lauttasaaresta kokonaan, harioitussalier
vuokraaminen siellI nziytti olevan kuiten-
kin helpompaa kuin muualla. Viimeks
mainitussa asiassa Kari luotti - eikii tur-
haan - My1lykallion koulun silloiseer
rehtoriin ja entiseen koripallon mesta-
ruussarjapeiaalaan Tage Henriks s oniirt -

jonka haastattelu on myos ilmestynyt tii-
sd kirjassa.

Myds tiimil luottamus vaikutti ratkaise-
versti ptiiitokseen aloittaa oman koripalli*
seuran toiminta Lattasaares sa.

Kari: "OLi se sinti.nsci ctika h,ottsteellirtt"
a.lku, se oli suorastoan ihan mukavaa.' '

Kari heittay tyikin toimintaan
kaikin volmln a mm otti neljiiksi VU --
deksi valmennettavikseen vuonna 19t'

mista siinh vaiheessa, jossa hrin e1

otlcen
kiin. Vain kerran hiineltii oli erltissii
lussa mennti "kuppi nurin".

amikanSilloin Karin joukkue pelasi N
lilta Helsingin Vuorikadulla
NMKYTA Yastaan, mutta ToPoLa:n
la isokokoinen sentteri ei millii[n

korin al1c. Siksi
nuorelle herrall
painokkaasti oikean hyokkiiyspaikan
linnan tzirkeyttli. Tiihiin puhutteluun
iuivatkin ne tasan

.jotka tauko kesti.
mentaj vielii kysyi: Oletkos
n1-tl!" - ja sai vastauksen: "Murt
on ihan mtirkci!"

ToPol-a:n alkuaikojen
.jiiscniksi viit olleetnuoret e1









nettotuotto alkoi numerolla kahdeksan.
Sillti kenalla Gyld6nintien KOP:issa, jos-
sa ToPola:lla oli urheiluseuralle varsin
harvinainen luotollinen shekkitili, tiskille
kaadettiin mahtava kolikkoliijti ja paksut
niput erittiiin ryppyisi2i seteleitii.

Kyllikki Heikkala ei muista toiminta-
vuosiltaan 1984- 1992 ToPoLa:n hommi s-
ta yh6an ainoata pettymysH eikii ei-toi-
vottua tapahtumaa. Kerran kuitenkin
kaikki niiytti periiti uhkaavalra. Pertti
Heikkala oli matkoilla ja Katajaharjuntie
kympin pihalla oli valtava mriririi tavaraa

TAGE HENRIKSSON

Koripalloilij a Thge Henriksson, sittem-
min Lauttasaaren Myllykallion koulun
pitkiiaikainen opettaja .ia rehtori, lem-
pinimeltiiiin "Pehtori,'. esiintyy kori-
pallon tilastokirjassa SM-sarjassa
rrronna 1954 ja on siihen mennessfl pe-
lannut yhdeksiissiitoista SM-ottelussa.
Samassa joukkueessa h6nen kanssaan
pelasivat mytis muun muassa silloisen
maajoukkueen takamieskaksikon
muodostaneet Eera Salonen ja Kalevi
Sylander. Samana yuonna mukana oli-
yat edelleen koripalloilijakuuluisuudet
Leo Ahlbom, Reino Bjiirn ja Matti Ne-
nonen. Tage Henrikssono 182 cm, kuu-
lui myiis oman aikansa pitkiin pelaa-
Jrm.

Tage Henrikssonia kiinnosti kuitenkin
ennen muuta opiskelu - hiin aikoi valmis-
tua kansankynttileiksi Opettajakorkea-
koulusta ja suunnitelmallisesti toteuttikin
taman tavoitteensa - joten hiin sittem-
min pelasi koripalloa vain SAUL:n (Suo-
men Akat e e mine n U rheiluliitto ) sxjoissa.
PAatds oli rohkea ja viisas, sill6 moni so-
tien jiilkeisen ajan opiskelijapolven pal-
loilija sortui harrastuksens-a 

-pariin 
niin

tiiviisti, ettii valmistuminen ainakin vii-
viistyi, jos ei jiiiinyt kokonaan kesken.

Mutta huolim atta Tage Henrikssonin ver-
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odottamassa seuran puheenjohtajaa ja hii-
nen autoaan. Aika kului, kello oli jo kah-
deksan aamulla ja tyrit oli pakko piiiistii
pian alkamaan - mutta puheenjohtaja sen
kuin vain nukkui, halluisaan senkertaisen
turnauspaikan, Myllykallion koulun,
avain! Hrin heriisi puhelimen soittoon ja
kuuli Kyllikin erittiiin sivistyneellii diinel-
lii ilmoittavan , ettd, wkaa oli viihrin, jos o1-
lenkaan, suoriutua paikalle. Siitakin sit-
ten kyllii selviydyttiin - mutta koulun pi-
halla kylmiistii hytisevii joukko mutrjaur
teli kuitenkin puheenjohtajaa alkuun aika
pahasti.

Haastatteiuhetken tiissii vaiheessa myo.
fiina "Tintti" Heikkala istuutui kahri-
noytriiin ja todisti, kuinka hauskaa oli ol-
lut pyoritellii arpoj a .j a j iiri estellii myynti-
pdytiii. Totesimme kaikki, ema nuo vuo-
det olivat oileet ikimuistoisia ja eftA ne
olivat antaneert meille -iokai sellc paljon.

Kyliikin mieleen oli erityisesti jriiinyt se.
miten hrtnen itsensd liihdettvii sunnunrai-
iltaisin takki tyirjiinii Uyllykalliolta yn-
teiskoulun rehtori Tltge Henrikr,;or j:
ToPol-a:n puheenjohtaja raahasivat run-
saan n;ikoisiri mustia jiitesrikkejii ulos ros-
kikseen. (IF1_y-)

rattain lyhyeksi jiiiineestii SM-koripalloi-
lijan urasta hiin on tehnyt lajinsa hyviiksi
paljonkin enernmdn kuin moni maajouk-
kueen hriylii ja pistenikkari - luultivasti
enemmdn kuin hiin itsekiiiin osaa arvata.
Ja ToPoLa:n synnyssii tiimiin myhdilevrin
rehtorin osuus on ollut suorastaan ratkai-
seva!

Tagen opetettua kolmekymmentiiseitse-
man vuotta yhteen menoon ja liihdettyii
oil,<9in hyvin ansaitulle eliikkeelle Mylly-
kallion koulun rehtorin toimesta haireia
on nyt, viiden vapaavuodenjiilkeen, erin-
omainen nrikcikulma ToPola:an. Teimiin
kirjoittaja kiivi puhuttamassa rehtoria
Friisildn Holmanmrientiellii. jonka ainoa
haittapuoli on hiinen mielestridn se, ettii
sinne ei tale Lquttosaari-lehted.!

ctsti pctlloiiem.aan! h[,-ds Olli Mu.stone".
ktitti Lu,r.tnani vielci hienrun nltdhemntir
k e r I t t rn o.s s u s a n ta t t u.s i a n j u p r t ii.s t a m o s t -
kdtttitli tunnetulla tat,allaan. Ja ajatu:-
han ctLi tietenkin, tLttis ,se. ettC Mtllikatii
on koultm ,;ali olisi uudelle ,seurall.i sop:-
va treenaus- ja otteLultaikko.

fulutto. sittefi saniot herrat kolistelivat her-
mostunein,a .jtillee.n pttrin viikon kulutru;
rehtorin kdnslian porstLtdsso. He sano,-
y"at, ett(i Sinun salissasilt,ct.n ei ole rnir-
kcicinlaisia. koripullotelirteitti. No, mir:
tein asi,ctsta onctntu.ksen kouluyirasti,
kauttct Helsingin koupungille ja. sitte,
rneilLe tuli joitakin miehici ja kiinritti vc,r
mistel.usaliin neljti minikoritt. Taisi ol!;
niin, ettci silLoinen trendi oli. peruskoulu,
valuttua m1'ds etelcicin, jotta kouLuja par
.jattiin ja hyviteltiin - ainakin aluksi."

Miksi oikein
puuhaamaan

ryhdyit jo alusta saakka
ToPoLa:ssa?

"No sen tcihden, kun Teitd ercicin kerran
ihan asiallisesti tunkeutui meille rehtorin
kansliaan kolme miestci: Paavo Suhonen,
Kari Harjula ja Tom Hynninen ja esitti
s uht e e I lis en v aativ aa, mutt a s i lti y s t civ cil-
I i s t ci tid n en pa in o a kciyttcien. e tt(i La u I ta -
sqqreen on srytci perustaa koripalloseu-
ra. Pienici poikaparko.ja kun muuten oli
kus kattav a aina yieraalle paikkakunnalle

Jeit sitten pitkliksi aikaa
ToPoLa:n hallitukseenkin.

"Sehcin oli ihan luonnollinen
kaikesta tapahtuneesta. Laji oli
rukka oikein hyvdd ja itse siitci
kin nciytti koko ajai kehittyvtin aina
parempi ja voimakkaampi. Ja oman
luni pojathan sielki ToPoLa:sa ensi
kuun harj oittelivat ja pela,rivat.

tuttu,

pcitevcimpciri syytti ei ole olemassa!"
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Mit[ ToPoLa alkoi merkitii koulullesi?

" Sehcin oli koulun suurin hitti niind vuo-
sina. Oppilaiden keskuudessa seuran pe_
tustaminen oli valtava tqpahtuma; kaikki
siitci_hctlisiv rit myr) nteis e iti j a inno stunei_
tru. Kttvin aina syksyisin koimansissq luo_
kiss.a puhumassa pojille koripallon hyd_
dyllisyydestti yleensci ja meidcin koulus_
samme aivan erikseen. Mydhemptnc) vuo_
sina saatoin kohdistaa sanani sitten mtris
tvtciille.

t, i v an tr.,s i o I I i s e s t i o t e ttuno'fo p o La : n I u I o
...ilttt(t.toar(,ett tttonipttttli.rti alcr_astten
:)i,unt.tra 

.siellti hlirtkin ptljurt. Kt,l1o
rri.rtrAoulitlailrtk.rr,,,,"'^nitt Lwhatr oli'itto ollut se, ettii ninienoma.cin lttokcut_

1 
t.e 

"t 

t aj aj ci rj e s t e ! m cj s s ci Li i ku n t a o L i p ak o s _

. i k i n t cltt it n ut j ti (i d {i hu rt n.o s ti lt o i d.e tuks i.
[.ikci sen jcilkeen peruskoulukaun ruuuttct_
,tit tiLannelto..

' 
I ( t t a.nt .s t' : rc e m i t a r i t,s i k tr r r p tt tt,q i t t fa I i o I _

. kiiyrL,trtit tiksi k.rllcikin rs. Iiikkuvan lii_
-.unnanoh.iaaj an, joka ei tietenkcicin ehti_
:t't ede,s k.ci,t:clci iukuw.toden qikano kaiki..r-
t k o lt I c i s.s o tt n. ku n n o i I i se st o u h.j a tr k.s e s t a.tthurn.attakcta.n. Minua hcitttmtistttttciri
:ti se. t'tttj t rikoisolti5la,lu tttr !cvittint io
t t - a.s t e i I I t e.r i m c rk i k.t i A i c I i s t ti. m ut tir ! i i _

.lritaan ei c;le kiinnitettl, fovii pi'ioio
torrtiota - kuitenkin ,tett verran. ettti Ui_
r t t fa I r t t r tt'ja t tn t.ci h cn n e lt.t.

Toivon.kin hartaasti, ettci jostaki.n insti-
rutista joskus volmistuisi,selLaisiokin
,,tktttrop(ttajia. .joktrt ttlirirur .\u(utect
'ikttitft6x|111,,sttr rntri.s Iiikunntrrr aIaIIa.

' tr!kisuud.essa r,, oiron oikeutetusti oltlu
' irtte vutt.sitto iIttoIt'JttttIeiIo ttttofien l\.1._
,ett Itttttton tapottluntise.rru - n,n,,iiio_
rt eri sri.stii. Tilotrreert korjactntiscert

;cnn.ee parikin vuor-ik\mmentcj _ siintikin
,l)oukses\o. etti Op(ru5hallirus tt,kisi
t's kri ci n n t) k s e tt a.s i o.s su j o h u tt m e n t r t t.

Iuttct ToPo[.a aivan selv(isti rikctstufii
Leillci Liikuntatuntien ohjelmaa. Ercicit
',ettrtjalri jopa n!tniviir pe!utrttumctan
'ripalloa. Luokat olit at to.sirt oik(t suu_

tt jct tietenkin ne, jotka olivat rnukana jo

ToPoLa:ssa, osasivat koripalloa muita
enemmtin. Mutta vaikkq tdllaisia hanka-
Itryksia oli mqtkan varrella, tdmd kaiili
oli kuitenkin kauskaa.

Erityi.sen paljon atyoe annan TopoLa:n
ke h i u rimi I le j a j ri rj e s tr)m i t I e My t I y ka I t io_
rurna.uksille. Myds oppilaidei ianhem-
mat tnnostuivat tul.emaan niihin mukaanja tapahtuma muodostui "Mvltsilla,, ii_
kein vuosittaiseksi kohokohdaksi. Mu,is_
tan mycis elcivcisti ne monet sunnuntai_il_
lat. joina turnauksen p(i(ifim(i Tom Hvn_
nisen kanssa kanniskelin rnistia jateshk_
kejci koulwn roskikseen. Sydan i<ylmAna
odottelin sitten aina maanantaiaamua,
jolloin aurinko armottomasti ehkr) patjas_
taisi turnauksen nahdollisesti ai'heina_
mat aineelliset tuhot. Mutta sellaisia ei
koskaan tullut ilmi.

luoden 1992 helmikuussa pidetyn Mytt_
kykallio-rurnauksen pdcirteeksi' fopi,La
ojensi minulle kihes metrin korkuisen ov_
tyn kiitokseksi pitkcimiel isyydestci ia iiles
mistti. Se on lasivitiinissci'kotonani eifui
siihen saa panna kukkia eika mitain
muutakaan. Pytyn kylknm on kaiverrettu
teksti:

nall{l, sillci salia kr)ytettiin paljon.

My lly kallion ko ulun v ahtime s ta rit s oav at
ToPoLa:lta arvosanan kymmenen plus.
Jokaisen koulun " ylin kailqlnhalti.jahan',
on_varmaan jo vuosisatojen a.jan ollut
vahilmestari. Jos hcin on tyytyvtinen, niin
koulu toimii. Nrjin oli myrjs'minun'aiki_
ryqnj.i? nciin uskon olevan nytkin. Niinpri
Myllykallion koulussa miiun aikanini
toimineille vahtimestareille, herrcilLe
Malkku Jokinen ja Alpo Huisman tahel_
Irink.in tcissd paljon terueisic) ja kiitokseni
- missci he ttvt lienevcitkin. iokinen aioi
vap.aa-aikoinaan taksia ja paranteti ini_
ve lkaansa voimistelusalin atapuolelta ol_
leessa asunnossaan - eikci hciiriintynyt
koripalloilijoiden pompottelusro.' j,
Huisman ali urheiluniehici kiireestri kail_
tapricthcin jo laati jo heti taloon tuLtuaqn
sen lc)hitienoasta tarkan suunnistuskqr_
tan. ToPoLa:n hrin hyvciksyi mieleltcicin ja
seurasr kufinosluneena sen nuorten kqs_
vamista."

Ketkii niiistii nuorista ovat ehkd erikoi-
sesti jiiiineet mieleesi?

"Kcivin monesti katsomassa TbpoLa:n
harjoituksia; siellcihcin nuoret hyppiv:at
t,ctllq.n kLvattomasti ja nayttivAt silti oppi_
van koripalloakin. Vuonia 1969 svnnhvr
Harri Wihuri, TopoLa, itmaantui erain
kerran kansliaani kovin kqtuvaisena ia
nolona; hcin kun oli potkaissut vahingis_
.sa koulun pcirioven alimman ikkunaiasin
sirpaleiksi. Nyt Harristakin on tullut io
diplomi-insindriri ja hcin kuuluu piu_
h qavan tietote kni i kan a I o I I a s u u re n'y hti-
dn pal:tteluksessa. Tuomas ..Tumppi,t 

Su_
honen o/i hurja koripattoitijan atki ia na_
nelldhrin olivat siihen jo gienit vatniina.
Kai Kekkosen muistan irheilteen hyvin
tnonessa laj.issa ja Hynnisici ja Harjiloi-
tahan porukassa oli 

' 
suora-staan iilise_

mrillri. Huomioni kiinnittyi myds terhak_
lcaql ig vikkelc)rin Erkka Nisakkiila;in,
vaikkakaan hrin ei ollut koulussani.
Markku Rosokivi kcivi kerran iuttelemas_
s,o kansliassani.ja keftoi aikoiansa kriydci
Amerikassa sekci pciristci sen icilkeen"oit_
krille. Nyrhh'r "Kurkku" todellakin' on
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Rehtori Tagelle
Myllykallio{urnauksen

ISALLE
Topola ry

1992

Miten opettajat ja koulun henkiltikun-
ta suhtautuiyat Topola:an?

"Monet opettajat, eivdt tieIenkcicin kaikki,
olivat kVlld kiinnostuneita. Eikci keneltri_
kcicin tietenk(idn ollut mitcicin sitci vats-
taan. ettti koulu ja seura olivat oaLiotti
yhrci. Moni opettqja ehkri havaitii iori-
palloilijoiden olevan virkeitci ja varsin
hyuri.ssci kunnossa myds tunneilia. Mylly_
kallion koulu alkoi 

'myr)s 
osallistua'alq-

asteiden turnauksiin ja niiin se sai mai_
nettakin.

Koulun siivoojat taisivat vdhitellen huo_
mata eron aikaisempien lukuvuosien rin_















OLAVI MUSTONEN

1950Juvulla koripallon SM-sarjassa
pelasi seura nimeltti Eiran Kisa-Veikot
eli EKV. Eirassa ja eteliisess[ Helsin-
gissd asui tuohon aikaan vielfi runsaas-
ti lapsiperheitii, joiden jiilkikasvu k[vi
paljolti joko Norssia tai Tehtaanpuis-
ton yhteiskoulua. EKV oli tunnettu sii-
td,, etti sen pelaajat olivat "huiman pit-
kid" - sen ajan mittapuun mukaan -
monet jopa yli l90-senttisiii.

Lyhyin, vaan ei suinkaan heikoin heidiin
joukossaan oli Mustosen Olli, jokaluulta-
vasti yhtenri harvoina tuosta.ioukosta on
yhii viel?i terriksisessri kunnossa. Liihem-
pd;i tuttavuutta Ol]in kanssa voi tehdA tai
vanhaa tuttavuutta uudistaa niiiniikin ai-
koina vaikkapa Lauttasaaren kjrkon seu-
rakuntakeskuksessa (perjantai-iltaisin
kello 19.00-20.30), jossa jo hieman
ikiirintyneet entiset rnestaruussarj aiaiset
pistiiviit palloa pussiin. Salissa voi Ollin
lisiiksi usein bongata mycis mm, Lautta-
saaren h,Iyllykallion kouiun entisen reh-
torin Tage Henrikssonin, joka pitiiii korin-
alustan puhtaana. Mustonen sensijaan
suorittaa aivan hrimmristyttiiviii heittoja -
ja kas vain, pallo menee kuin meneekin
taas sukkana perille.

Ei ollut siis aihetta kovin suureen ihmet-
telyyn, kun O11i Mustonen aikanaan liit-
tyi myOs vasta risken perustettuun Lautta-
saaren koripalloseur aan 7b P o La: aan tou-
huamaan. ToPoLa saikin hrinestii pitkiiksi
aikaa monessa suhteessa primus motorin
- olihan Olli toiminut kaksikymmentii
yvotta M o ottori-lehden piiiitoimittajana.

Olli iikastutti ToPoLa:n johtokunnan
tydskentelyii vuosina 1982- L986. Hrinen
loistavat ja pursuavat ideansa loivat us-
koa ja luottamusta seuran tulevaisuuteen.
Sen monet Vuosikirjat painettiin Ollin

Reprotalo Oy:ssd, jossa hiin henkilokoh-
taisesti huolehti niiden taitostaja kokoon-
panosta. Lisiiksi Olli hankki kirjoihin
usein arvokasta asiasisdltori, onhan hiinel-
ki tunnetusti melkoinen suhdeverkosto
sekii talouseliimlin ettri julkaisuyritysten
piirissii.

Kuultuaan, ettii ToPola:sta tehdiiiin jul-
kaisua, Olli Mustonen kivi kertomassa
hieman muistojaan ja tuntojaan seuran
historiasta.

Viihch,in myds tavdttonTan htvin
To P r t Lu ; n .j o h r o k r t n t r tt t t k o k r; u k \ i.1 5 s.' l<,, t -

ka niissci vaLLit.ri kiihketi ja intomieLin.en
pioneerihenki" Myds minulLe tlionet setl
.j ci s e ni. s t ci o I i", at j o e nn e s tri cin tutt uj o.

M e i I I ti j o ht o kunn.G s s a t u rt t ui o I e v on y- hte i -

tettt). jo.skin u.seitt ticittean luttsurrroJ'tt,tna-
n,a hac:eena, ettii tti,sttikin seLtr(tsto koi-
t t r. i s i .j o s k tm v ai k ka mitri. KttrL s ornan s uun -
tainen a.jatus eli nryds po.ika.llisessa. lions-
k l. u b i s s s a. tiim{i r i* h0, i i t t no,s t u ne e s t i ttt k e -

muan jtr ayustanlLtq.n. ToPol,a:n toimitt-
toa. Itlin'iettcltTcan ,\en ensi oLkLtun kihiri-
rLri t od e L Li.y uutt ct v (r,tt{uututttt idt: aa " p i}:-
ku,poikierL koripolIctseurosta Lau.t!osaa-
re 

^s 
s a " p i.d.et tiin il}r (i,\ I i o b^ kl ub in aj atu k -

sissa erikoi,yen hienonci ja sen tukeminet,
v {L s ta s i t r) v- s i.n I i ct n s aatt e e n p y rk i tn r- k,r i ri.
frt 1: i ly 1ro r,ro,, koulun re hto rilia o li hallir -

tavail(tan tcras melkoinen joukko tuleviksi
p e h a.i iksi s o p iv icr e hdokkaita.

Lautta.guo.ren lionsklubin si.lloisista t,ii-
desttikttmmen.estti viidestci. .icisenestci e:
u.siaa vctstaan. etLsin pannutktt.an kuin l,ks;
- jn htinAitr tt.tdkiil:tti pian m.tortttit:ci,r.
p ticitcicin s aatuaan ens in k.ai k.ki. tct.rp e el I i -

set tiedot asiastl.

Min,ulle on id.titl),t ToPoLd:stct vallan ta.
vatt()m.an ru1,dnteinen kuvct jcr arvokkait;
muistaja. Olen hava.inn.ut seLvcisti ser
ettci koripalLo on yhdisttinlt vstcivik.si j,:
rnct nta i kcil u o k kaa s a rtre Ll atnrue. J ct I i o t t -

i.na olen. tietenkin ilahtuneena pannu:
merki,lle sen, ettd erticit aikanaan avu,ltc-
nTamtne pienet koripall.oiLij at,sittemruir
ovat liittyneet ctuttajien jctukkoon, kur
heistri on tulLut lionskLubin jtisenici."

AN

Niiin Olli

" Mottona tuloi.leni mukaart'foPoLo:tut
o I i t i e t e n k i n k i i tt 4n n ty k s e u i k o r i p al L o o rL L ct -
jin,a. Lisiiksi ttsisan y'uikutti .\e, ettd ama-
kin jtiLkil:asvu.ni alkoi innrt.stucL asictsto..
Me seuran pi.iris,yci toimiv'at oikui,set olim.-
me to.a.\ ,sen ikiii.tiri. ettti nlonet nLeistci ol.i-
v at t un t e ne e t l o i.r e r Ls 0 .j o v utt s i kyrnnte n i ti -
uinakin. koripullothtet:ksistri. Me tun-
s i nt, ni e rn y- 6 s v e lrt o L I i,s u utl e ks e mnte tu, k e a
n uo r i.s tt ct Lctutt us cltt.re s s a. s e m nti nki n k un.
kohteenct oli nteille kaikilte nim rakus ko-
ri.pallo. Kcttselinl;in ToPoLct:rt touhujct
at us l a. s crcrkka me Lkt is e s ti ki inno st wt e e na
myds siksi, ettti rn.e ctlintnte hieruan aikrLi-
semmin. n,oin 1970-ltrvun aLussct, l,outta-
,e o a re n I io n s k I Lt b i s s a p tici tt tine e t o t t aa v h -
I (.\' d ( t t LL t u t t ( t.\ a o re t t .t' I t I e i.t A t t t t I r t t t t t n i i'.t.r i i
merkei:^sci, ettti nikaisintme tukea koulurt
konsstt koripalloct. Olintme tuolloin soa-
neet kuitenkin havoitct. ettti ttimri laii ei
yll\ficivtisti ollutkaan kovin korkehs,ga
kurs.sissa.

Nctin sitten aavistin - aivan oikein - ettri
ToPoLa oli tullut aloittamaan triyttri edtti
- ja sen kaikkein t(irkeintci osaa: ala-as-
t e e I I a t e ht civ ciri p o hi ary d tui. S i e lt (i tu I o ks e t
o liv at s itten he lp o mmin ymp titt dvi s s c) 1t k)-
asteelle ia lukioon.
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ANNELI ME,MINEN

ToPoLa:n tukijoukkojen, pelaajien
perheiden, yhteydessi voitaisiin omalla
tavallaan puhua ehki myiis niiden
"sankari5ideist5", itsensi tiiysin likoon
laittaneista ja kaiken annettavansa ko-
ripallolle antaneista. Tosin mytis per-
heenisit tavan takaa muun muassa
ajavat autolla junioreita koripallome-
noihin, rnutta sarnaan aikaan iiidit taas
haalivat bufetteihin myytfivid, j:irjes-
teiviit arpajaisia ja tietenkin pesevit
suunnattomat rn66rfit pelikasseisfa lii-
an myiihifrn ltiydettyjii paitoja ja hcu-
suja.

Olemme haastatelleet nfristi ahkeroi-
vista:iideisti kolrnea. Otos on erittiiin
suppea. sillii pelaajien vanhernpia on
aina sankoin joukoin ollut mukana
ToPoLa:n toirninnassa. Mutta tilasyis-
t5 on pakko tehdli tiettyii karsintaa -
vaikkakin haikein tunnoin.

Silloin tilll0in joku koripalloiievien nuor-
ten iiideist[ jii[ pysyvilsti koukkuun. Huo-
limatta siiffi, etta pelaaavat lapset saatta-
vat olla jo koripallouransa loppupuolella,
vanhemmat vain jaksavat silti olla muka-
na seuran toiminnassa - jopa sen johto-
tehtavissa!

Anneli Nieminen, iloisesti naurava meri-
talainen Lauttasaaren Melkonkadulta, on
ToPola:ssa yksi nitistii tukijoukkojen va-
liojiisenistd.

Vuonna l99O Saku Nieminen aloitti kori-
pallon pelaamisen ToPoLa:n silloin pie-
nimmissri mikroissa ja samalla kertaa
ToPoLa:n vapaaehtoispalvelukseen tuli
hdnen ditinsri Anneli, joka sitten hoitikin
kuusi vuotta yhteen menoon seuran bu-
lettien menestyksellisiii toimintoja, var-
sinkin sen jiilkeen ktn Kvllikki Heikkala
wronna 1992 slirtyi syrjernmiille.

Anneli Nieminen on erittriin eltimrin-
mycinteinen Heikkaantalon pankkitoimi-
henkiki, jolla aina riitffia jalkikdteenkin
positiivista asennetta ToPola:akin koh-
taan. Jiilkikiiteen? Sen johdosta, ettii Saku
siirtyi syksylld 1996 koripallosta saliban-
dyn mailan varteen, mikii on aivan nor-
maali ja yleinen lajinvaihto kehittyviin
nuorison keskuudessa.

Myllykallion koulun ja Lauttasaaren yh-
teiskoulun turnausten kahvila- ja myynti-
toimintojen j iirj estelyissii energin en j a ai-
kaansaava Anneli Nieminen joutui tieten-
kin jo hyviss[ ajoin ottamaan yhteyksiii
rnuihin vanhempiin ja jakamaan tehtziviii
ja vastuuta monelle taholie. Tiissii tyossii
hln kertoo saaneensa hyvriri palautetta -
vain aivan poikkeuksellisissa tapauksissa
joku pelaajan riiti saattoi ilmaista esteen
osallistumiselleen bufetin hoitamiseen tai
sen rakentamiseen - ja silloinkin ylcensd
niiin kSvi siksi, ettd perheessii o1i sylilapsi.

Tavaran hankinnoissaAnneli taas tutustui
lauttasaarelaisten kauppaliikkeiden hy-
vinkin monenkaltaisiin suhtautumistapoi-
hin. Joku vastasi suoraan: "Kyllcivain! ",
joku toinen taas vasta empien ja jahkail-
Ien sai sanotuksi: "81". Tukkuliikkeessii
oli mielenkiintoista kuljeskella. kun
ToPol-a:lle osteltiin limsaa ja karkkeja.
Erityisen suopeasti Anneli Nieminen
muistaa seuran ykkrisen pelaajia ja heistti
erikseen erikoisen auttamishaluista Putte
Onnelaa, joka hiidiin hetkell2i tempautui
auton rattiin.ia porhalsi kesken kaiken Ta-
piolaan hankkimaan korikaupalla lisiiii
limsaa. Eila Ekmanin kanssaAnnelilla o1i
monta hurjan hauskaa heidiin arvioides-
saan ja suunnitellessaan etuk[teen bufe-
teissa kulloinkin tarvittavia tavaravali-
koimia ja miiiiri[.

Se tahtoi LYK:n turnausten aikana vain
Anneliakin harmittaa, ettii erotuomarikli-

nikan osanottajilla oli joitakin kertoja oi-
keus syrid;i ja juoda ilmaiseksi suoraan
kuormasta. Bufettia hoitavat iiidit kun ko-
kivat n;iin kehittyviin vajeen olevan mur-
heellisesti poissa nettokassasta. Yhdessii
Kyllikki Heikkalan ja monien muiden
rouvien kanssa Anneli Nieminenkin tunsi
nimittiiin kassaa hoitaessaan vastuuta sen
tuloksesta ja buletin hoitajat onnistuivat-
kin sekii Myllykalliolia ettti yhteiskoulul-
la rnonen monta kertaa rikastuttamaan
ToPoLa:n varoja tehdessdrin tyritririn mai-
likkaasti ja ennen kaikkea hurjalla tar-
molla.

Mutta samanaikaisesti Anneli jaksoi tyris-
kennellI intensiivisesti vastuullisissa teh-
tdvissd myos Lauttasaaren yhteiskoulun
tukitoimikunnassa, joka onkin saanut hii-
neltri runsaan tyosuorituksen. Anneli Nie-
minen osallistui myris monesti poikansa
joukkueen mukana turnausmatkoihin
vanhempana ja valvojana. Kaikki ne su-
juivat kommelluksitta, vaikka sillclin ttil-
loin tuntui aika jiinnittiivriltii seurata kes-
kenkasvuisten koltiaisten innokasta me-
noa.

Urheiluseurojen, kuten myds muiden yh-
teisojen, hyviiksi toimiminen on antoisaa
puuhaa - molemrnille osapuolille. Turna-
usten jiilkeen on mojovaa laskea kolikoita
ja suoristella hieman ryppyisiii seteleitii.
Pankkilaisena Anneli Nieminen oli tottu-
rut tiihan jo tycinsiikin puolesta.

Mutta silti Annelin kaltaisten uskollisten
tyomyyrien kohtalo on aika usein jiiiimi-
nen kunnollisella tavalla palkitsematta.
Maine.ia kunnia kertyviit useimmiten ko-
ripalloseurojen huippupelaajille. Puurta-
jat ja muut taustatekijdt seuraavat silti
kiinnostuneina tyrinsri tuloksia.

ToPoLa on kuitenkin palkinnut Annelin
vallan lystikk65sti. Seuran vuosikokouk-
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sessa kevaall:d, L997 Anneli nimittriin va-
littiin sen johtokuntaan, jossa h;inen uut-
teruuttaan varmaankin tullaan suuresti ar-
vostamaan. Hzin on mycis vuosien varrella
nrihnyt seuran muodostaman kokonaisuu-
den ja osannut luotsata siinti oman vas-

tuualueensa tyritii parhaalla mahdollisella
tavalla. Hdnen kaltaisiaan toivoisi olevan
monta.

Anneli Niemisestii jiiiikin mieleen eldvii
kuva pirteiistii ja tarmokkaasta kahvila-

katsomon keskeisestri voimahahmosta
pitk:in ja tavaraa notkuvan poydzi.n taka-
na. Piirustusluokan avoimesta ovesta voi
sil m iiillii siim pylcii den halkai sua .j a kuu n-
ne!la kahvinkeittokoieen porinaa. ToPo-
La on Annelille su'.rresti kiitollinenl
(TH1:)

minen osoittauikin pian tarpcelliseksi
rnyos siinii suhteessa, ettri koululla ja seu-
ralla oli yhteinen intressi seurata niiden
sujurnista. Kouiun toimistoon alkoi ni-
mittain aiinonraa lappaa oppilaita. .ioider:
asiana oli pyytiti viiliail<aista vapaul.ust;
opiskelusta, kun kiisky oli k:iynyt kihtea
mukaan TbPoLa:n milloin ntiilekin peli-
matkalle. Kun Esko Ranta kutsiri tzirnlin
kirioittajan koulun .iohtokun taan, tarvitta-
va jokapiiiviiinen tietoyhteys ndidcn asi-
oiclen hoitamisessa oli valrniina.

ESKO RANTA
ToPoLa:n historian ensimmsLisini vuo-
sina seuran sekti peli- ettii harjoitussali
olivat yksi ainoa paikka, nimittiin
Myllykallion koulun liikuntasali. Se
riittikin erinornaisen hyvin, sillii tuo-
hon aikaan seuran kaikki pelaajat oli-
vat vieli mikro- ja rnini-ikiiisiS poikia.

Mutta ajan mittaan seuran toiminnalle
valttdmAttomien tilojen tarve aivan odo-
tetusti kasvoi ja monipuoiistui. Seuran
johtokunta alkoi vastaavasti vakavissaan
etsid laajennettuja ratkaisuja sen kasva-
viin tilantarpeisiin. Ja ymmiirretttivristi
katseet tiilloin kiiiintyiviit toistuvasti
Lauttasaaren yhteiskoulun eli LYK:n
puoleen; suostuisivatkohan koulu ja sen
rehtori. nykyinen opetusneuvos- Esko
Ranta vLtokaamaan saliaan ToPola:lle
si.tten, kun pojat olisivat kasvaneet C-ju-
nioreiksi? Seuran puheenjohtaja liiheter
tiin ottamaan asiasta selvdii.

Niiin alkoi ToPoLa:n ia Esko Rannan vii-
linen pitkZi yhteistyri ja yhA edelleen iar-
kuva ystdvyys. jotka ovat lehneel viimek-
si mainitusta mycis yhden ToPoLa:n nd-
kyviii rakenra.jia. Jo aluksi nimittiiin
osoittautui, ettti Esko Ranta on urheilu-
mies kiireestii kantapiitihiin. Hiin oli muun
muassa ollut Helsingin olympialaisissa
vuonna 1952 ratsastuskilpailujen valvo-
jana,. 19, nyt hiin ymmrirsi, ettii ToPoLa ja
koripallo olivat hyvin tarkoituksin tulos-
sa uudella tav alla hrinen kouluunsa.

Hiimmiistyttiivii[ oli, kun jo tiissti vai-
heessa havaittiin, ettii LYK:issii oli aina
sen valmistumisesta saakka vuonna 1967
ollut periiti toistakymmentii koripallote-

linettii, joita ei pelaajien puutteen vuoksi
kuitenkaan oltu juuri kiiytetty. Oliko ky,
seessd kenties ollut koulun suunnitelleen
lauttasaarelaisen arkkitehdin H eikki Sire -
nin kaukokatseisuus, jlii kuitenkin selvit-
tiimiittii.

Joka tapauksessa Esko Rannan kaukokat-
seisuus ja suopeus ovat tehneet mahdolli-
seksi sen, ettri ToPoLa on saanut syksystii
1980 saakka temmelffia LYK:issii. Jo
muutaman vuoden kuluttua Esko Ranta
saattoi tyytyviiisenii mycis todeta, ettri
ToPola:sta oli tullut koulun tilojen suu-
rin vakituinen ulkopuolinen kiiyttitjii ja
vuokraaja - joka hiinen mukaansa kaiken
lisiiksi ajallaan maksoi laskunsa. Ja sa-
moihin aikoihin LYK:n liikunnan lehtori
Kaj Karlsson ilmaisi ilonsaToPoLa:n kis-
niiolon johdosta koululla, sillii nyt Mylly-
kalliolta LYK:iin oli alkanut iulla ika-
iuokka toisensa jzilkeen ainesta, joka jo
osasi koripalloa. Sen jatkanrinen yhteis-
koulussa oli siten paljon helpornpaa kuin
jos vasta siellii olisi pitiinyi liihteii liik-
keelle alkeista.

Keman kyllii ntyos koulun vahtimestar
Timo Rantala oli liihdossii mukaan
ToPr:La;n "kuusysien" Hoilantiin teke-
nr ttlle ottelurnatkalle. I\{utta aikansa m i e-
tittydAn Esko Ranta myorrsi trimrinkin lt'
nt an.
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Voisikin ehkii sanoa, ettii LYK:n ja
ToPoLa:n sekii LYK:in johdon viilisiii
suhteita kuvaa hyvin sana vuorov aikutus.
Esko Ranta luonnehtii toisaalla trissd kir-
jasa tiitii suhdetta yhteistyokumpponuu-
deksi, jossa molemmilla osapuofilla on
yhteiset edut. Kun koulun ja sen rehtorien
suhtautuminen on aina ollut ttillainen,
ToPola:lle on puolestaan ollut aina help-
poa olla ja tydskennellii LYK:in tarjoa-
massa ympriristcisszi.

Yhteistyon .ja vuorovaikutuksen tiivistii-

ToPoLa:n olemassaololle kasvavana seu-
rana.ja sen toiminnan kehittymiselje o:
ollut Sririmmdisen trirkeritri se. ettti LYK j.
scn |ehi0rit orut haiunncct ja .jaksanec
tukea ToPoLa:a ja auttaa sitzi omien ntai.,
dollisuuksiensa puitteissa. Kolmanten.
osapuolena tiihiin yhteistyotron on viin:-
vuosina liittynyt myris LLtLtttcLSaLlr€.
Kulttuuri- ja Liikun,tatilat ry. jonka p*
heenjohtajana juuri Esko Ranta on ollu
Juuri h;in sc on niisszikin puitteissa.jaks.,
nut l llipitii luotramtrstl.ja toivoa suure-
haaveen, Lauttasaaren yhteiskoulun aui:-
torien saamisen ja liikuntatilojen laaje:,
tumiscn, toteutumisesta, toiveen, jonl-_
nyt voimme n;ihdri olevan Uyttymdssa.

Kouluneuvos Esko Ranta on nvt elil -

keellii.ia hdnen seuraa.jansa LYKin reht -
rita, Pirkko Turunen, huolehtii vhte..-
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koulussa kotiaan pidvAsta ToPola:sta
yhtii hartaasti kuin hdnen edeltiijiinsii. To-
PoLa ja Lauttasaaren koripalloilijat ajat-
televat hyvin liimpimasti teistA molem-
rnista!

Ja vaikka ToPola:lla niiinii piiivinii on
monta harjoituspaikkaa ja sen joukkuei-
den voi niihdii pelaavan monilla areenoil-
la, ei liene liioittelua, kun sanotaan, ettd

LYK on ollut.ja edelleen on ehkii tiimiin
piiiviin ToPola:lle keskeisin niiistii pai-
koista ja sen todellinenkoti. (THy)
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LAURI SIPPONEN

Kaikki tiimiin kirjoittajan vuosien var-
rella kohtaamat lbPola:laiset ovat ol-
leet ja ovat miellyttiiviii tuttaruuksia ja
olen saanut heidiin joukostaan hyvi6
kamuja, joita on ilo moikata, kun satu-
taan liikkumaan sarnoissa paikoissa -
ja joihin en ehk6 olisi muuten lainkaan
tutustunut. ToPoLa:n monilukuisten
rakentajien joukosta olen halunnut
tdss6 katsauksessa kuitenkin ottaa seu-
raayaksi esille henkiltin, jota en liene
ehtinyt viel6 tavata, mutta jonka olen
tullut tuntemaan liihinnii hinen kirjoi-
tustensa ja hiinestii kerrotun sekd mah-
dollisesti muutaman puhelinkeskuste-
lun perusteella. Syy siihen, miksi halu-
an niin tehdfl, ilrnenee pian. Sitii en-
nen: kdy esiin, I-suri SipBonen!

Sipposen koripalloilijaveljeksiin kuuluva
Lauri Sipponen on voinutjatkaa vuosien
uraansa innokkaana ja harrastukselleen
uskollisena pelurina ja ToPoLa:n rakenta-
jana niin treeneiss?i ja pelikentiillii kuin
n iiden iiiirellii eri tehtiivis sri harj aantunee-
na. Siinii mieiessri hiinkin joutuu trissd
"kiirsimiirin" samasta viiiiryydestii kuin
kaikki muutkin, joi11a oman persoonalli-
suutensa ohella on nriitri samoja etuja ja
jotka eri yhteyksissii trissti kirjassa kuiten-
kin on voitu niputtaa yhteen vain yleiset
ia kollektiiviset kiitokset saaneiksi.
Mutta Lauri Sipposella on erds ominai-

suus, jonka minun kaltaiseni "sihisevriei
sr-rlkakyniiii" (llnruri 7-ur" jcut sanonta)
kiiytriivii ikuinen sjhteeri kokce eriiyisen
huoinionarvoissksi. E,i, arvasitte v;iiirin.
se ei ole hzincn ennakkoluulottomuutcnsa
ja reipas otfeensa uusiin asioihin rvhtymi-
sessa ... ci, arvasitte taas vd;irin" se ei ole
hincn ulkr-imaillakin omia aikojaan pe-
laauiisssta saamansa kokcnius, jota hiin
on ioskus JbPoLa:n Vuo.sikirjasscLtlr se-
losianut ...Niim[ ovat kvll;i kaikki hyviii
avuja. muita nyt on mieiessiini jotakin ai-
van lruuta.

Lauri Sipponen on nimittiiin - kuten Tom
Hynniselle ja minulle tyon kuluessa aivan
yllAttavasti ilmeni - jatkuvasti koonnut,
yll[pitiinyt, kartuttanut ja tuoreuttanut
ToPoLa:n historiaan liittyvitii, hdnen
eteensA yhtenii seuran aktiivijiisenistii
vuosien varrella tullutta paperia ja asia-
kir.ja-ai neistoa aivan uskomauoman mriii-
rtin. Sen tiiytyy olla tulosta tietoisesta
tyciskentelystii ia siksi se on sitrikin ar-
vokkaampaa, kun niiin yhden henkikin
omasta yksityisarkistosta ldytyy materi-
aali, jollaista tutkija ja kronikoitsija jou-
tuu yleensri pala palata vaivalloisesti ko-
koamaan eri paikoista - olematta silti kos-
kaan aivan varma, saako hiin ponniste-
luillaan aikaan aukottoman kuvan..

Ottaakseni vain yhden esimerkin:

ToPoLa:n ja Suomen Koripalloliiton yh-
tei stytipro-i ekteis sa keskeis tii o saa esittd-
neen ToPoLa:laisaktiviteetin, VPK:n,
koko historia ldytyy uskomattomalla
tarkkuudella dokumentoituna sellaise-
naan l-auri Sipposen monista arkistoma-
peista. Ja se on vain yksi monista vastaa-
vista kohteista-

Kukaan muu kuin historiikin tekij[ ei tie-
da yhta tuskailisesti ja tarkasti, miten tie-
to alkaa hajota tunnistamattomiksi siruik-
si heti, kun ensimmiiiset paperit kokevat
nimenomaan niille niin ominaisen, tiia-
priisen tai lopullisen kal.oamisen. Entropi-
an kasvun lain mukaan ne myos tekeviit
sen, ellei niitzi nimenomaan pidetii tallella
ja paimenneta niin, ettii ne eivrit piiiise ek-
symiiiin. Useinkin ttihiin tarvittava, tehta-
viistzfuin tietoinen paimen saattaa yhtei-
sostii puuttua - ja kun ei ole ketiiiin, joka
valvoisi, ettA paperit eiviit katoa ennen
kuin niille annetaan siihen lupa - niin
rnoni asia yhteisrin yllAttavAnkin ltiheises-
sri menneisyydessri iitii vain muistinva-
raisten, ristiriitaisten tiedonsirpaleiden
varaan - tai unohtuu tyystin.

ToPoLa:ssa Lauri Sipponen on ilmeisesti
henkilokohtaisella arkistollaan varmista-
nut sen, ettd ndin ei siellii tarvitse piidstii
tapahtumaan - ja siitii kiitos hiinelle! (P/)
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PAAVO SUHONEN

Yksi niist5 kolmesta lauttasaarelaistu-
neesta entisesti munkkiniemelEisestfi,
jotka aikanaan perustivat ToPoLa:n,
oli diplomi-insintiiiri Paavo Suhonen.
Hlinellii oli monta lempinimefl, kuten
" Pasot' r "Ve{lritt r " Kuminaum&"r "Tok-
kaaja', "Tivolinpitiijii" ja'(Eino',. Kut-
sumanimien alkuperi on h6mflrin pei-
tossa ja niiden sisiiltti on avautunut ai-
kanaan ainoastaan sistipiiriliiisille.

Paso oli vuosina 1951-1961 Suomen ko-
ripallomaajoukkueessa ja siinii otteluita
hiinelle kertyi yhteensii 29. Nykypiiiviin
suhteutettaessa tuon luvun voinee kertoa
vaikkapa noin neljiillii - siksi harvoin vie-
lii tuohon aikaan pelattiin virallisia maa-
otteluita. Suhonen oli "vain" 184 cm pi-
tuinen, mutta tuolloin - noin 25-30 vuotta
sitten - liihes kaikki pelaajatolivat selvris-
ti lyhyempiii kuin nykyiset. Vasta Uolevi
Manninen (202 cm) vuodelta 1959 oli
maajoukkueen ensimmrtinen nykyisit-
tiiinkin pitkii ottelija ja hiin on tiettdvristi
myos Suomen kaikkien aikojen pisin
olympiaurheilija.

Paavo Suhosen valtteja koripalloilijana

olivat oikea-aikaisuus ja kimmoisuus.
Hyvin usein hdn, vastustajaa terdvdsti
harhauttaen, alan kielellii liukeni nolla-
miehen paikalta korin alle ja tokkasi syy-
ldn renkaan liipi. ToPo:n peleissri Paso
liikkui saurnattomasti yhteen joukkueen
kapteenin Matti Airaks inkansia; viimek-
si mainittu ajoi usein molemmilta puolilta
laudan taakse ja sieltii sujautti pallon Pa-
solle. Temppu oli oman aikansa "vanhan-
aikainen".

ja juonikas, oikea-aikainen ja nopea. \'al-
mentajana hdn on aina ol1ut isrillisen roh-
kaiseva .la osannut tyylikkiiristi opettaa
koripallon perusteita pikkupo.jille ja van-
hemmiilekin.

Teemu Suhosen synnyttyii pidettiin selvii-
n;i, ettzi Suhosten perheeseen itsestddn
kuuiuva koripallo kiinnostaisi hlintiikin ja
tosiasialiisesti Paavo Suhoncn iaksoikin
valmentaa rnyos Teemua ja tlmein jouk-
kuetta aina siitrcn asti kun poiat ehtivlr
salrd:r ela-astccn pizir,-rkseen. Pilkiin ut'an-
sa ToPoL:ssa Paavo priiitti siten vasta ke-
viiiillS 1996. Vuonna 1997 Paavo tzivrt-
kuusikyrnmentA vuotta, joista koripalior:
on vienvt jo liihes viisikymmentii!

nyt vain "slow rnotion" -tyyliin!

Suhosten muutto Lauttasaareen oli
naan onneksi ToPol.a:lle ja
koripalloilulle. Olisimme
pidneet Pason edelleenkin tiiiillii -
onhan hiin aatanut meille paljon yhii
leen arvokasta. (THy)

Vaikuttavimman ja todelia zrvokkaan pa-
noksen Paavo Suhonen on ToPola:lle an-
tanut, paitsi pitkaaikaisena aktiivipelaaja-
na, ennen kaikkea vuodesta toiseen - voi-
sipa sanoa: ikiikaudesta toiseen - tyritiiiin
uskoliisesti ja&aneena valmentajana .ja
sen lisitksi seuran varapuheenjohtajana,
innostajana ja kahden ToPola:an tulleen
sekii siinii jo nyt pitktiiin pelanneen ja vai-
kuttaneen koripalloilijan isiinri, mukaan-
tuojana ja opastajana. Niim[ pojat ovat
Tu,omas "Tumppi" Suhonen.ia Teemu Str-
honen.

Pelaajana maajoukkueessa ja mestaruus-
sariassa Paavo oli inhottavan aryaamaton

Mutla "vcLarin.akin" Paso harmaine. par-
toineen temmeltrid yha Mokin Aijier
joukkueessa nelosdivisioonassa. Vanhi
taito on edclleen tailella: korit tehdee.
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Entii nyt, ToPoLa?

Mikti o n tulev ais uut e si ?

Mill.ainen on ToPoI-a lEmmenen vuod.en kuluttua - tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua ' tai vuonna 2028'
jollnin sen perustamtsesta tulee kuluneelai,vasta viisileymmentii vuotta, matta jolloin sen ensimmtiiset minitia
- 
mikrot alkavat vasta tulla nyky aikaise en eliikeikiitin?

Kysymyksiii, joihin vastauksia ei tiintiiin ole oleruassa - taiioiden vastauksia emme ainakaan voi luotettavasti
ptititelki.

Lienee nitn, ettti ainoa keino selviytyii tulevaisuudesta on mennii rohkeasti sithen mukaan ' katsamaan, mitti
s e tule e sisiilliiiin pittirniitin.

Ernmehiin mekiitin, jotka kaksikymmentti vuotta sitten perustfunrne ToPoI-a.:n, omistaneet luultavasti hetketi'
ktitin kysymykselle'iiitii, millaista tulisi olemaan. sea,rai ttiyttiiessii kalcsrkymmentii vuotta - siis ttiniiiin. lgigs
otkimini ttttoin alkaniet poktia ttitii, olistmme viihiin hiimmtisteltytimme t-odenntikiiisesti ravistaneet koko
ongelman aiheettomana mielesttimrne. Eihtin sellaiseen lqsymykseen voisi kuitenkaan vustata - ia olisiko se

nyt ollut aihe ellis takaan ?

Meittii - ja meid.tin seuraajillamme - on tuskin muuta mahdollisuutta kuin rakentaa ToPoI'a:a ed.elleen, sen

kunkinhitktsestii tilanteesia ja kunkin ajankohdan tarpeista ltihterntilki - niin kuin me tiihiinkin asti olemme

tehneet.

fuIutta silti voi ollu aiheelltsta yritttiii luodata edes joitakin seikkoja myii; konkreettisemmasta tulevaisuudesta.
Voi.daan kysyti, onko koripafoa nykyisessit muodossaan olemassa vaikkapa kolmenkylntnenen vuodey' piitil'-
sii! Katken jaijr* mukain vastais-on myiinteinen - eikii ntihttivissii liene mitiiiin yakqyga syytti, ioka voisi
saada maallman suosituimptin urheiluiaiethtn kuuluvan koripallon ruenetttimtiiin kiinnostavuutensa ia
muutturnaan pienen ryhmin sirpalemaisiksi harrasteeksi, kuten joillekin urheilalaieille melko liiheisessii
menneisyy de s s ti on kiiy ny t.

Voimme siten melko varmasti ol.ettaa, ettii vuanna 2028 ToPoLa on olernassa, ettti me tunnistaisimme sen

Tbpol-a:ksi tiihiinastisen tuttavuutemme pohjalta - ja ettii se yhii edelleen on koripullolle omistautunut lautta-
saarelafurcn lajtseura.

Mutta yarmadn viisikymmenvuatiaalla ToPola:tln tulee olemaan myiis leimallisia piirteitti, jotka siltii vielti
ttiniiiin ainakin p tiiiasiallis e s ti puuttuv at.

Vuoden 2028 Topola:ssa tulee arvatenkin ol.emaan mukana esimerkiksi moni,a ulkomaalaissyntyisiii - baltti'
taisi, slaavilaisia, keski-eurooppalaisia - pelaajia ja vtirillisiti pelqaiia - afutakin siks_lt ettii_he edustuvat

iitti"gini" Lauiasaarrn otffii*istossa ittn yiexii4 ettii tiimii ory,*yj.nomaan luonnollista. Mutta voi olla,
enti minei heistti tulevat tuollfiin olemaan muilana ToPoln:ssa myiis silxi, ettti seuraavien kolmenkymmenen
vuotensa aikana - ja ja paljon aikaisemminkin - ToPoLa hankkii riveihinsii siirtosopimuksilla ulkornaisia
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TbPoLa KUVIIT{A
Edellti rbPola:n kaksikymmenvuotinen historiikki on pyritty kertomaan liihinnii sa-noin' seuraavassa sama kertomus on yritetty toistaa kuvin. Talos on ehkti vielii edel-
ki kerrottuakin katkelmallisempi, mutta tuonee silti osansa Tbpola:n vaiheista ker-toviin muistoihin.
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Paavo Suhosen valmentamat mikrot ovat
saaneet uudet peliasut .ja kcicintcineet ku_
vaaialle selkcinsci

Pienici miehici Mlltsittti askaroimassa
vuosi ToPoLa : n -kokouksen pa rhai mman
ohjelmanumeron kanssa. ^Herra 

ErikHartwall sai joskus kauan ,irrn
loPoLa :lta kiitoski rjeenkin si itci, ettci hci_
nen 

,yht 
ion.sci lahjoitti lcihcs kymmenen

uuode.n aikana saroja litroja 
-kuuluisia
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Yksi harvoisra onnistun.eista pelikuvisra. )Panu Harjula nciyttcici orkeaoplisla hvoi_
r.ra.h.uhrikuussa I 996. panu'oli riin' Iii_koislaatu.inen ponnari, ettci hcin rnti iii_Kouuaa ttsensci ilmaan jo rcisen kerran.Kun muut . las.keutuivat kentt{icin vasta
eKan ponntstuksen jcilkeen. Tciten hcin saiatnaamattoman mcicircin ribareita lvhv_
kci i ses t ci va r re s ta an h uo t i moi t oi' 

\s t )/ t t r -

ToPoLa:n B-ryt()t valmentajiensa peter
Barkmanin ja iero Heinnise i *riirr.' lir'
Kovu Ja ete.vcikin rythnci, joka vuosien saa_
lossa, o,n kuitenkin hajonnur. Kurorotto,n
alankohta on vuosi 1992

3

a

&

I
e,.{. *-'





Ko ri pa I lot uoma reide n nestore i h i n ku u I u_,r...Y"i$o Kardn va I nti r,oui, i' ri'i'iill il _y4i,, pryplaan uusine ;;;;r;;;;;;;-t,uttte TopoLa.n rroruiroiii ilirii*rii,La uil o saa re n yh te i s kou I u.s.sn

-rotlomariklinikka on kokoontunut. Y K : n m us i i kk i I uok kain. Vr r, * ;;'ii;" ; ;'_.tmassa on CarT Jungebrandt

I 5





TbPoLa pelimatkalla Hollannin Eindho_
lnr::t! Valmenraja perrru Hynnir;; ;;
t a u I t.e l.e e k u v a aj a I I e vo i t o n m a ik k i ci j a v i e _

re.ssci joukkueen kapteeni Lauri SipponJn
ptraa. peukkua. Va.semmulta ihneiielevcit
Harri Wihuri ja Kim Tuovinen,. S;;iSi_
muta on .selin. Joukkue voirti mm. paikal_
l.ise.n tekni.sen korkeakoutm j;;i;;;;;;,joll.1 

.911 jenkkivalmentojo. "K;r;;;;;,
e n ci s i kci ki i s e t re e k ka r i r t oi p u i va r ro r il i n, i'taan vasto kauan aikaa huiokailtuali 

'

Last.oirusta ja suuvojen kciyttetyci eclellvt_
ravat 

-roaJavammat olivar yhteen aikian
TbPoLa:ssa oikea riesa ,i*a t "ri" ir-iiia_
mci.ntikamci harjoitus- tri ou"tusatii ,ii_
nettlo ollut suinkaan haruinainen
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Professori Jorma Laine nciyttcici voiton_
me rkki ci Tb Po La : n v alment aj i e n ko ko uLk_
sessa. Jorkki Laine kuuluu moamme par_
haiden,,.koripallousianruntijoicten j:oik_
koon. Hcin muun mua,ssu nosri aikoinaaln
loPo:n mesraruussarjoon - ..pyryraiii"..',
kuten nyt asia nciyttcici olevun.'Jorkki otiatkotnoan myds TopoLa:n hallituksen
ntonivuotinen jcisen ja on sittemmin roi_
minut edel leen seuramnte erikoiskonsult_
tina

Ait4.a tytar eli Helkkalan naiset Kyllikkija 
.Tiina jtirjestelevdt myyjciis_ j" 6"j;;;

asioita turnauksen aikaia tttyUyt iUiin
koululla
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Entis en Kansallis- Osake-p ankin, sittem_
min Meritan, Gyldenintien konttoriss;a
ToPoLa:lla on oliut lupa pircici kokouksi_
aan lcihes koko seuran tdhcinostisen his_
torian aikana. Kuvassa perttu Hvnninen
etsis kele e s ieltci kahv ikupp osta. iy symyk_
s,essci on ilmeisesti TopoLa:n nailiiukien
kokous

ToRtLa: n p.uheenjohrajan ( t97g- lq92 )kuuluisa. 
.nahkasalkku. joka on esittcinyt

seuron historiassa tcirkecici osao vcilinee-
nci. jonka 

.uumenista puheenjohtaja tar_
utltaessa ja asian hyvaksyrrycicin'saattoi
kaivaa esille (TopoLa:n- kannalta) hy_
vcicin tarkoitukseen suunnatun. suurem-
man tai pienemmcin shekin
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Tulevaisuudesta . Joukkue et 1997-199g
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ToPoLa: n VUOSIKIRJAN 20 ( 1995) SNALLYS

ToPoLa:n, 20, tulevaisuudesta (Hannu Uski) 84 ' ToPoLa:n jouk-

kueet 1997-1998 86 . ToPoLa1997-1998 piihkin[nkuoressa 96

ToPoLa:n Vuosikirja 20 (1998) ilmestyy samassa niteessii seurail

20-vuoti shi storiikin KO RI STA S AARE L1"4,/ kans sa. Vuo sikirj an

muut julkaisutiedot on esitetty tlim?in niteen alussa
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MIKROTYTOT
Eturivi: Taru Miller, Anna Kunnari, San-
na Louhio, Elina Olkkonen, Lilli Sallan-
taus, Kaisa Salo, Pauliina Pirskanen
Yliirivi: Emmi Artimo (valmentaia), Tuuli
Tuompo, Lotta Nukari, Johanna Sillan-
der Sanni-Lotta Sutinen, Mikke Inborr
(valmentaja)
Puuttuvqt: Emma Punnonen, Ruusu
Haarla, Enna Rane, Tuuli Kujanpriti, Ka-
tariina Aaltonen, Anna Kohvakka, Sari
Tanni, Emma Korpivaara

MINITYTOT
Eturivi: Kiira Bjdrkroth, Nur Alkara,
Miia Suominen, Tuuli Tuompo, Jenni
Nurmi
Yltirivi: Mirka Tervomaa, Suvi Luukko-
nen, Tea Millef Sanna Marttinen, Peggy
Relande4 Hassan Alkgra (valmentaja)
Puuttavat: Stina Nelskylci, Anna-Mari
Korttila, Mia Luukkonen
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Leo Raitanen, Peter Relander Olli Riiko-
nen, Aki Saarikivi, Johan Sarasto, Daniel
Taberman, Patrik Uimonen, Jaakko Val-
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Joukkuekuvissa nimet vasemmalta oike-
alle

11

I
't

i;i
ti

.\
(

\
I





i,.

*

MrKRO r POJAT (88)
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Mikko Rciiscinen
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Eturtui: Timo Saari, Ildar Bedretdin, ea-
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Yliirivi: Antti Lehtonen (valmentaja), Vil-
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Puuttuu: Joonas Huhtala
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B r POJAT (82)
Bturivi: Ircan Bedretdin, Peter Lollukka,
Erkki Kautia, Einari Svedstrrim, Markus
Kalela, Markku Huopaniemi, Kari Pulk-
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Yliirivi: Tuomas Julin, Tapio Koski, Mika
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G ran sberger
Puuttuvut: Janne Heikkiki, Eetu Kunei-
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APOJAT (80/81)
Eturivi: Mikko Larkas, Max Fahler Tero
Warva, Pekka lhalainen, Antti Lehtonen,
Hannu Valtonen
Yliirivi: Samuli Tydrinoj a (valmentaja),
Mikko Rikkonen, Jari Pakkanen, Jaakko
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Kajander, Toni Honkaranta, Jarkko Lar-
kas, Sqmi Hedberg

Kuvissa nimet yasemmalta oikealle
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