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. .- --":: a'/at tunnetusti sy-
- -::::-:qq2 mUtta Omal-

: '-' -: :- t.ruri pelimatkat ovat
.- ::- - : ==- raikkein hienoimpi-
: ,' :- :*! stoina.Topolan kans-
: - : -::=::aeSSa tdYttYiviit monet

1.-- .::ia ylipaataan takaavat
--:-r:.,.:- onnistumi5en - mika

-:. --r.'.r , )/hteishenki oli loistava.
--'-:-s-atkoilla kaikki tunsivat jo
: -, :.=:- :clsensa/ ja vanhemmilla

-- :. : ;a valmentajilla riitti aikaa
* . :=- - irorempien kYsYmYksille,

,:. aa:.z ne sitten Ponnistus-
, ^-:- r,e h ttdmisharjoitteita, NBA-

, --:' :c:oa, vaihto-oppilaskoke-
- -, i : lai jotain muuta urheilun

- 
--J SLd.

-: ^:- tarkeii tekijii oli huumori.
:= -:t<oilla kuuli paljon vitsejii.
-:-: iarhteli, mutta se ei haitannut.
::::s a etta vitsejil kuuli: ryhmii-
-a:<a ilman huumoria on kuin Carl

- - - Eecrand ilman hiusgeeliii.
-i.: i.rantena on mainittava luova
- - rLrs. Niin kauan kuin seura-
:: minnassa on mukana bussilastil-
ren ihmisiii, jotka ovat valmiit huu-

:amaan iidnensii kEhedksi keltaiset
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Masi Kummu ja Ile Karisto

pelisortsit pddsssiiiin, suomalaisella
koripallolla on tulevaisuutta, olipa
sarjataso mikii hyvtinsil.

Juhlapuheissa on tapana todeta, ettd
juniorityritii tekevillZi urheiluseuroilla
on ttirked kasvatukellinen tehtAva.
Topola-matkoilla tuossa kasvatus-
tehttiviissd onnistuttiin mielestiini
mainiosti. Siihen ei tarvittu pop-
pakonsteja eikd moraalisaarnoja:
pelkkd lShteminen riitti. Niiimme,
ettii maailma ei p6iifi Lauttasaaren
siltaan, eika edes Kehd kolmoseen.
Opimme selviytymiiiin itsentiisesti
vieraissa kaupungeissa, vierailla
kielilliikin.
Tiimd kaikki tapahtui hyvin nuorena.
Viime keviiiind Topolan 3O-vuotis-
juhlissa juttelin pitkiistd aikaa Arno
Sipposen kanssa, ja Arno pdivitteli,
ettii oli vastuutonta antaa meiddn
1l-vuotiaina matkustaa omin piiin

Lundin kaupunkiliikenteessii.
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nvastoin
it-

jengis-
joka oli

ala-asteella
vuotta A-ruotsia ja osasi

kysyd aivan sujuvasti ldrottshal-
lenin pysiikkiii. Emme eksyneet ker-
taakaan.
Juniorivuosien jdlkeen moni
joukkuekaverini on valinnut opiske-
Iun tai tyrinteon ulkomailla. Asuin-
paikat ovat vaihdelleet Laosista
Lontooseen, enkii usko nuoruuden
korisreissukokemusten ainakaan ra-
joittaneen intoa l5hteii maailmalle.
Itse vietin viime syksynd muuta-
man kuukauden Berliinissii. Kerran
pydrlretkelliini tupsahdin sattumoi-
sin tutun nuorisohostellin pihaan.
Siin6 hostellissa ydvyimme peli-
matkalla toukokuussa 1991, vain
reilu vuosi Berliinin muurin muftu-
misen jiilkeen.

Ilkka Karisto
Kirjoittaja on helsinkildinen toimit-
taja ja entinen Topolan pelaaja -
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silna

Tuolloin, 13-vuotiaina, olimme
olevinamme jo kokeneita maail-
manmatkaajia. Notkuimme Kur-
fUrstendammilla ja kuuntelimme MC
Hammeria. Oli pakko pistdii pyrini
hetkeki parkkiin ja hymyillti muis-
toille.
Toivottavasti Topolan nylryiset juni-
orit saavat omilla pelireissuillaan
kokea yhtii hienoja juttuja. Varmas-
ti niiin onkin, sillti hyvdssii seurassa
on aina hauska matkustaa.
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Otto

050-3647686

Pojat-95-96

Mia Rindell

>:-'a RintamSki

14G5716589

Tytot-98-99
Tytot-96-97

Ida Wicht

Kai Saarnia Mikko Salo

Pojat-95-96 040-s695963

Pojat-97-98

Oskar Wikholm Henni Ahlgren

Johan Sarasto

050-5946857

Pojat-99-00
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050-3s79595

Tytdt-00-01

04G7016150

Touhukerho

440-7240864

Pojat-95-96
B-pojat

040-7306015

Pojat-01
B-q/tdt
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Takarivi vas:

Keskirivi vas:

Eturivi vas:
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Valmentajat Krista Bjcirkroth, Ircan Bedretdin, Mia Rindell

Olga Suominen, Helmi Haakiala, Beda HEmdldinen,
Julia Kattainen, Noora Pitkiinen, Emmi Kattainen, Tetta Lahti

Mira Keriinen, SalliAittoniemi, Ella Helander, Olivia Htllttd,
Nora Pugin, Mirva Karvinen

Kuvasta puuttuvat: Valm. Henrika Palin, Vilma Merikari, Eveliina Luoto
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lh, Ircan Bedretdin, Mia Rindell

lsiala, Beda Hii miilii inen,
fuen, Emmi Kattainen, Tetta Lahti

mi, Ela Helander, Olivia H6lttd,
L

',':- ..:-, Ev'eliina Luoto
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- : , : - , , as: Valm. Sonja Rintamiiki, valm. Essi Lyytikiiinen, Siiri Eniivuo,
Rosanna Rehn, Klara pulli, valm. Nuran Bedretdin

l - '' , , as: Anna Pugin, Mirella Kemmo, Lisa Ceker, Minea Miikelii

" - :-.:: puuttuvat: Leena Kankare, Paula Kankare, Emma Silaskivi, Silvia Soirola
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Takarivi vas

Eturivi vas

Kuvasta puuttuvat: Valm. Topi Laanti
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Takarivi vas: Bisa p

Eturivi vas .:
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Kwasta puutfuvat: Essi Ln
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Peppiina Piillijeff, Elina Helavuori, Jenni Salonen,

Susanna Kuivalainen, Heidi Luukkonen, Sonja Rintamiiki,

Anna Huotari

Taru Mansikka, Pauliina Kontio, Emilia Jaakkola,

Isabella Kartila, Kitty Kaarnakari, valm. HenniAhlgren
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Naiset
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;ytildirren, Aino Kinnunen,

FO, ttina Hannunen, Aurora Sunna,

ari Korttila, Kiira Bjorkroth,

'Y,w., *;lg,milffi [

Takarivi vas Marja Kartila, Maija Kallio, Edit Balough, Tarja Jyrkiis,
Sinikka Karhula

iturivi vas: Emilia Jaakkola, Maarit Mansikka, Laura Kallio, Isabella Kaftila

Kuvasta puuttuvat: Golten Bedretdin, Lina Lehtinen, Sonja Nyberg,
Anna Laurinsilta, Kaija Karjalainen, Piiivi Marttinen,
Leena Miiki, Johanna Saari, Taru Mansikka, Vilma Saari
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En. l-kidi Luukkonen, Elina Helavuori

[i Kallio, Niilo Gronqvist, Jerome Rehn

hs Kc*wla, Ilkka Kankare

pM,ts#

Takarivi vas: Valmentajat Kimmo KotamSki, Johan Sarasto,

Markus HYnninen, Max Fahler

Eturivi vas: Leevi Kallio, Antti Martelius, Lauri Ktirkkiinen, olli Kuosmanen,

Rami Blomqvist, Jussi Lehtonen

Kuvasta puuttuvat: Ville Tirronen, Paavo Pakkanen, Oskari NykSnen'

Mikael Nuotio, Matias Kurvinen, Walter Bachmann
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Takarivi vas: Dennis Binios, Andre Saren, Timy Kemmo, Mikko Salo,
Marlo Kemmo, Kimmo Kotamiki, valm. Aaro Eliasson

Eturivi vas Tero Saarikivi, Niko Rasi, Andre Kylli, Max Majander,
Miio Korvenoja, Johan Sarasto

Kuvasta puuttuvat: Henrik Siven, valmentajat Jari Pakkanen ja Oskar Wikholm

Takarivi vas:

Eturivi vas
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Kuvasta puuttuvat: Henri I
Jesse I
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lisr,:rtu Holttd, Patrik R6g3rd,

L f*ra-PeXfa SiPPonen,

hna Xallsrom,
h.t
llonkaranta, Petri Jolkkonen,

rs' Mustonen, Olli Rantanen,

, tauri SipPonen, Ville Siirmiild,
ts Hani Wihuri

Touhun Pojat Lauttasaari ry
ToPoLa
Y-tunnus: 0849L29-7
Perustettu LL.4.L978
Suomen Koripalloliitto ry:n jEisen

Toiminta 270 rekister6ityti jtisentii
31 valmentajaa

Juniorijoukkueet Tytot:
Tytdt-00-01
Tyt6t-98-99
Tytdt-96-97
B-t)/t6t Challengers
B-q/tot Competitors
A-tyt6t

Pojat:
Pojat-O1
Pojat-99-00
Pojat-97-98
Pojat-95-96
B-pojat

Edustusjoukkueet ToPoLa I, 3,div.
ToPoLa Naiset, 3,div.

Jiiiihdyttelijiit foPola Tuoreet Miehet, 4.div.
ToPoLa B-P B-84, S.div.

Harrastajat ToPoLa Touhukerho
ToPoLa Mammat
ToPoLa Classic

Salit Lauttasaaren yhteiskoulu
Myllykallion koulu
Pajalahden koulu
Kampin liikuntakeskus
Ruoholahden ala-aste
Kasinonrannan ulkokentLd

Tiedotus Lauttasaari-lehti
ToPoLan kotisivut www,topola.fi

Pankkiyhteys Nordea 102030-21301
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*TO WHOM IT MAY CONCERN"

Koripallo, joka on ehkti maailman

toiseksi eniten pelattu ja harrastet-

tu laji, on Suomessa jiiiimiissti

viihitellen hyvin pieneksi lajiksi.

Syitii tiihiin kehitykseen voi loytiiS
jo aivan 70-luvun alusta, jolloin

sarjoihin ryhdYttiin Palkkaamaan
ulkomaalaisia Pelaajia. Seuro-
jen talous joutui seuraavien vuo-

iikymmenten kuluessa jatkuvasti

ahtaammalle Palkanmaksun levi-

tessii mycls kotimaisiin pelaajiin'

Asteittain mYds ulkomaalaisten

taso laski ja miiSrd kasvoi.

Suomen koripalloliitto, joka sAAnto-

jensii mukaan jiirjestiiii kilpailun

maan mestaruudesta, luovutti
vtihitellen jiirjestelyoikeutensa

SM-seuroille. Ns. Bosman tapaus

aiheutti sen, ettti ulkomaalaisten

miiiiriin rajoittaminen kiivi mah-

dottomaksi, jolloin seurat tekivtit

ns. herrasmiessoPimuksen, jossa

sallitaan vain 3 ulkomaalaista ker-

rallaan pelissdi.

Ylldkuvatun kehityken positiivista

vaikutusta nimenomaan suoma-

laiseen koriPalloon on vaikea Ym-
mtirt€iii. 90-luvulla pienehko piiri

koripalloihmisiii kokoontui vuosit-

tain helmikuussa KORIPALLOFOO-

RUMISSA, jossa Pohdittiin niitii

keinoja, joiden avulla erikoisesti

suomalaisten pelaajien kehittymi-
sen mahdollisuudet Paranevat'

KoRIPALLoSAATIo, joka avus-

taa liittoa ja kantaa mYds eet-

tistti huolta lajissa, piiiitti kutsua

koolle "suomalaisen koriPallon

arvoseminaarin"' Niiitti tilaisuuksia
jtirjestettiin kolme kertaa, vuosina

2ooo, zoot ja 2006. Tulokset ovat
jddneet mitiittomiksi huolimatta

varsin korkeatasoisista esityksistii'
Vaikuttaminen tiitd kautta ei tun-

tunut mahdolliselta'

Syksyllti 2009 Suomen koriPal-

totiitto tayttaii 70 vuotta ja tuol-

Ioin kokoontuu myos liittokokous'
Ajankohta on soPiva "suunnan-

muutokselle". Kentttiviiketi ja

yleisdii Puhuttaa eniten ulko-

maalaisten liian suuri osuus. Sen

korjaaminen jiiiinee edelleen

seuroien mahdollisesti tekemiin
herrasmiessoPimuksen varaan

esim 1-2 ulkomaalaista kerrallaan'

SM-liiga ei ole urheilullises: ::s=
puolinen. Syksyll6 sarjaan :e'r s

teroidyt SM-liigan Pelaajat ' : :
siifiii vaPaasti seurasta ic s=='

tai kolmanteenkin aina se,-33
van vuoden helmikuur oF: - -
asti. Kev6iin ratkaisuotte - s-<

kokoonpanot ovat merkita ':
toisenkaltaisia kuin saqa" = - =

sa. Ndin Pitkii ulkomaa a =.=
vaihtomahdollisuus varsinkin i-:s :

taa seurojen taloutta ja use - = 
-

syyllistytiitin jopa yltiopE isylte: -
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-:-::__OSAATIO, ioka avus-
: ::oa ja kantaa mYcis eet-
;= --:l-a lajissa, ptiiitti kutsua
r: . S.,lomalaisen koriPallon
',:==* naarin." Naita illaisuuksia

::s:=:: I kolme kertaa, vuosina
i, - lJll ja 2006. Tulokset ovat
z'-.: nitdttomiksi huolimatta
:= - ..: -<eatasoisista esityksistd'
: .-::a:' r:en titii kautta ei tun-
- -: ^.:rColliselta.

,ksfH 2009 Suomen koriPal-
Etro tiiyttia 70 vuotta ja tuol-
h kokoontuu mYos liittokokous.

ixrkohta on soPiva "suunnan-
uubkselle". Kenttiiviikeii ja
Fisc[i puhuttaa eniten ulko-
salaisten liian suuri osuus. Sen

rjaaminen jddnee edelleen
uriojen rnahdollisesti tekemdn
errmniessopimuksen varaan -

*Tr 1-2 ulkomaalaista kerrallaan'

SM-liiga ei ole urheilullisesti tasa-
puolinen. Syksylld sarjaan rekis-
terdidyt SM-liigan pelaajat voivat
siifiii vapaasti seurasta toiseen
tai kolmanteenkin aina seuraa-
van vuoden helmikuun loppuun
asti. Kevdiin ratkaisuotteluissa
kokoonpanot ovat merkittiiviin
toisenkaltaisia kuin sarjan alus-
sa. Ndin pitkii ulkomaalaisten
vaihtomahdollisuus varsinkin rasit-
taa seurojen taloutta ja usein siind
syyllistytiiiin jopa yltiopiiisyyteen.

KORIPALLOSi\ATI6 tet<i liittohal-
litukselle syksyllti 2007 ehdotuk-
sen, jonka mukaan seuroilla on
sarjan alkami-sen jdlkeen 30 vrk
aikaa ostaa, myydd ja va.ihtaa pe-
laajiaan. KORIPALLOSAATIO uu-
disti ehdotuksensa samanlaisena
kev65ll5 2009. Esitys ei heriittiinyt
sen suurempaa kiinnostusta liitto-
hallituksessa.

ToPoLa n ku n n ia pu h eenjohtaja
Tom Hynninen

llrs ik n tekjoiden jarjesto.

Saveltajain
Tekijanoikeustoimisto Teosto r.y.

Lautiasaarentie '1 . 00200 Helsinki
Puhe in (0S) 681 01 1 , faks (09) 6;'7 1 34
leosto@teosto..fi, \]\Mv.teostc.f i
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