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isiko minun luopua tupakasta? kysyi mies liiiikiirilti*"
- Ei *'lissf,iln tapauksessa. SehEn saa Teidiit yskinrdiin ja

yskirninen on ainoa liikuntamuoto, jota Teid8n kunnol-
lanne voi harrastaa!

Tsisamlta".,

,..jos vielii joskus haluat
hanrastaa muitakin liikuntamuotoja, kulen snnrkl*usta,
seintikiipeilyii, koripalloa tai vaikka luistetua {kaikkea t6tii,
rfl uuten, voit tehdd esinrerkiksi Olynrpian Karibian-risteilyllai)
...on ehlq;i sittenkin parempi ettet polta!
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Idss6 on prukk
fit6juniaiile mahh

Joukkue on kasassa
vakavasti nau$la ,u

TerfiiYihdrs
VirpiYlihdrs

Valpuri Kajar
Nuran Bedrc

a puuttuvat: peggy Relan

Takana valm. Jarkko Larkas
Yr,rivi vas: 

ffi,11,fifitr;1;ifltrtfi?ffi,,i,ilifrli.ffls#fi:?,ft,1."ini Mer{

Alarivivas: 
n

fi,*fi"{#hffJ,ml*X?;?T,,i,,I*,r'r_,i*I*l*,rI
Kuvasta puuttuvat: Anu Ojanen, valm. peggy Relander I

91-92 -tfidjen petaaianippu on itoinen t7 UtAn karisjengi. jonkata i m i nta o n m o n e s rL. 
1r1jr_""rr,# in n ur, iir o,, o ij i n. pe t a a m m ekahta sarjaa - etettlisen,atueen t. ii'ii,.",iiii,oonru - jatta kaikitetytcii,e saadaan haa::eitg ja ,,;;;;r;;;;;. p*tivusdet tyt6i*rivaihtetevat a'T vuoden ja"piiriiii r"'iib-rro senti, v(ri*ti.
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I6ssri on parukka jaka tarjoaa jakaiselle TaPaLalalaiselle
tytt1j u n io ri lle m a hda I I i s u ud e n j atka a saurassa ai ku i si k d ii n a st i.

Jaukkue on ftasassa toista vuatta. Tatlii kaudella tavoittelemme
vakavastino#sua nar'sfen 3. divariin. Aika nafiti;a milr.n k#y"..

vi vas Terh i Ylih5rsilfi, Kiira Bjorkroth, N u r Alkara, Veera f\fl ussa lo,

Virpi Ylihiirsild, valm" tvlikko Larkas

Valpuri Kajander, valm. lrcan Bedretdin, valm. Topi Laanti,
Nuran Bedretdin, Itulari Korttila, ia Tea flfliller

asta puuttuvat: Feggy Relander, Lilli Palasto, Suvi Luukkonen, Aurora Sunna
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Uusi kausi, uudet kujed
on tAhbnfr kdyntiin ud
tofutel/essa. Hyvin onki

ihan mukavaili.,

a vas AleksiAalto, M,
valm. Nuran &
Joonas Nironer

a puultuval: Ola Nieminen. t

Takana:

Yldrivivas:

Alarivivas

valm. Aaro Eliasson, valm. Oskar Vl/ikholm
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Kota m6ki, Niko Rasi,
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Uusi kausr, uudet kujeet.. Valmentajan vaihdoksen jiilkeen kausi
an tithtenyt kdyntiin uuteen valmentajaan ja uusiin harjaituksiin
fofufe//essa- Hyvin ankin totuttu, voittoja sy*syn peteistd tulikin

ihan mukavasti" Jatketaan vaan samaan matliin!

ssd vas AleksiAalto, f\ilarlo Kemmo, Kaius Korvenoja, Tony Kemmo,
valm. Nuran Bedretdin, Vincent Lehto, Roope Virlanen,
Joonas lrlironen

rsta puuttuvat: Ola Nieminen, Henri LyytikEiinen ja valm. Jari pakkanen

a5r,
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Onko fierssd koripalloilun sankariainesta, kenties
M uutami s sa tode nn ti kai se sti.

Aika ia tahto sen kertovat.

V VAS Ossi Kohvakka, tVlikko Lehtonen, Henri Rosenlund,
valm. PerttiBj0rkroth

ivt vas Tuornas Trikiain en, Alexa nde r Patouchas, [Vlarkus Hynn inen,

Juha Laanli, Riku Nuutinen, Sami Karadeniz

'asta puuttuvat: Niko Piipponen, KiriSopanen, Niklas Lindgren,
valm. Pirkka Bjcirkroth, valm. l\fiikko Larkas
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/Vousu 4. divariin on otlu
Tappioita on tullut jo s

fosrasia. Ehkit se rx
JA

VAS Aaro Eliasson. I

$amiHedberg.

r vas Pekka lhalainer
lrcan Bedredtin.

Rivissd vas: Jouni\Afirska, oskarwikhorm, hJiko r-.rer1sa, Aaro Eriasson,
Jens tsuiler, valm. t\rlikko Larkas

Kuvasta puuttuvat: ftnarkus Schauman, ja Jonas Smeds

Vieta yksi j unn u _v uo si jdlje lt a.
sen ;;tlkeen h a a ste e n a s i irtym i n e n,n, ia a n rn ie st e n to i m i nta a n
Aika ndyttad kui,tka monesta tutee TopoLaz\7a peruskarustaat.

Vai mennadnka vielii pidemmtilte...

" ;sta puuttuvat: Tuomas Artman



I\lousu 4. divariin on atlut haastavampi kuin moniosasi odoffaa
-"iiOO*;, 

on tullut io sen verran, ettd toinen kausi S;ssa on

fosrasia" Ehk€i se nousu tapahtttu stTfen ensi kaudella'

J dii d ii ttrt adotte lem aan'

rivivas Aaro Eliasson, trllikko Larkas, Tommi Laanti' hrlax Fahler'

Sami Hedberg, Tero Warva

Pekka lhalainen, Jaakko Hovi, KaiKunnari'

lrcan Bedredtin, Jarkko Larkas

asta puuttuvat: Tuomas Artman, Patrik Hyvtlkkii

;0n,
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G arbage n jo ukkue pelaa mie sten 3.divi sioanassa ehdattomana

paamiaranaan saiiapaikan siiitytttiminen. Erittbitt fasaisessa ja

rrarsr,] mie le n kiintoisessakin saryassa ka hd ata an mm. e nti si ii

maajoukkueratsujajamestispelureita,sekiimyoskovakuntoisia
n;o re m p i a v a u h d i n p i t iii i ti. Ka pe a h l<o, io s ki n I a a d u k a s ri n ki

urakoi kauden miftaan 24 attelussa. Kevhitllii niihdiiiirt, ottko

tavaitteet saavutettu' "'

arivivas:JusaTimgren,ArttuPikkarainen,ToniLeppdnen'
Pekka Kolsi, Tero Hdnninen

arivi vas: Riku Koivumaki, fi/larkus schaumann, oskar wikholrn

uvasta puuttuvat:Antti Lehtonen, Jussi Paanajarui, Jarkko saarinen

rtanen
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1l'oPola n \ra I m entaiat 2OO4*O5 aa kkosj$ rjestyksessb

- nah Bedretdin, Touhukerho

<aan ei ole viela ymniafianYt, mitd
,:da Dinah on lren tati, mutta niin se vain
,riemma r:n. lren kannattaisi kuunnella

,. rs& neuvoja. sillS pelaahan Dinah
:1t6air A-tytlolen maajoukkueessa.

ren luonne naYttiia olevan sukuvika.

Nuran Bedretdin Pojat 91

lren toinen TciPoLatdtr, Dinah'n
huolehtivainen isosisko ja Naisten

loukkueen kantavia voimia. 91-poikien
valmentalia Nurania ja Jaria yhdistaa
rakkaus koripailoon ja aamuharjoituksiin

':an "lre" Bedretdin, l'laiset

: valmentaa seuran naisten joukkuetta
, ..alla kadellii, tnlitta siitahiin l.latset
irrat Lentokapteetiiksi opiskeleva lre
i,-ryos Tuoreiden ldiesten tarkkakiitinen

= tiaja ja seuran vaikeimmin jymiiytettava
rnari.

Kiira Bjdrkroth, Tytot $4/95

ToPoLan kovakuntoisin valmentaja
Touhuaa junnujen lisaksi naistenioukkueen
takatinloilla Kiiran lempiruokaa on
SubWayn paivan keitto Kuinka saat
loistavan koripalloiliian? Otat Veeran
pituuden 1a Kiiran lihakset ja laitat ne
sanraan pelaajaan.

I I ell,





::amvsta
: osalta
.ientalld
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i n$sa.

Mikko Larkas, A-pojat ja Naiset

Seuran valmennuspaiailliko, toisin
sanoen valmentajien pomo. Homma
ei ole kadehdittava, kun viiliildi
valmentajakokoukset muistuttavat
yl;iasteen luokkahuonetta, jossa opettaja
(Mibl) yrittaai saada kurittomat oirpilaat
(valmentajat) pysym:i#n ruobLssa.
Menestyksek6s valmentajaura saa jatkoa
Mibin aloittaessa syksyllii B-poikien
a luevalmentajana.

]';likko " M.J" Lehtonen, Touhukerho

-ehtosen kuulun veljessarjan vesa.
'.,1ikon rekkamies-mallinen Maatalous-
ppis herattda syystakin kateutta muissa

:renditietoisissa valmentajissa. hilikosta
.rLi u llan vielA, joko pelaaja na, valmentaja na
rai sitten rAppdAjdna

Kari Leppiinen, -ly"tCIt 
93

:;tkan linlan koripalloihja rnnostui.:lrnentafitisesta tfitarensa
<cripalioharrastuksen kautta Viisautta
:'soittavilla harmailla hiuksillaan ja
enrpe;illd auktoriteetilia Kari pitaei Teron
<:anssa 93tyt6t kLlrissa ja rnotivoituneina.

Suvi l-uukkonen, Tytot g4l95

Siirtyi touhukerhosta valmentamaan Topo-
..an vakirikkainta ryhmaa Topolan oudo_
nrrnan szihkopostiosoitteen ornaava Suvi
,n mukana toista kauttaan. -l-aitaa 

muuten
.vkata Jennifer Lopezista?

Veera Mussalo, Tytot

Veeraa voi vahingossa
on sillai niin usein
Kuvannut sill6 mm

turistiksi,
mukana.
rkeikan

Hiljainen tietokone-guru ttanran
kauden tulokasvalmen
sielli5 Terhi.

Jari Pakkanen, Pojat 91/92

Vsi 91-poikia! Sunnuntaiaamun
harjoltLlsten tenrpo riippuu siitd, nriten Jarin
suosikki
NAyttiiti
luvassa

Jussi

Pegg

V5r enda mentaa
vesym
pelaa
aikaa

CESSA,

Peru

Osku Wi

Oskussa

, syyttd
:aja tuo
: paijon
1 myds
:s. Valpu
':ralaista

^^^tdda!::::':

on, ,

ku

vvaeltaa
laidalle

:isiivisin' meriitti.
,asiassa
^ ken"tian
: <irja.

, ,iyst;ivd

:-emman
.:js-l;itka
- puihme
rka on
:? (sori

, ren Val-
.:usjor-rk-

. tiotiidn
stieteilija
: htokas-

U

vielii
dissa.

koripallovalmentajan
ominaisuutta: itseiuotta
Potentiaalia on vaikka
kokoiseksi.

Terhi Ylihiirsile, Tytdt

Terhi valmentaa
Jattitai

kauttaan nteen
hymy ei nu
o
Terhi.

kaksi
musTea Miller, Pojat 96/Q7

Tea pussittaa palloa ornintakeisella
tyyl i lliirin n alsten jor"rkkueessa ja va I me ntaaseuran nuorinta poikajoukkuetta.
Osoitta n ut kykynsii pitali itsepii is immatkin
pikku raE ga rit ojen n u ksessa.

valmentajat@to

tyttoja.
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Kaikki tulosteet, koPiot

ia digipainotuotteet
. vhrillisina ja rnustavalkoisina
. kutsukorteista mainosbannereihin
c nopeasti, laadukkaasti ja

kustannustehokkaasti

00

3.00
nen
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Valopaino Oy
Vattuniemenkatu 7

00210 Helsinki
Puhelin (09)4137 44AA

Fax (09) 677 723
info@valopaino.fi

valopaino
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Tapa tumavast va w Seniorivastaa

Antti Lehtonen
antti. lehtone n@student. kyamk.fi

a4a-703 5723

Ta loudenhoit

Jyri Saraste
jyri.saraste@alko.fi

040-546 2332

Tiedotusvastaava

Tuomas Suhonen
tuomas.suhonen@edu.hel.fi

040-535 2330

Sarmi Schelehoff
sa mi.schelehoff@luukku. co m

040-591 681S



Touhun Pojat Lauttasaarr -y

ToPoLa

Perustettu 11 .4 1978

Suomen Koripalioiiitlo ry,n rasen

Toiminta 22 1 rekisteroitya j;isent5

28 ualmentajaa

Juniorijoukkueet Tytct.

i,Jilirotytot

l'/ini2-tytot

I'Jini1-tytot

C-tytot

Pojat:

Il4ikr"*2-Bojat

lrlikrol -pojat

It4inipojat

C-pojat

B-pojat

A2-p*jat

A1-pojat

Edustusjoukkueet TaFoLa 2000, 2 div

hlaiset. 4.div.

JAahdyttelt1at ToFoLa Garbage Basket, 3.div
ToPoLa B-P B-84, 5.div.

ToPoLa Tuoreet fuliehet. 5,div.

Salit Lauttasaaren yhteiskoulu

lilyliyliallion kouiu

Pajaiahden koulu

Kampi n liiF,untakeskus

Ruoholahden ala-aste

Ruoholahden kuntotalo

Kasi nonrannan ulkokentt;i

Tiedotns Lauttasaari'lehti

To Fo Lan l.iotrsivut lvmv.topola.fi

Pankkiyhteys

I tttiirkl,lrti.:'. .'i', L: :

toitiii l,1cLll,, t.,...
05ll Pliltlii.:.i.- - ..

46 frlri-'-'u i-uL\- -:

K

Nordea 102030-21301
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lrrrsr 2{}ti+ - 2{li}i dll rlittriinr

.h-prroirr;iliir. Alkuklrrrqi orr ilihtcnl r

lrlviu k:ivntiir S1,ks1'n koulnkiivnnit
tuollilat tulosta..la LrLrsil pclurjia o n salln
luorleeil ikiluokkaair. Pitkiijiinteineu

S'o on kantamrt iicdclruilii. lVluutarru
'IbPoLa:l joukkrrc kokeilec keviiillii
siipiiiiin clclli isen itlueen korkeiulnalla
tasolh.
Aloittarriin driilLurkkiin on rrrr,0s s,r.rln

lrvr,in.i uirio rcita. Po-i a t a loittet,at pcl insi
c{cliiisen uliteet sarjussa kcliiiillii.
Ti,tait .jalkavat liclii har-joittelua
pelatclr liev:ilk;rudeilil lnriitt:ullan
harloitusofle luit.

I(aLrdellfl l00J - 211il,\ ]bFola:il cd
ioukkueita ohjaa )9 r almcnla.jaa. Osa orr

io pitklilit urukana olleita "kolliareita"

-jit osa uusia liirruin kauclen "rookieita".
Suurirr os;it valtne nl;tjislarnme otat
'lbPolan ornia kasr,atte^ia. h4uualtakin
koke urusta hankklneita lOi'r-n*1,.

Valnrcntafat atllit\-ilt rrlospiiin knvan
siit:i. rnillaista toinliiltilu'loPoLa.
ssfi on" Siksi olernntckit 'li:Pol-a:ssir

petrosta[]cet I lhnent:l.j:tkr-ruhrtukscsn
sekli r,ahnenla.i iern lil isccur.lrte istl,cihiin.
\'hhnenlajarume kok':oriluriat kerran
kuussa y hLciseeu kokoukseen.

Inuokkaita vurillerupia on runsaltsti. Osa
toiurii joukkr.reissa loukkuecn johta.lila.
osa pvoritt;i:i pclcissii kahr iott ja osa

on rnuuter.rkirr aktiil iscsti toinrinnassu
niulilrri'r" Innokkaita iitc"iii olcrnute

i rittiineel saadl vlrlcefl fuIamlra-
koriksen pariin. Toirninta on liilrterr){
hy'vin kiil'rrtiilr. Trvoitleenaurl)e oll
.iiiriest;i ai i si I le sa rr ra r ilitista 1o i urirrtaa.

l.autlasaareltristen seurojen kanssa
teliliiviissil .vlrteistyrissli ToPol.a oil
oltiurrassa n:ikyt'lii rcolia, On kailihien
clu. ettii seut?t puhaltllat vhtccrr
liiilccrr. Niiirr voirrrnte taalit lapsillc
urahdoilisirnuian nrorripuolisla jrr
lasokasta liikLrntaa.

l{ithmn loit'ottaa kailrille r almentljillc
seliii l lrpuaclrtcisille l'oiuria kauteen
:00.1 20{i.5 1111s1t1r'tt{li tel<e niiillii
s;ranu.ne aikilan parhaan rrraltr{ollisen
k:lrpul rrlol<set.

Itvr iiii Ioppuhautll kaikille!

futikk* l,ark$s
llit llo l.utt vo lmcn w u sltii ii I likkii
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