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Leppävaaran Pyrinnön 77. vuosi on alkamassa, ja 
LePyllä on vankka jalansija Koripalloliiton eteläisen  
alueen suurten seurojen joukossa. Lähes neljä ja puo-
li sataa jäsentä, velaton, oranssi – hieno seura. Kaikki 
tämä vapaaehtoisen tekemisen myötä! Suuri kiitos 
kaikille seura-aktiiveille sekä kannustajille. Toissa kau-
della kirkastimme porukalla LePylle missiota ja arvoja. 
LePy on ja haluaa olla junioriseura: suurleppävaara-
lainen junnuseura joka on taitava, viihtyisä, kasvatta-
va ja avoin. Toiminta-ajatuksemme on: Korista kaikille 
– koripalloilusta ja liikunnasta elinikäinen harrastus!

Haluamme seuraamme aktiivisen ja viihtyisän 
liikuntaleikkikoulun, leikin kautta tarjoutuu alku elin-
ikäiseen liikuntaan. Haluamme oman joukkueen 
jokaiselle syntymävuodelle mikroihin, mineihin ja 
C-junnuihin voidaksemme paremmin kasvattaa tai-
tavia koripalloilijoita, jotka viihtyvät seurassamme.  
Haluamme toimivat ja omilla tasoillaan kilpailukykyi-
set joukkueet B- ja A-junnuihin. Haluamme nostaa 
naisten ja miesten ykkösjoukkueemme II-divisioo-
naan. Junnuille kakkonen on hyvä pelitaso tavoitella 
ja loistava astinlauta Suomen tai maailman suurille 
kentille. Haluamme tarjota mahdollisuuden pelata 
tai vain palloilla myös aikuisella iällä, ikämiehinä ja 
-naisina ja senkin jälkeen. Haluamme olla avoimia 
uusille tulokkaille kaikkiin ikäluokkiin. Haluamme 
Nuori Suomi Sinettiseuraksi, koska teemme laadu-
kasta juniorityötä.

Visiomme toteutuvat tekemällä. Olemme seura-
laisina nähneet minne tai mitä haluamme – ei kun 
toimeksi. Seuratyö tarjoaa vapaaehtoisille mahdolli-
suuden olla osaltaan mukana taitavassa, viihtyisässä, 
kasvattavassa ja avoimessa porukassa ja toiminnassa 
– rakentamassa parempaa LePyä. Kukapa ei sitä ha-
luaisi.

Olisipa meillä vielä palkattu henkilö, jolla olisi 
meitä vapaaehtoisia enemmän aikaa panna asioita 
toimeen, tukemassa ja ohjaamassa joukkueiden ja 
valmentajien sekä seurahallinnon työtä. Anna sinä-
kin LePyn toiminnalle mahdollisuus, tule tekemään 
koripallosta ja liikunnasta oma elinikäinen harrastuk-
sesi ja auta samalla satoja, aikojen saatossa tuhansia 
lapsia tekemään samoin!
• Harri Ruoslahti
  LePyn puheenjohtaja

Taitava, viihtyisä, kasvattava ja avoin
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Liikuntaleikkikoulu     
�-4 v. ma 17.1�-17.�� Lintuvaaran koulu     
4-� v. ma 18.00-18.4� Lintuvaaran koulu
 Ohjaaja: Henna Vasse               
 044 �7� ��11 / henna.vasse@luukku.com 
 Ohjaaja: Anssi Lauha
 0�0 �7� 997� / anssi.lauha@edu.kauniainen.fi 
 Ohjaaja: Ina Lyyjynen

Supermikrotytöt (2000-2001 synt.)
la 11.40-12.�0 Lintumetsän koulu         
 Valmentaja: Minna Loponen           
 040 777 �47� / minna_loponen@hotmail.com                   

Supermikropojat (2000-2001 synt.)  
pe 17.00-18.1� Rastaalan koulu                
 Yhdyshenkilö: Kirsi Huotari 
 0�0 �7� 0101 / kirsi.huotari@hotmail.com 
 Valmentaja: Markus Konkari
 044 07� 07�7 / mkonkari@gmail.com               

Mikrotytöt / E-tytöt (1999 synt.)   
ma 17.1�-18.1� Leppävaaran liikuntahalli                 
la 11.1�-12.�0 Lintumetsän koulu 
 Yhteyshenkilö: Harri Wihuri                 
 040 �94 1191 / harri.wihuri@teleware.fi 
 Valmentaja: Minna Loponen 
 040 777 �47� / minna.loponen@hotmail.com 
 Valmentaja: Saara Myllymäki 
 0�0 �79 491� / saara.myllymaki@helsinki.fi

Mikropojat / E-pojat (1999 synt.)  
ma 17.1�-18.1� Leppävaaran liikuntahalli                   
la 10.00-11.1� Lintumetsän koulu 
 Yhdyshenkilö: Jarno Lankinen
 jarno.lankinen@nic.fi 
 Yhdyshenkilö: Eero Erä-Esko
 eero.era-esko@certex.fi 
 Valmentaja: Minna Loponen
 040 777 �47� / minna.loponen@hotmail.com 
 Valmentaja: Saara Myllymäki 
 0�0 �79 491� / saara.myllymaki@helsinki.fi

Mikrotytöt / E-tytöt (1998 synt.)  
ma 17.00-18.�0 Perkkaanpuiston koulu                     
la 14.�0-1�.00 Ruusutorpan koulu, peilisali 
 Yhteyshenkilö: Anne Mähönen             
 0�0 �80 �48� / anne.mahonen@pohjola.fi 
 Valmentaja: Jenni Puukka 
 041 ��4 9�9� / jenni_puukka@hotmail.com 
 Valmentaja: Johanna Puukka 
 041 �0� �1�� / johanna.puukka@welho.com

Mikropojat / E-pojat (1998 synt.)  
to 18.00-19.1� Postipuun koulu                                
la 1�.00-17.�0 Ruusutorpan koulu, peilisali 
 Yhteyshenkilö: Mika Nurmi
 0�0 �0� �88� / mika.nurmi@siemens.com 
 Valmentaja: Kalle Lundsten
 040 ��0 41�7 / kelundst@saunalahti.fi 
 Valmentaja: Noora Zein

Minitytöt / D-tytöt (1997 synt.)  
ti 1�.00-17.�0 Leppävaaran liikuntahalli                   
to 17.00-19.00 Viherkallion koulu 
 Yhteyshenkilö: Ilari Vaalavirta 
 0�0 429 2�10 / ilari.vaalavirta@kolumbus.fi 
 Valmentaja: Anita Karppinen 
 0�0 �48 9�4 / anita_karppinen@netti.fi 
 Valmentaja: Johanna Kastepohja   
 0�0 ��� 2189 / johanna.kastepohja@luukku.com 
 Valmentaja: Sini Tiainen 
 040 718 ��99 / sini.tiainen@helsinki.fi

Minipojat / D-pojat (1997 synt.)  
ma 18.�0-20.00 Rastaalan koulu
to 17.00-18.�0 Lintulaakson koulu 
 Yhteyshenkilö: Minna Valasvuo
 040 411 ��2� / minna@valasvuo.net 
 Valmentaja: Heikki Mikola 
 0�0 ��� 47�8 / heikki.mikola@student.hse.fi 
 Valmentaja: Esa Airola
 0�0 �2� 0244 / esa.airola@helsinki.fi

Minitytöt / D-tytöt (1996 synt.)
ti 1�.00-18.00 Leppävaaran liikuntahalli                 
to 1�.�0-18.00 Postipuun koulu 
la 12.�0-14.00 Lintumetsän koulu 
 Yhteyshenkilö: Mia Lundell-Viiri 
 040 722 ��87 / mia.lundell-viiri@espoo.fi 
 Valmentaja: Emma Karjalainen
 040 847 4202 / emma.karjalainen@hotmail.com 
 Valmentaja: Anu Karppinen   
 Valmentaja: Tytti Virtanen

Minipojat / D-pojat  (1996 synt.)  
ma 18.�0-20.00 Perkkaanpuisto
to 19.1�-20.4� Postipuun koulu 
pe 18.1�-19.�0 Rastaalan koulu 
 Yhteyshenkilö: Nina Pesonen 
 040 404 0048 / nina.pesonen@elisanet.fi 
 Valmentaja: Kalle Lundsten              
 040 ��0 41�7 / kelundst@saunalahti.fi 
 Valmentaja: Antti Simström 
 0400 2�0 0�2 / antti.simstrom@gmail.com 
 Valmentaja: Stefan Bäckman 
 0�0 4�� �90� / steffi_backman1@hotmail.com

C-tytöt (1995 synt.)                                     
ma 20.00-21.�0 Perkkaanpuiston koulu 
ti 18.�0-20.00 Kilonpuiston koulu 
pe 18.4�-20.00 Karakallion koulu 
 Yhteyshenkilö: Simo Silvennoinen    
 0400 90� ��� / simo.silvennoinen@kolumbus.fi 
 Valmentaja: Suvi Liehunen 
 0400 41� 199 / suvi_10@hotmail.com 
 Valmentaja: Katri Kotinurmi 
 0�0 ��� �448/katrisk@gmail.com

C-pojat (1995 synt.)  
ma  1�.00-17.1� Leppävaaran liikuntahalli                    
to 18.�0-20.00 Lintulaakson koulu 
la 12.00-1�.�0 Karakallion koulu 
 Yhteyshenkilö: Juha Lindell 
 0400 8�4 1�7 / juha.lindell@wippies.fi 
 Valmentaja: Kalle Saikkonen
 040 �89 �049 / kalle.saikkonen@helsinki.fi 
 Valmentaja: Kalle Lundsten 
 040 ��0 41�7 / kelundst@saunalahti.fi 
 Valmentaja: Juha Lindell 
 0400 8�4 1�7  
 Valmentaja: Olli-Pekka Laitila 
 040 �27 2701 / olaitila@elisanet.fi

C-tytöt (1994 synt.)  
ma 19.�0-21.�0 Lintulaakson koulu                            
ti 17.00-18.�0 EVTEK 
pe 17.�0-18.4� Karakallion koulu 
 Yhteyshenkilö: Mikko Sädevuori       
 0�0 �74 7109 / mikko.sadevuori@elisanet.fi 
 Valmentaja: Sini Tiainen 
 040 718 ��99 / sini.tiainen@helsinki.fi
 Valmentaja: Miia Vasse
 044 �7� �00� / miisku89@jippii.fi
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Leppävaaran Pyrinnön koripalloharjoitukset kaudella 2007–2008

C-pojat (1994 synt.)  
ma 1�.00-17.1� Leppävaaran liikuntahalli                    
to 1�.00-17.1� Leppävaaran liikuntahalli 
pe 17.00-18.�0 Jupperin koulu 
la 1�.�0-1�.00 Karakallion koulu 
 Yhteyshenkilö: Jorma Hakkarainen      
 0400 �01 12� / jorma.hakkarainen@gmail.com 
 Valmentaja: Kalle Lundsten        
 040 ��0 41�7 / kelundst@saunalahti.fi    
 Valmentaja: Kasper Kepsu 
 0400 ��0 8�1 / kasper.kepsu@helsinki.fi 

B-tytöt (1992-1993 synt.)  
ma 18.00-20.00 EVTEK                                            
to 17.00-18.�0 Karakallion koulu 
la 14.00-1�.00 Lintumetsän koulu 
 Yhteyshenkilö: Timo Lehtosaari          
 0400 10� 2�8 / timo.lehtosaari@welho.com 
 Valmentaja: Hemppa Kettunen  
 040 �8� 8227 / indoma@kolumbus.fi  

A-tytöt (1989-1991 synt.)  
ti 19.�0-21.�0 Leppävaaran lukio                           
to 20.00-21.�0 Karakallion koulu 
pe 19.00-20.�0 Lintumetsän koulu 
 Yhteyshenkilö: Anita Karppinen
 0�0 �48 �9�4 / anita_karppinen@netti.fi 
 Valmentaja: Gijsbert van der Starre 
 0�0 �42 912� / gvdstarre@elisanet.fi 
 Valmentaja: Markus Konkari 
 044 07� 07�7 / mkonkari@gmail.com

A-pojat (1989-1991 synt.)  
ma 18.�0-20.00 Kilonpuiston koulu                             
to 18.�0-20.00  Kilonpuiston koulu              
la 1�.00-1�.�0 Karakallion koulu 
 Yhteyshenkilö: Leena Vikkula              
 0�00 448 890 / leena.vikkula@saunalahti.fi        
 Valmentaja: Jari Timonen 
 040 �9� 987� / jari.timonen@weegeetalo.fi 
 Valmentaja: Jussi Kilpelä 
 040 �92 48�0

Miehet, III-div.              
ti 18.�0-20.00 Lintumetsän koulu                              
to 17.1�-18.�0 Leppävaaran liikuntahalli     
pe 20.�0-22.00 Leppävaaran liikuntahalli 
 Yhteyshenkilö: Markus Konkari
 044 07� 07�7 / mkonkari@gmail.com 
 Valmentaja: Kasper Kepsu 
 0400 ��0 8�1 / kasper.kepsu@helsinki.fi

FUT, III-div.                 
ma 20.00-21.�0 Kilonpuiston koulu                              
to 20.00-21.�0 Kilonpuiston koulu 
 Yhteyshenkilö: Esa Airola
 0�0 �2� 0244 / esa.airola@helsinki.fi 
 Valmentaja: Jari Timonen 
 040 �9� 987� / jari.timonen@weegeetalo.fi  
 Valmentaja: Juha Ruuskanen 
 0�0 ��� 7029 / j.ruuskanen@kolumbus.fi

LePyn Faijat                  
ma 20.00-21.�0 Karakallion koulu                              
 Yhteyshenkilö: Juha Sarlund
 0�0 ��� 829� / juha.sarlund@luukku.com

Balls, V-div.                    
pe 20.00-21.�0 Karakallion koulu            
 Yhteyshenkilö: Patrick Odenwall
 040 ��7 2141 / Patrick.odenwall@ensto.com 

Leppähalot, VI-div            
ti 20.00-21.�0 Kilonpuiston koulu         
 Yhteyshenkilö: Ilona Viira
 0400 �0� 149 / ilona.viira@kolumbus.fi 
                    

Leppävaarit                  
la 14.00-1�.�0 Leppävaaran lukio                             

LeSe, IV-div.                
ti 19.�0-21.�0 Viherlaakson lukio                            
la 1�.�0-18.00 Karakallion koulu 
 Yhteyshenkilö: Nina Dettmann          
 0�0 ��� ��88 / nina.dettmann@welho.com

Helat, IV div.       
to 18.�0-20.00 Karakallion koulu                             
 Yhteyshenkilö: Mirja Sipilä                
 0�0 �0� 2842 / mirja_sipila@hotmail.com

Ladies                  
ti 18.00-19.�0 Mäkkylän koulu                               
 Pia Uotila, 09-�41 4�90 

Perhekoris - Lepy-juniorit perheineen 
su 1�.00-1�.00 Ruusutorpan tai Mäntymäen koulu 
 Yhteyshenkilö: Jorma Hakkarainen 
 0400 �01 12� / jorma.hakkarainen@gmail.com
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HB Paloturva Oy
Oy Hesasbest Ab
HB Sisäilmatutkimus Oy

Puh. 09-394 855
www.lifa.fi

Yhteinen harrastus

Elämä on elämistä varten. Aloitin koriksen pelaa-
misen hieman sattuman kautta 7-vuotiaana aivan 
70-luvun lopussa naapurini Janne Järvisen innoit-
tamana. Meidän molempien isät olivat innokkaasti 
mukana LePyn toiminnassa. On mukavaa muistella, 
että lähes koko junnukauteni meitä valmensivat pe-
laajien isät ja tietenkin Kalle Lundsten.

Ensimmäinen valmentajani oli lämminhenki- 
nen Jaakko Linkola, jonka poika Jussi pelasi. Jaak-
ko oli meidän kaikkien poikien suosikki. Jonain 
vuonna meitä valmensi Kalevi Ylä-Jussila. Myös 
oma isäni Martti Lepistö valmensi jonkin aikaa 
Esko Mäkisen kanssa, Esko hieman pidempään. 
Parhaita muistoja ovat Solvallan leirit ja tur- 
naukset kavereiden kanssa. Yhteen aikaan lähes 
kaikki kaverini pelasivat korista. Junnuna treena- 
sin ja ainakin yritin tosissani, mutta myöhemmin 
koris jäi useaksi vuodeksi. Nykyään pelaan Leppä- 
haloissa alimmalla sarjatasolla �. divisioonassa, mikä 
sopii minulle oikein hyvin. Koriksessa saa hyvää lii-
kuntaa ja näkee vanhoja tuttuja. Se riittää.

Oikeastaan innostuin liikkarin vetämisestä vanhim-
pien lasteni Saiman ja Niilon kautta.  Huomasin, että vie-
dessäni lapset “harkkoihin”, samalla voin itsekin mennä 
mukaan. Ilmeisesti veri vetää edelleen parketille, ja liikkari 
on samalla ”yhteinen harrastus” Niilon kanssa.

Kun olen näinkin kauan pelannut Lepyssä, on luon-
nollista, että voin itsekin olla mukana toiminnassa. 
Vuosituhannen vaihteessa olin viitisen vuotta johto-
kunnassa. Tärkeimmät työt olivat joululahjapakkaa-
mon organisointi ja LePy-lehden toimittaminen. Nyt 
muu seuratoiminta on jäänyt vähemmälle, kun ko-
tona on 0-, 2-, 4- ja �-vuotiaat lapset. Heidän kanssa 
vietetty aika on tärkeintä. Haluankin lähettää korister-
veiset ja kiitokset valmentajilleni!
• Anssi Lauha 

Tutustu myös LePyn 
perhevuoroon. 
Katso tiedot 
kausijulkaisun 
sivulta 7.

Niilo ja Anssi pelaavat 
molemmat korista.
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Liikkarilaisista kuvassa mukana: Takana vas. ohjaajat Henna Vasse, Anssi Lauha ja Ina Lyyjynen. 
Keskellä vas. Elias Saariaho, Joel Järvinen, Mikael Katainen ja Joni Ursin. Edessä vas. Elias Viitanen, 
Fanni Määttälä ja Teemu Ursin. 

Liikkarilaisista kuvassa mukana:  Takana vas. ohjaajat Henna Vasse, Ina Lyyjynen ja Anssi Lauha. Keskellä vas. Arttu Leiviskä, 
Kalle Mäkinen, Jens Nylund, Niklas Ahtee, Joona Räihä ja Disa Löflund. Edessä vas. Niilo Lauha, Matias Tuominen, Joel Pesonen, 
Sara Mustonen ja Aleksi Niskanen.

Liikuntaleikkikoulu 3-4 v. Liikuntaleikkikoulu 4-5 v.

LEPY:N KANNATTAJA:
KONSULTOINTI JO-KI OY 
Teollisuuden ja kiinteistöjen sähköasennuksia 
Puh. 0440-706 468

Liikunnan iloa liikkarissa
Lepyn liikuntaleikkikoulua on parin vuoden ajan vetänyt vakioporukka: Henna Vasse, Ina Lyyjynen ja 
Anssi Lauha. Liikkarilaiset on jaettu nuorempiin ja vanhempiin. Kaikki �–�-vuotiaat ovat tervetulleita 
mukaan! Syksyn alussa ryhmät olivat täynnä, mutta toivommekin taas kevään ryhmiin uusia liikkarilaisia! 
Liikkarin perusidea on yksinkertaisesti liikunnan ilo. Liikumme leikkien ja harjoittelemme käden ja kehon 
liikkeitä eri välineiden avulla. Harjoittelemme yksilönä olemista ja ryhmässä toimimista ja liikkumista. 
Leikimme hippoja sekä leikkejä, joissa käytetään palloja, naruja, vanteita ym. liikunnan perusvälineistöä. 
Jokaiseen kertaan kuuluu myös alkulämmittely ja loppurentoutus. Liikkarin pitäminen on hauskaa. 
Lapset ovat innoissaan, kun huomaavat, että osaavat liikkua monipuolisesti ja ilo tietty tarttuu myös 
ohjaajiin. 
• Anssi Lauha
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Takana vas. valmentaja Markus Konkari, 
Väinö Korhonen, Hannes Flykt, Benjamin 
Sutton, Veikka Korhonen, Viljami Koskela, 
Santeri Luukkonen ja valmentaja Lotta 
Casey.  Edessä vas. Joni Kivelä, Akseli  
Huotari, Roy Liu ja Teemu Erho.  
Kuvasta puuttuu Lauri Laaksonen.

Supermikropojat 2000-2001

aurinkopyörä
Käsintehtyjä 

Hemmottelusaippuoita 
Luonnonpuhtaista raaka-aineista

www.aurinkopyora.com

Vankkaa rakentamisen ja
remontoinnin ammattitaitoa

Juvan Teollisuuskatu 21 B,  
02920 Espoo

Puh: 09 - 8522011

Tämän vuoden supermikrotytöt ovat pieniä mutta 
pippurisia. Osa ryhmäläisistä on jo toista vuotta 
mukana. Ryhmästä onkin kehittymässä pieniä 
koripallotähtiä. Lauantaisin kokoontuva ryhmä 
”pelaa” hippaa ja leikkii monipuolisia leikkejä. Har-
koissa pomputellaan ja heitellään. Meno onkin 
vauhdikasta. 

LePyn tämän kauden aloittelija-
ryhmä kokoontuu perjantaisin 
Rastaalan koululla. Kouluviikon 
päätteeksi käydään läpi korik-
sen hauskoja ja monipuolisia 
perusjuttuja. Valmentaja Macke 
kiteyttää joukkueen seuraavasti: 
“Superisti vauhtia. Mikrosti ko-
koa!”

Takana valmentaja Minna Loponen. Keskellä vas. Essi Tuomi-
nen, Ilona Rinne, Venla Levänen ja Marjukka Sirinen. Edessä 
vas. Oona Wihuri, Saara Turunen. Kuvasta puuttuu Veera 
Mähönen. 
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Takana vas. valmentajat Saara Myllymäki ja Minna Loponen. Keskellä vas. Roman Mstoi, Valtteri Simola, Emil Uotila, Lauri Erä-
Esko, Arttu Hyttinen, Axel Olin, Dan Löflund ja Daniel Leppänen. Edessä vas. Valtteri Enestam, Fabian Tohamy, Ronin Korpijaakko, 
Elmer Honkonen, Jonatan Järvinen, Tom Saarnimo, Markus Kanerva ja Joonatan Jouhki. Kuvasta puuttuvat Olli-Matti Harve, 
Jaakko Lankinen, Lauri Parikka, Paul Sarajuuri, Julius Schaaf sekä apuvalmentaja Satu Leskelä ja joukkueenjohtaja Jarno Lankinen.

Takana vas. joukkueenjohtaja Harri Wihuri sekä valmentajat Minna Loponen ja Saara Myllymäki. Keskellä vas. Cassandra Gustafs-
son, Linda Succo, Sandra Tykkyläinen, Saskia Lindström, Krista Pelkonen ja Ida Renlund. Edessä vas. Sofia Wihuri, Sanna Salminen, 
Peppi Walliander ja Vilma Seppälä. Kuvasta puuttuvat Uni Erkkilä, Ella Laine, Jenna Ojalehto, Noora Löytömäki, apuvalmentaja 
Satu Leskelä ja joukkueenjohtaja Jukka Walliander.

Mikropojat 1999

Poikien syyskausi koostui perusjuttujen harjoittelusta. Syöttämistä, lay-up’pia ja korintekoa. Poikia on 
ollut mukana reilut 20. Maanantain treenit on vedetty yhdessä tyttöjen kanssa. Kevätkaudella ollaan 
mukana sarjassa, jotta saadaan hyviä pelejä. Kivaa on ollut ja menoa riittää.

Mikrotyttöjä on ollut kauden alkupuoliskolla 11. Puolet tytöistä on ollut jo aikaisemmin mukana, puo-
let nyt syksyllä aloittaneita. Syyskausi treenattiin ahkerasti ja keväällä ollaan mukana sarjassa. Tyttöjen 
suosikkitreeni on “kinuski”!

                          Luotettava kumppani
                  talotekniikkatöiden toteuttajaksi

               ___________________________________________

                                         Pääkaupunkiseudulla

                 Mikkolantie 1 B, PL 50       Sinikalliontie 12
                 00640 HELSINKI           02630 ESPOO
                 Puh. 02071 5003       Puh. 02071 52520
                 Fax. 02071 52345                              Fax. 02071 52521

                            www.tekmanni.fi

                          Luotettava kumppani
                  talotekniikkatöiden toteuttajaksi

               ___________________________________________

                                         Pääkaupunkiseudulla

                 Mikkolantie 1 B, PL 50       Sinikalliontie 12
                 00640 HELSINKI           02630 ESPOO
                 Puh. 02071 5003       Puh. 02071 52520
                 Fax. 02071 52345                              Fax. 02071 52521

                            www.tekmanni.fi

rasto
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Takana vas. joukkueenjohtaja Anne Mähönen sekä valmentajat Jenni Puukka ja Johanna Puukka. Keskellä vas. Anna Vuorinen, 
Laura Kanerva, Netta Oinonen, Inka Saavalainen, Vilma Mähönen ja Lena Lindh. Edessä vas. Milla Mäkinen, Magda Gaiseng, Ellen 
Mäkelä, Iitu Hansen ja Sanna Ruuskanen. Kuvasta puuttuvat Riina Pesonen, Riina Poutiainen ja Sara Poutiainen.

Joukkueessa on 14 innokasta tyttöä. Harjoittelemme kaksi kertaa viikossa ja syyskaudella ilmoittauduim-
me aloittejoiden � vs. � -sarjaan. Sarja pelattiin turnausmuotoisesti, ja ohjelmassa olikin monta turnausta.
Osa tytöistä pelaa jo kolmatta kautta, mutta aloittelijoitakin on monta. Jennin ja Johannan ohjauksessa 
on hyvä harjoitella, ja tytöt ovat tosi innokkaita. Kuvassa näkyvä maskottimme on nimeltään Repe.

Mikrotytöt 1998 Esimerkillistä!

Lotta Casey on vuoden
esimerkillisin tyttöpelaaja
”Joukkueen tunnollisin treenaaja. Aina paikalla ja 
usein koulukirja mukana. Harjoittelee ja pelaa aina 
täysillä. Tekee töitä kunnes jalat eivät enää kanna. 
Haluaa oppia uutta ja on kehittynyt huimasti.”  
Näin perustelevat aikaisemmat valmentajat Salla 
Niemi-Konkari ja Tomas Konkari Lotan valintaa.

Lotta aloitti koriksen 1�-vuotiaana eli runsaat 
neljä vuotta sitten. Hän pelaa A-tytöissä. Häntä val-
mentavat nyt Markus Konkari ja Gijspert van der 
Starre. ”Koska koris on joukkuelaji, siinä opitaan yh-
teistyötä. Kaikilla on kuitenkin omat vahvuutensa, 
joten jokaisen ei tarvitse olla hyvä ihan kaikessa. 
LePyssä kaikki saavat pelata, se on hieno juttu. 
Käyn nyt jo apuvalmentajana auttamassa Mackea 
junnupoikien treeneissä. Myöhemmin haluaisin 
valmentaa pelaamisen ohella”, Lotta sanoo. 

Lotta kertoo harrastavansa myös rugbya ja ku-
vista sekä mummojen auttamista. Hänen motton-
sa auttaa varmasti niin treeneissä, matseissa kuin 
kaikessa muussakin: ”Syö hyvin, että jaksat!”

Mikko Eloranta on vuoden
esimerkillisin poikapelaaja
”Kehittynyt paljon, treenaa hyvin ja hyvällä asen-
teella. Päässyt hyvin sisään miesten joukkueeseen 
ja pelannut ennakkoluulottomasti miesten peleis-
sä. Positiivinen ja kannustava. Toiminut myös kum-
mipelaajana.” Nämä valmentaja Kasper Kepsun 
perustelut nostivat Mikon vuoden esimerkillisim-
mäksi poikapelaajaksi.

Mikko aloitti koriksen LePyssä 8-vuotiaana 199�. 
Nyt hän pelaa miesten edustusjoukkueessa �. diva-
rissa. Junnujoukkueissa häntä valmensivat Ari Ran-
ki ja Kalle Saikkonen, nyt Kasper Kepsu eli Kassu.

”Meillä on miesten joukkueessa erinomainen 
joukkuehenki. Olen nyt oppinut, miten harjoitel-
laan oikeaoppisesti. Pidän pelaajista, jotka pelaavat 
älykkäästi ja tsemppaavat kovaa, esimerkkinä Steve 
Nash. LePyssä on mukava avoin ilmapiiri, ja kaikki 
tuntevat toisensa”, Mikko kertoo.

Mikko harrastaa elokuvia, kokkaamista, penk-
kiurheilua ja pokeria. Hän halusi olla mukana myös 
LePyn junioritoiminnassa, joten hän hakeutui 94-
tyttöjen kummipelaajaksi. ”Mikään ei ole mahdo-
tonta, mutta kaikki ei ole mahdollista.” Se on Mikon 
motto.

LePy palkitsi perinteisesti kauden esimerkilliset pelaajat. 
LePy palkitsi kauden esimerkilliset pelaajat; Lotta Caseyn ja Mikko Elorannan.
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Takana vas. joukkueenjohtaja Mika Nurmi sekä valmentajat Noora Zein ja Kalle Lundsten. Keskellä vas. Jesse Ryyti, Markus Lehti, 
Tuomas Suhonen, Santeri Nurmi, Tatu Silvennoinen, Tommi Mäkinen ja Pyry Kanerva. Edessä vas. Sharaar Haque, Aleksi Tadic, 
Sami Tamminen, Ali Zein ja Elias Nymander. Kuvasta puuttuvat Brian Ruley, Nico Ala-könni, Samuli Virtanen ja Max Virtanen.

Mikropojat 1998








Sähköpalvelu Oy Timo Kurki
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Fax 010 561 3620
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Tavoitat meidät numerosta 010 561 3500

www.timokurki.fi

Alkutie 14, 00660 Helsinki
Puh. (09) 7206 3522
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Takana vas. valmentajat Sini Tiainen, Anita Karppinen ja valmentaja Johanna Kastepohja, sekä joukkueenjohtaja Ilari Vaalavirta.
Keskellä vas. Vilma Tuononen, Jenni Viitasalo, Teresa Helleniemi ja Suvi Kanerva. Edessä vas. Matilda Järvinen, Nea Vaalavirta, 
Jenna Rautamäki ja Anni Tuominen. Kuvasta puuttuvat Sonja Kauranen, Nella Koski, Linda Räty, Nora Talme, Noora Turunen ja 
Viivi Varpanen.

Pois alta, 97-tytöt tulevat taas!  Tällä kaudella puhaltavat aivan uudet tuulet: olemmehan jättäneet mikroajat 
taakse ja siirtyneet � vs � -peleistä oikeisiin � vs � -peleihin. Tämä näkyy tietysti myös harjoittelussa, koska olem-
me yksilötaitojen lisäksi alkaneet treenata myös esimerkiksi joukkuepuolustusta. Joukkueemme on muutamaa 
uutta tyttöä lukuun ottamatta täynnä konkareita – osa pelaa korista jo neljättä kautta, joten alkavat pelit eivät 
suuremmin jännitä. Tosin muutamat uudet säännöt tuottavat vielä hieman päänvaivaa, mutta uskoisimme 
olevamme iskussa pelien alkaessa. Syksyllä pelasimme II-divisioonassa. Joukkueessamme on monia todella 
taitavia yksilöitä, mutta tavoitteena olisi ennen kaikkea oppia pelaamaan joukkueena. Etenkin syöttöpeli onkin 
parantunut huimasti viime keväästä. Sarjapelien lisäksi pelikokemusta on tarkoitus kartuttaa myös ystävyysot-
teluilla ja turnauksilla. Tsemppiä kaikille alkavaan kauteen!
• Sini, Anita ja Johanna

Minipojat 1997

Nyt toista kautta samoilla periaatteilla harjoitteleva -97 syntyneiden poikien ryhmä Joujou koki kau-
den kynnyksellä selviä muutoksia ja oli kasvanut samalla entisestään. Muutama pelaaja siirtyi täksi 
kaudeksi harjoittelemaan vuotta vanhempien kanssa. Ryhmään saatiin mukaan useita uusia  kasvoja. 
Alkukaudesta poikia on ollut ryhmässä 12-1�. Nyt kahdesti viikossa harjoittelevan joukkueen vahvuuk-
siin kuuluukin kova into tulla treeneihin ja oppia lisää lajista. Intoa on välillä jopa siinä määrin, että itse 
laji tuppaa unohtumaan. Treeneihin keskittyminen onkin useiden poikien suurena haasteena. Kauden 
harjoituksissa keskitytään koripallon perusasioiden yhä parempaan hallintaan, pallonkäsittelytekniik-
kaan, syöttö- ja heittotekniikkaan, itsensä vapaaksi pelaamiseen sekä puolustuspelaamisen perusteisiin. 
Peleihin Joujoun pojat saapuvat paikalle usein niin sankoin joukoin, että jokaiselle riittävän peliajan 
löytäminen on vaikeaa. Voittaminen ei olekaan joukkueelle tärkeintä. Tasaisella peluutuksella pyritään-
kin kunkin pelaajan henkilökohtaiseen kehitykseen. Kova into päästä kentälle, taistelutahto ja omien 
kannustaminen ovat kuitenkin jo hyvä lähtökohta, josta on hyvä jatkaa!
• Heikki Mikola

Minitytöt 1997

Takana vas. joukkueenjohtaja Minna Valasvuo ja valmentaja Heikki Mikola. Keskellä vas. Matias Sivonen, Tero Räsänen,  
Arttu Retva, Santeri Valasvuo, Janne Lajunen ja Ville Heikkilä. Edessä vas. Julius Uutela, Anssi Lehtonen, Ronik Mstoi Rostan,  
Miika Lahdentausta, Jeremias Koukkunen ja Juho Valio.

puh. 09-512 1107
Gallerian ostoskeskus
Leppävaara

Gallerian Kukka

w w w . l e p p a v a a r a n p y r i n t o . f i
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Joukkue pistettiin kasaan syksyllä 200�. Sali oli täynnä jännittyneitä tyttöjä ja edessä seisoi kaksi aloit-
televaa valmentajaa. Pienen alkukompuroinnin jälkeen peli mikrotyttöjen II-divisioonassa alkoi rullata 
ja pelaajien itseluottamus kentällä kasvoi ihan silmissä. Kauden päättyessä kourallisesta pieniä tyttöjä 
ja kahdesta lukiolaisesta oli kasvanut joukkue. Voittoisan syksyn jälkeen päätimme kokeilla onneamme 
I-divisioonassa, mutta huomasimme, että taso siellä oli hitusen liian kova. Keväällä nuori joukkue teki 
ensimmäisen ja ikimuistoisen turnausmatkan Perniöön, jota muistellessa ainakin valmentajia hymyi-
lyttää tyttöjen kanssa yhdessä vietetty diskoilta. Seuraavaksi kaudeksi ilmoittauduimme minityttöjen 
kakkoseen tiukkojen pelien ja hauskan yhdessäolon toivossa.

Viime kaudella harjoiteltiin ahkerasti ja tytöt oppivat vähitellen pelaamaan joukkueena. Valmentajat 
pelasivat tuolloin naisten ja A-tyttöjen sarjaa, valmistautuivat ylioppilaskirjoituksiin ja yrittivät vielä ehtiä 
ajoissa liikuntahallille vetämään tyttöjen treenejä. Vanhempien korvaamattoman tuen avulla tiukasta 
kaudesta kuitenkin selvittiin hymyssä suin. 

Kausi on lähtenyt käyntiin minityttöjen kakkosessa ja olemme jo käyneet voittamassa pari mitalia 
paikallisissa turnauksissa. Alkuperäisestä valmentajakaksikosta Jonna on lähtenyt Lapin Äkäslompoloon 
etsimään uusia haasteita ja pitää taukoa koripallosta tältä erää. Omalle pelaajauralleni haen uutta näkö-
kulmaa Lepyn ulkopuolelta ja kokeilen onneani yliopisto-opiskelijana. Valmennusavukseni olen saanut 
B-tytöistä Tytin ja Anun, jotka ovat jo tyttöjen kovassa suosiossa. Uusien haasteiden saattelemana T 9� - 
joukkue lähtee viettämään iloista ja antoisaa koripallokautta!
• Emma

Edessä vas. Aapo Huotari, Joel Bergkvist, Iiro Rintala ja Tommy Pesonen. Keskellä vas. Leevi Mäkelä, Tony Succo, Antti Hakonen, 
Joel Renlund ja Juho Kuisma. Takana vas. joukkueenjohtaja Nina Pesonen sekä valmentajat Kalle Lundsten ja Antti Simström.
Kuvasta puuttuu Pohto Kääriäinen.

Takana vas. valmentaja Tytti Virtanen ja Anu Karppinen sekä Elli Torikka, Elisa Viiri, Lotta Sarnes, Vilma Liikonen ja valmentaja 
Emma Karjalainen. Edessä vas. Ida Keronen, Laura Löytömäki, Inka Viiri, Anni Vehola, Mimmi Kuusisaari ja Helen Kesete.

Minipojat 1996

Kesällä pelataan golfia! 

Espoo Ringside Golf 
www.ringsidegolf.fi
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Takana vas. joukkueenjohtaja Simo Silvennoinen, Sofia Olin, Isa Hedman, Emmi Mikkola, Laura Oja, Rebecca Thin, Anni Jaakkonen 
sekä valmentajat Katri Kotinurmi ja Suvi Liehunen. Alhaalla vas. Isabelle Lindholm, Erika Mattila, Hanna Tikkanen, Rosa Silvennoi-
nen, Ella Alinikula ja Lääna Omar Tajaddin..

Vuoden valmentaja C-tytöt 1995

C-tytöt 9� on 12 aktiivisen tytön ryhmä, josta löytyy sinnikkyyttä ja tahtoa, tekniikkaa ja taitoa, pulinaa ja 
tanssikuvioita. Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa ja tyttöjen harkka-aktiivisuus kertoo osaltaan 
siitä, että koris on meidän intohimo! Harkkojen ja sarjapelien lisäksi kauden kohokohdiksi nousevat usein 
turnaukset ja lettukestit, joissa toimitaan yhdessä muunkin kuin koriksen parissa. Siirtyminen minien 
palloista ja koreista naisten palloon ja isoihin koreihin on sujunut joukkueelta mallikkaasti, mutta myös 
haasteita on kohdattu. Tytöt pelaavat II-divarissa ja pelit ovat koventuneet viime kaudesta. Nopeasti 
omaksuttu paikkapuolustus on kuitenkin antanut riemun hetkiä niin kentällä, vaihtopenkillä kuin myös 
katsomossa vanhempien keskuudessa! 

Suvi Liehunen palkittiin kevään päättäjäisissä vuoden valmen-
tajana. Suvi aloitti valmentamisen LePyssä vuonna 1998, jolloin 
hän otti vastuulleen 1988 tyttöjen valmentamisen. Suvi oli sil-
loin vasta 1�-vuotias, mutta ohjasi joukkuettaan määrätietoisesti 
eteenpäin. Kuluva kausi onkin jo Suvin 11. kausi valmentajana. 
Hän valmentaa vuonna 199� syntyneitä C-tyttöjä. Suvi on myös 
aktiivisesti mukana LePyn valmennusjaostossa sekä toimii men-
torina. Suvin äidin puolen isovanhemmat ovat nuorena olleet 
mukana LePyn toiminnassa. ”Isovanhempien kanssa on mielen-
kiintoista keskustella siitä, millainen LePy oli ennen sekä millaista 
toiminta on nykyään”, Suvi kertoo. Kyselimme Suvilta ajatuksia 
valmentamisesta. 
Mikä on valmennusfilosofiasi?
Mielestäni juniorivalmentajana on erityisen tärkeää kiinnittää 
huomiota tapaan, jolla pelaajia valmennan. Usein juniori-ikäiset 
pelaajat hakevat vasta lajiaan. Mielestäni yksi tärkein tehtäväni 
onkin saada heille positiivinen kuva liikunnasta, joukkueurhei-
lusta sekä ennen kaikkea koripallosta. 

Jokainen valmentamani joukkueen jäsen on yhtä tärkeä: 
tämä näkyy mm. siinä, että peleissä jokainen pelaaja pelaa ja 
kantaa vastuuta joukkueesta. Periaate, jota vahvasti vien omassa 
joukkueessani eteenpäin on, että junnutasolla pelaavaa pelaajaa 
ei penkillä istuminen kehitä. Pelaajan on saatava sopiva määrä 
vastuuta, onnistumisia ja tätä kautta itseluottamusta. 

En tiedä, voiko valmennusfilosofiasta puhua, mutta valmen-
nustyylistäni kertoo paljon se, että pelaaja, joka näkee vapaan 
pelaajan esim. korin alla ja syöttää hänelle pallon, saa ennemmin 
positiivisen palautteen kuin pelaaja, joka nostaa pallon vapaasta 
paikasta korin alta koriin!
Mitkä ovat mielestäsi perustaitoja, jotka jokaisen pelaa-
jan olisi hyvä osata?
Lajitaitojen rinnalla perustaitoja, joita ei fyysisesti pysty opetta-
maan, on itseluottamus ja tahto sekä suuri sydän! Uskallan jopa 
väittää, että heikommin lajitaidoin pelaava, jolla on kuitenkin ko-
van tahto ja itseluottamus, saattaa hyvinkin päihittää pelaajan, 
jolla on jo lajitaitoja, mutta ei niin paljoa tahtoa eikä itseluotta-
musta. Valmentamassani T9� joukkueessa tahto ja itseluottamus 
tunnetaan termillä positiivinen aggressiivisuus! 

Kuka on ollut mieleenpainuvin valmentajasi ja mitä olet 
häneltä oppinut? 
Mieleenpainuvin valmentaja on ehdottomasti ollut Tumppi Kon-
kari. Häneltä olen oppinut, että valmennus on tuhat kertaa muu-
takin kuin kentällä tapahtuvaa valmennustyötä. Mielestäni Tumppi 
on aina pyrkinyt olemaan paitsi hyvä ja kannustava valmentaja 
myös helposti lähestyttävä aikuinen. Hänellä on niin suuri sydän ja 
periksiantamaton luonne, jota on vaikea olla ihailematta.
Mikä on haastavinta valmentamisessa?
Haastavinta valmentamisessa on jatkuva itsensä ja joukkueen 
kehittäminen. Juuri tämän takia valmennuksesta vain pieni ja 
konkreettisin osa tapahtuu harjoituksissa ja peleissä. Usean val-
mentajan tavoin teen paljon ajatustyötä koripallokentän ulko-
puolella. Aktiivisen suunnittelutyön lisäksi harjoitusten sekä pe-
lien jälkeiset seuraavat pari tuntia ovat aikoja, jolloin joukkueen 
sekä valmennuksen kehittäminen ovat vahvasti mielessä! 
Mitä valmennuskoulutusta olet hankkinut?
Olen suorittanut II-tason koulutuksen sekä osallistunut seminaa-
reihin ja muun muassa turnausten ohella järjestettäviin valmen-
nusiltoihin. Tämän lisäksi olen valmistumassa sosionomiksi, jo-
ten ryhmänohjaus ja valmennustaidot ovat tulleet tutuiksi myös 
koulutukseni puolesta. Valmennuskoulutuksista olen saanut pal-
jon oppeja, mutta loppukädessä muodostan itse kokonaisuuden 
oppimastani. 
Mitä sanoisit nuorelle, joka miettii ryhtymistä valmenta-
jaksi?
Suosittelen ehdottomasti hommaan ryhtymistä, mutta jokaisen 
valmentajaksi aikovan pitäisi tiedostaa, että valmentajana toimi-
minen tarkoittaa melko kokonaisvaltaista sitoutumista ryhmän 
johtajaksi. 
Kenelle haluat lähettää terveisiä?
Koko T9�-joukkueelle sekä heidän vanhemmilleen ja joukkueen-
johtajallemme: aktiivisuutenne on ihailtavaa. On mukava toimia 
joukkueen valmentajana, kun vanhemmat sekä joukkueenjoh-
taja ovat aktiivisesti mukana! Valmentajaparilleni Katrille: Meillä 
on mahtava tiimi ja yhteistyö! Kaikille entisille valmennettavilleni 
(tytöt 1988 ja 1991, pojat ja tytöt 1999-2000). Ja tietysti koko 
seuralle: Pidetään LePy-henki korkealla! 

Vuoden valmentaja Suvi Liehunen ruutuhupparissaan jouk- 
kueensa C-tytöt 199� harjoituksissa.

L e p y l ä i s i l l e  k o r i s k e n g ä t  - 2 0  %
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Joukkueiden vuoden palkitut
A-tyttö : Jonna Utriainen  
A-poika: Mikko Eloranta  
B-tyttö -91: Johanna Puukka  
B-tyttö -92: Anu Karppinen  
B-poika -91: Jim Smeds  
B-poika -92: Renny Ruha  
C-tyttö -9�: Kirsi Pyrhönen  
C-tyttö -94: Kaisa Murto  
C-poika -9�: Pavlos Skuras  
C-poika -94: Antonio Thin  
D-tyttö -9�: Emmi Mikkola  
D-tyttö -9�: Laura Löytömäki  
D-poika -9�: Tommi Hytönen  
D-poika -9�: Aapo Huotari  
E-tyttö -97: Jenni Viitasalo  
E-tyttö -98: Netta Oinonen  
E-poika -97: Matias Sivonen  
E-poika -98: Tuomas Suhonen  

Vuoden palkitut

Postiosoite: Leppävaaran Pyrintö ry.
Rintamamiehentie 7, 02��0 Espoo
Internet-sivut: www.leppavaaranpyrinto.fi
Pankkiyhteys: Nordea 2�8�18-�0197
LY-tunnus: 1029408-1

LePyn toiminnan arvot ovat:
TAITAVA, VIIHTYISÄ, KASVATTAVA ja AVOIN
Lue lisää arvoista LePyn kotisivuilla:
http://www.leppavaaranpyrinto.fi/tietoa_seurasta/

Toimintasuunnitelma 2007–2008 osa-alueet:
1) yleistavoite: arvojen mukainen toiminta
2) juniorityö
�) kilpakoripallo
4) kuntokoripallo
�) seuratoiminta
�) talous

Johtokunta:
Puheenjohtaja Harri Ruoslahti
     04� 1�0 9881 / harri@elisanet.fi 
Varapuheenjohtaja Salla Niemi-Konkari
     040 7�� 1�10 / salla.niemi-konkari@welho.com
Sihteeri Christine Heinonen
     040 7�0 7779 / christine.heinonen@slu.fi
Valmennuspäällikkö Kalle Lundsten
     040 ��0 41�7 / kelundst@saunalahti.fi
Tiedotusvastaava Kaisa Kepsu
     040 �44 8444 / kaisa.kepsu@helsinki.fi
Joukkueenjohtajien koordinaattori Jorma Hakkarainen
     0400-�01 12� / jorma.hakkarainen@gmail.com

Rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri:
Dave Skurnik 
    dave.skurnik@helsinki.fi

Valmennusjaosto:
Puheenjohtaja: Suvi Liehunen 
     0400 41� 199 / suvi_10@hotmail.com

Miesten edustusjoukkueen taustaryhmä:
Markus Konkari
    044 07� 07�7 / mkonkari@gmail.com

Jäsenmaksut
Liikuntaleikkikoulu �0 euroa / syys- tai kevätkausi
v. 2000–2001 syntyneet 120 euroa
v. 199�–1999 syntyneet 1�� euroa
v. 1994–199� syntyneet 1�� euroa
v. 1989–199� syntyneet 19� euroa
Aikuiset 1�� euroa–21� euroa
Kannatusjäsenmaksu 20 euroa
Joulun jälkeen aloittavat maksavat �0 % em. jäsenmaksusta.
Seurasiirron jälkeen mukaan tulevat maksavat jäsenmaksun 
kokonaan. Jäsenmaksut kattavat valmennuksen, salit, 
sarjamaksut, yms., mutta eivät otteluista aiheutuvia 
tuomarikuluja tai turnauskuluja.

Budjetti 95 600 euroa (2007–2008)
Tulot
Jäsen- ja toimintamaksut  �2 900
Avustukset  1� 000
Mainostulot .   4 �00
Muut tuotot . 1� 200
Kulut
Valmennuskulut  -41 000
Salivuokrat . -17 000
Kilpailutoiminta  -10 400
Kausijulkaisu  -� 000
Muut kulut  -24 000
Tilikauden yli-alijäämä 200

Toiminnan laajuus 10/2007 (muutos ed. syksyyn)
Jäseniä �91 (-17)
Liikuntaleikkikoulu 29
Pojat 128
Tytöt 117
Miehet 71
Naiset 4�
Valmentajia �2
Liikuntaleikkikoulun ohjaajia �
Harjoitusvuoroja 1� koululla ja Leppävaaran liikuntahallilla
Harjoitusvuoroja viikossa �7
Harjoitusryhmiä 2�+2 liikuntaleikkikouluryhmää

Vuoden valmentaja
Suvi Liehunen

Esimerkillisin pelaaja 
Tytöt: Lotta Casey  
Pojat: Mikko Eloranta

Vuoden puolustajat (minit)
Tytöt: Rosa Silvennoinen  
Pojat: Tuomo Holopainen  

Vuoden seuralainen 
Timo Puukka

Lisäksi kauden päättäjäisissä muistettiin miesten 
edustusjoukkueessa aktiivisen peliuransa lopetta-
vaa Kipparia eli Mikko Ritalaa. Seura ja johtokunta 
halusivat myös muistaa ja kiittää Ilona Viiraa hänen 
seuran eteen tekemästä työstä. 

w w w . l e p p a v a a r a n p y r i n t o . f i

Leppävaaran Pyrintö 
– koripalloilusta ja liikunnasta elinikäinen harrastus!

Kausijulkaisu 2007–2008
Levikki: �000 kpl
Jakelu: Suur-Leppävaaran alue
Taitto: Maija Nevala / mnid@netti.fi
Painotalo: Reprotalo

Valokuvat: Suomen Kuvatilaus Oy / www.youngface.fi  
paitsi Teemu Ruoslahti s. �
Liikkarivanhemmat s. 9, 10, 11
Kirsi Huotari s. 1�
Hemppa Kettunen s. 27, 41
Kaisa Kepsu s. �7
Mirja Sipilä kansi, s. 12, 17, 24, �9, 40, 42, 44, 4�, 47

Kauden 200�-2007 palkitut juhlavissa tunnelmissa kevätjuhlissa 
Leppävaaran hallilla.
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Takana vas. joukkueenjohtaja Juha Lindell sekä valmentajat Kalle Lundsten ja Kalle Saikkonen. Keskellä vas. Tommi Hytönen, 
Olli Heimonen, Niko Vihervuo, Hannes Teräsvuori, Jere Laitila, Markus Ahola, Niki Aarnio, Jussi Miettinen ja Abdullahi Haji. Edessä 
vas. Roni Silvennoinen, Mikko Lindell, Tuomo Holopainen, Said Ali, Sebastian Jussila, Aapo Häkkinen ja Joni Lajunen. Kuvasta 
puuttuvat Christian Wülfing ja valmentaja Olli-Pekka Laitila.

C9�-poikien joukkue on hieman muuttunut vii-
me kaudesta. Muutamia pelaajia on lähtenyt, 
mutta tilalle on saatu useita uusia. Joukkueen voi 
sanoa olevan sopiva sekoitus kokemusta ja tuo-
retta intoa. Valmennustiimi on kokenut hienoisen 
nuorennusleikkauksen, kun siirryin B-tytöistä Lon-
toon kautta poikien valmentajaksi. Syyskaudella 
pelasimme II-divaria. Sarja lähti hyvin käyntiin. 
Pojat ovat jo ehtineet piestä vastustajansa, jo-
ten voi sanoa että kausi käynnistyi tuloksellisesti 
varsin mukavasti. Erityisen iloinen olen uusien 
ja kokemattomampien pelaajien hyvästä har-
joittelumotivaatiosta, johon konkaripelimiehien 
hyvällä esimerkillä on varmasti ollut myönteinen 
vaikutus. Hyvä harjoittelu kantaa hedelmää ja 
viimeisimmässä pelissä näimme aivan uusiltakin 
pelaajilta varsin lupaavia kokonaissuorituksia. 
Tästä on hyvä jatkaa. Harjoituksissa nähdään ja 
peleissä näytetään!
• Kalle Saikkonen

C-pojat 1995

Alkutie 14, 00660 Helsinki
Puh. (09) 7206 3522
sähköposti: jorma.villgren@tehosahko.com
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Takana vas.  joukkueenjohtaja Mikko Sädevuori ja joukkueen kummipelaaja Mikko Eloranta. Keskellä vas. valmentaja Miia Vasse, 
Veera Leskinen, Karla Viinikainen, Sonja Pietilä, Aliisa Backman, Mira Nevalainen, Sonja Laamanen ja valmentaja Sini Tiainen.  
Edessä vas. Kerttu Väisänen, Venla Grönlund, Marianne Cairenius, Maisa Mäkinen ja Jenni Heikkilä.

Tytöt 94 Esittelyssä
Veera: Tästä tytöstä ei moni hyökkääjä ohi pääsekään! Nopea 
ilopilleri, joka hurmaa niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin…;) 
Aina positiivisella asenteella mukana.
Karla: Joukkueen äitihahmo ja ”aikuinen”. Karlalla on hyvä pelisil-
mä, jota hän käyttää oivallisesti kentällä. Hyvä ajaja ja joukkueen 
kapteeni, aina kannustava.
Marianne: Oivaltanut joukkueesta parhaiten puheen merki-
tyksen puolustuksessa. Iloinen höpöttäjä, joka laidan paikalta 
sentteriksi siirryttyään on saanut kentällä aivan uuden vaihteen 
päälle.
Maisa: Rämäpäinen takamies, jonka heittokäsi on herkässä. Jos 
Maisa tajuaisi vielä omistavansa vasemmankin käden ja alkaisi 
käyttämään sitä, kukaan ei pysäyttäisi häntä (paitsi Veera, joka 
on onneksi meidän joukkueessamme :).
Kerttu: Persoonallinen pukeutuja, jota ei kentän ulkopuolella 
koripalloilijaksi ensimmäisenä veikkaisi. Hyvä heittäjä ja ahkera 
harjoittelija. Kiitää hiukset hulmuten ja hymy huulilla.
Mira: Tämän tytön heiton kaaresta voisi useampikin pelaaja ot-
taa mallia. Uusin pelaajamme, joka on kehittynyt todella paljon 
puolessa vuodessa ja sopeutunut joukkueeseen hyvin. 
Sonja P: Aina hymyssä suin! Tehopost, joka olisi aivan pitele-
mätön, jos saisi 20 kiloa massaa lisää ;) Loistavat, pitkät kädet, 
joihin taitavammankin ajajan meno pysähtyy. Hook-heittojen 
ammattilainen.
Aliisa: Ainoa pelaajamme, joka täyttää koripalloilijan mitat. Vuo-
dessa hurjasti kehittynyt sentteri, joka on aina täysillä mukana 
kunhan hiihtoharrastukseltaan ehtii. 

Takana vas. joukkueenjohtaja Jorma Hakkarainen sekä valmentajat Kalle Lundsten ja Kasper Kepsu. Keskellä vas. Ville Pirsto, 
Olli Hakkarainen, Jevgeni Antonenko, Teemu Sulonen, Antonio Thin, Amiin Abdi Ibraahim, Rahand Omar Tajaddin, Eemil Jämsen 
ja Muhamed Ali. Edessä vas. Julius Kindstedt, Samuli Salminen, Antti Lindell, Tommi Seppälä, Teemu Ruoslahti, Joonas Sulonen, 
Tuomas Törnqvist, Janne Räsänen ja Vikke Marjamäki.

C-tytöt 1994

Jenni: Tsemppaava höpönassu, jota näkee harvoin vakavana. 
Jennillä on ainakin itseluottamus kohdallaan ja valtava halu 
tehdä koreja. Se on loistava ominaisuus. Järki vielä mukaan niin 
hyvä tulee. 
Venla: Kiistapallohirmu ja levarikunkku. Vie pidempiä pelaajia 
levypalloissa mennen tullen tahdon voimalla ja hyvällä sijoittu-
misellaan. Aina täysillä mukana.
Sonja L: Hyvän päivän sattuessa aivan omaa luokkaansa niin 
korinteossa kuin kiistapalloissakin. Hiljainen ahertaja, joka on 
treenannut ahkerasti – ja sen huomaa. 

C-pojat 1994
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Takana vas. Emma Kanninen, Sini Halinen, Kirsi Pyrhönen, Noora Zein, Sarianne Hassinen, Anu Karppinen, Janette Lehtosaari ja 
valmentaja Hemppa Kettunen. Eturivi vas. Emilia Sipilä, Sini Auvinen, Tytti Virtanen, Tia Heinonen, Salla Sillanpää, Helena Isoaho ja 
Liisa Sarnes. Kuvasta puuttuvat Ina Lyyjynen, Annukka Karppinen, Ilona Särkkö ja Sahida Akbari.

B-tytöt 1992-1993

B-tyttöjen joukkue koostuu vuosina 1992-9� syntyneistä. He pelaavat B-tyttöjen sarjassa kahdella eri sarjatasol-
la joukkuekokoonpanoja vaihdellen. Ratkaisijoita löytyy sekä korin alta että kaukaa. Kauden teemana on kui-
tenkin joukkuepeli sekä aktiivinen peliin osallistuminen. Tällä kaudella onkin nähty tsemppaavaa joukkuepeliä. 
On ilo olla osa joukkuetta, jossa on mukana kirjo erilaisia nuoria urheilijoita ja mahtava taustatiimi. 
• Hemppa
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Takana vas. Lotta Casey, Anita Karppinen, Johanna Kastepohja, Jenni Puukka ja Susanna Sihvonen. Edessä vas. valmentaja 
Markus Konkari, Lotta Nylander, Annika Huurrekorpi, Johanna Puukka, Emmi Lehto, Miia Vasse ja valmentaja Gijsbert van der Starre. 
Kuvasta puuttuvat Henna Kurppa, Anna Tuononen, Linda Ukkonen, Tiina Sarnes, Suvi Halinen ja Charlotta Forssel.

Takana vas. Joonas Alapoti, Joonas Sarasti, Jesper Lönnfors, Jim Smeds, Stefan Bäckman, Aaron Ojala ja valmentaja Jari Timonen. 
Keskellä vas. Renny Ruha, Jussi Vikkula, Oscar Maisonlahti, Teemu Hujanen ja Ricardo Ruha. Edessä Patrick Ilomäki.  
Kuvasta puuttuvat valmentaja Jussi Kilpelä, Janne Engström, Ren Fajardo ja Reggie Flores.

A-tytöt 1990-1991 A-pojat 1990-1991

• 8 rinnettä   
• 4 hissiä + 1 maksuton lastenhissi
• korkeusero 120 m
• rinteiden pituudet 500 – 800 m
• kaikki rinteemme ovat valaistuja
• ravintola, hiihtokoulu,  
  välinevuokraamo ja SkiShop

We Want to Play as a Team 
 A-girls team consist of 1� different players. Some 
of the girls have played for a long time already 
and some are new to this team. We play in the �rd 
division and so far we’ve won every game. 

The strength of this team is that we have a 
lot of players with different qualities; good inside 
players, different kind of outside players. Our team 
could still improve by playing better as a team. The 
girls have to realise that the most scoring player is 
not the best player. The best player is the one who 
is the team player. 

This is my first year as the girls’ coach. I am from 
Holland, and I’ve played basketball since I was 12.  
At the age of 1� I started playing in the highest 
level in Holland. When I was 20 I got a bad knee 
injury and had to take time off from basketball. 
Now I’m back and coaching the girls.

The difference between Dutch and Finnish 
basketball is the speed. In Finland the game is fas-

ter as the players are smaller compared to Holland. 
In Holland the tactic focuses on the big centers. 
• Gijsbert van der Starre
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Takana vas. Jim Smeds, Nikke Rantio, Markku Haavisto, Gijsbert van der Starre, Mikko Eloranta, Jussi Somervuo, Olavi Goussev ja 
valmentaja Kasper Kepsu. Edessä vas. pelaajamanageri Markus Konkari, Juha Karenniemi, Ville Välikangas, Joonas Sarasti, Stefan 
Bäckman, Juha Latvala ja Kristjan Räst. Kuvasta puuttuvat Janne Saarme, Pasi Luomala, Ossi Reunanen, Olli Torkkeli sekä tilasto-
nikkari Veikko Rantio.

Oranssi virittää edustusmiehetkin 
LePyn miesten edustusjoukkue putosi viime 
kauden päätteeksi III-divisioonaan, oltuaan 
sitä ennen II-divarin pitkäikäisin joukkue. Kau-
si oli vaikea ja raskas, eikä LePyn peli missään 
vaiheessa kulkenut suunnitelmien mukaisesti. 
Pelikautta edeltäneet pelaajamenetykset kävi-
vät kerta kaikkiaan liian raskaiksi, ja kokeneiden 
pelaajien jättämät aukot jäivät täyttämättä. Vii-
me kauden päätyttyä selvisi kuitenkin nopeas- 
ti, että joukkueen runko on melko hyvin säilymäs-
sä ja että pelaajilla on kova halu lähteä nostamaan 
seuraa takaisin II-divisioonaan. Edellisvuosien ta-
paan joukkueen nuorentuminen kuitenkin jatkuu, 
ja tälle kaudelle on harjoitusrinkiin nostettu kolme 
omaa A-junioria. Lisäksi joukkueeseen on saatu 
kolme uutta vahvistusta seuran ulkopuolelta.

Joukkueen tavoitteena on nousta takaisin II-
divisioonaan. Toivottavasti tavoite saavutetaan, 
jotta edustusjoukkue paremmin toimisi hyvänä ja 
luonnollisena tavoitteena seuran junioreille. Jat-

Miehet

kan miesten joukkueen valmentajana, ja manage-
rina toimii Markus Konkari. Sen sijaan peliasut ovat 
vaihtuneet. Ensimmäistä kertaa LePyn historiassa 
myös miesten joukkue tunnustaa oranssia väriä! 
• Kasper Kepsu

Junnut kesäleirillä Solvallassa

“LePyn kesäleiri oli monipuolinen ja mukava. Korisharkkoja oli sopiva määrä ja 
niissä oppi paljon uutta ja tärkeää. Vapaa-aikaa oli riittävästi, ohjelmaa ja teke-
mistä riitti. Rantasauna oli mukava loppu rankalle leiripäivälle. Valmentajat ja 
ohjaajat olivat mukavia ja ystävällisiä. Huoneet olivat mukavat ja siistit. Ruoka 
oli hyvää ja jälkiruoat sitäkin parempia. Kioski oli aika kallis verrattuna moneen 
kauppaan. Leiriolympialaiset olivat mukava päätös leirille.”         • Elisa, Elli ja Inka, T 96

LePy:n perinteinen kesäleiri pidettiin elokuisena viikonvaihteena Solvallassa. Helteisessä säässä leireili 
tänä vuonna kuutisenkymmentä pelaajaa ja valmentajaa. Leirin teema oli heittäminen ja korinteko, 
jota harjoiteltiin monipuolisesti eri valmentajien ohjaamana. Päiväohjelmassa oli myös paljon uintia, 
saunomista, ryhmätehtäviä ja tietysti leiriolympialaiset. Kiitos kaikille leirillä mukana olleille onnistu-
neesta leiriviikonlopusta. Ensi vuonna leiri pidetään taas arkena, keskiviikosta perjantaihin �.-8.elokuuta. 
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat lepyläisjunnut!

Katso miesten joukkueen esittely ja 
peliraportit LePyn kotisivuilta.
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Takana vas. manageri Juha Ruuskanen, Heikki Mikola, Sauli Suvanto, Teemu kivimäki, Pekka Luomala ja valmentaja Jari Timonen. 
Edessä vas. Mikko Poutanen, Teemu Hujanen, Jesper Lönnfors, Jussi Vikkula ja Antti Simström. Kuvasta puuttuvat Jussi Kilpelä, 
Esa Airola, Olli Häkkänen, Heikki Siniharju, Juuso Kaukelin, Matti Leino, Ilari Heino ja Kaarel Kets.

Vasemmalta Janne Saarme, Mikko Ritala, Pette Vilanen, Timo Virtanen, Peetu Öunap, Juha Sarlund, Janne Kesti-Helia, Miikka 
Hyytiäinen ja Olli Hietalahti. Kuvasta puuttuvat Klaus Rauhansalo, Janne Järvinen, Ville Hailikari, Markus Terämaa, Mikko Mäkinen, 
Harri Siitonen ja Ari-Pekka Haapasalo.

Faijat aloitti joukkueena viime vuonna voittaen ensimmäisessä ottelussa vastustajan 90 pisteellä. Eipä 
ollut tullut moista voittoa kenellekään sitten edellisten ikäluokkapelien 70-80-luvulla. Tästä ja viime 
kauden mukavista peleistä rohkaistuneina olemme kaudella 2007-2008 mukana myös ��-vuotiaiden 
SM-sarjassa. Siellä vastaamme tulevat KoPo Kotkasta, Team Joka-Osa Kaarinasta, Kisis ja Super-Pantterit 
Helsingistä. Aseinamme ovat LePyn tunnettu betonipuolustus ja mottomme: “On keskimäärin muka-
vampi voittaa kuin hävitä”.

FUT Lepyn faijat

Ei välttämättä vielä legendaarinen – mutta kovasti sellaiseksi yrittävä – F.U.T. pelaa historiansa toista 
kautta eteläisen alueen kolmosdivarissa. Ryhmässä on sopiva sekoitus nuoruuden intoa, vanhuuden 
rauhallisuutta (hitautta), treeni-intoa ja luottamusta vanhoihin taitoihin (?). Ryppyotsaisuutta vältetään, 
mutta joka matsia lähdetään (ainakin teoriassa) voittamaan. F.U.T.-ikoni Jari Timosen nallemaisen hel-
lässä syleilyssä ryhmä tavoittelee asemansa vakauttamista oman sarjatasonsa vakiokalustossa (oma 
sarjataso tosin saattaa vaihdella vuosien saatossa). Kotipelit pelataan Leppävaaran liikuntahallissa, joten 
tervetuloa seuraamaan ajoittain – tarkoituksella tai vahingossa – viihdyttävää aladivaripalloa!

w w w . l e p p a v a a r a n p y r i n t o . f i
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Takana vas. Janika Hirvi, Eeva-Maria Kumlin, Piia Vainio, Katri Kotinurmi, Maarit Virkkunen, Linda Dettmann ja Sari Laitinen.
Edessä vas. Reetta Rantanen, Nina Dettmann, Tania Doepel, Mira Tverin, Susanna Nurmi ja Minna Nurmi. Kuvasta puuttuvat 
Heidi Dettmann ja Carolina Mikander.

LeSe etenee uusin kuvioin
LeSen kausi on osoittautunut lupaavaksi ainakin 
treeniaktiivisuuden perusteella. Viherlaakson lu-
kion liikuntasali on osoittautunut välillä hyvinkin 
ahtaaksi 1� leseläisen valmistautuessa kauden 
koitoksiin. Tänä kautena LeSen paidoissa pelaa 
viime vuoden kokoonpanon lisäksi muutama 
paluuleseläinen sekä uutena tulokkaana poliisi 
Kilosta. LeSe on kasvanut myös koriskentän ul-
kopuolella. Tällä hetkellä pikkuleseläisille on va-
rattuna paikka pelikatsomosta, josta toivomme 
heidän siirtyvän ennemmin tai myöhemmin Le-
Pyn peliareenoille.

LeSen toiminta on tänäkin vuonna alkanut 
varsin järjestelmällisesti. Kauden alussa jokaiselle 
pelaajalle jaettiin tärkeääkin tärkeämpi vastuu-
tehtävä, kuten esimerkiksi tuomareiden hankki-
minen, erilaisten sosiaalisten aktiviteettien järjes-
täminen, valmennusvastaavana toimiminen sekä 
matseissa tsempparipalkinnon jakaminen. Osa 
vastuutehtävistä on tuttuja edellisiltä kausilta, 

Takana vas. Henna Tuominen, Mirka Palm, Pirjo Kaivola, Riikka Pesonen, Sigrid Kivekäs ja Tiisa Ruoslahti. Edessä vas. Marianne 
Saarinen, Virva Nurmela, Mirja Sipilä ja Piia Mäkeläinen. Kuvasta puuttuvat Marja Sandström, Minna Koisti, Ilona Jyväkorpi,  
Helena Rahikainen, Tiina Salmijärvi, Anna-Maija Saariaho, Hanna Vuorela, Anne Mähönen ja Jenni Kankkunen. 

Lese Helat

Helat on aikuisten naisten kokenut 
koripallojoukkue
Joukkueessa on kirjoilla parikymmentä naista, jo-
ten pelaajia on riittänyt äitiyslomista huolimatta. 
Pieniä koripalloilijan alkuja Heloilla on vajaat kol-
mekymmentä ja joukkueen keski-ikä lähentelee-
kin jo neljääkymmentä. Painotamme pelissämme 
vankkaa puolustusta ja tarkkoja heittoja, vaikka 
nopeuttakin tietysti löytyy! Kokemusta koripallo-
kentiltä on Heloille kertynyt yhteenlaskettuna yli 
kahdeltasadalta kaudelta, joten harjoittelu kerran 
viikossa  riittää meille. Pelaamme nelosdivarissa ja 
kesäisin osallistumme Savonlinnan OldTimers-tur-
naukseen, mistä Fun-sarjan voitto on käyty hake-
massa jo kahdesti peräkkäin.

Olisimme nousseet kolmosdivariin useamman-
kin kerran, mutta nelosdivarin tahti sopii meille 
kuitenkin paremmin. Näin jää enemmän aikaa 
muuhun oheistoimintaan, joka alkaa kauden ava-
jaisilla ja päättyy tietenkin kauden päättäjäisiin. Täl-
lä välillä on rapujuhlat, pikkujoulut, laskettelumat-

mutta pelaajien lisääntyessä, on uusiakin keksitty. 
Yhtenä uutena vastuutehtävänä on kuviovastaa-
vana toimiminen. Harkoissa onkin viime aikoina 
hierottu aivonystyröitä upouusilla kuvioilla. Li-
säksi treenitsemppiä ovat tuoneet syksyn aikana 
muutamissa treeneissä vierailleet ulkopuoliset 
valmentajat. Kiitos vierailijoille.

Jokainen leseläinen käy ahkerasti kahdesti 
viikossa treenaamassa, sillä peliaika muodostuu 
pääsääntöisesti treeniaktiivisuuden perusteella. 
Toisena treeniporkkanana on tietenkin LeSen 
hyvä seura. Lisäksi kauden lopussa ja joukkueen 
pikkujouluissa palkitaan LeSen toiminnassa an-
sioituneet arvokkailla palkinnoilla. Näistä palkin-
noista kukaan ei halua jäädä paitsi.

LeSe palaa tänä kautena tuttuun tapaan nais-
ten IV-divisioonassa. Tavoitteena on tietenkin niin 
itsensä kuin matsienkin voittaminen sekä hyvä 
rähinä. Pyrimme tekemään kaudesta tasavahvan 
ja bonuksena olisi kiva pussittaa muutamia koreja 
uusien kuvioiden avulla. 

ka, saunaillat, yms. Helatorstaisin kokoonnutaan 
koko perheen voimin ottamaan mittaa omien 
miestemme koripallotaidoista. Kaukaisin matka-
kohteemme lienee Florida, ja viimeisin retki tehtiin 
reppu selässä Repoveden kansallispuistoon.

Kahdeksantoista vuotta on yhteistä taivalta ta-
kana ja meno jatkuu. Ehkäpä voitamme vielä jos-
kus maailmanmestaruuden koripallossa vaikkapa 
yli ��-vuotiaiden sarjassa! Mottonamme on, että 
hauskaa pitää olla, mutta aina pelataan voitosta!



42 Leppähalot

Leppävaaran alueen liikkuvimmat halot! Leppähalot on kokoonpano taitavia ja kokeneita poikia sekä 
nuorekkaan vauhdikkaita faijoja. Tällä yhdistelmällä joukkue haastaa vastustajansa VI-divarissa. Näitä 
halkoja ei noin vaan hakata!

Takana vas. Henri Uotila, Arttu Widell, Stig Holmberg, Tero Lehto, Pekka Eloranta, Markku Sipi, Ari Ranki ja Antti Ranki. Edessä vas. 
Reggienal Hegi, Wille Mononen, Anssi Lauha, Kalle Saikkonen ja Marco Sivonen.

PC-Ware Finland on osa Euroopan suurinta 
ohjelmistojälleenmyyjää PC-WARE -konsernia
- tarjoamme paikallisesti alan kattavimmat 
ohjelmistoratkaisut sekä laajan IT-
palveluvalikoiman

PC-Ware Finland Oy
Itälahdenkatu 19, PL 4, 00211 HELSINKI
puh. (09) 6810 6900, fax (09) 678 780 
Palvelemme ma-pe 8.30 - 16.30
E-mail: sales@pc-ware.fi 
www.pc-ware.fi
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020 7118 200 020 7118 209
– –

PUUTAVARAA JA
RAKENNUSTAVARAA
Tuusulan Puu Oy, Juslansuora 11, 04360 Tuusula
puh. 020 7118 200, faksi 020 7118 209
Avoinna ark. 7.30 –17.00, la 9.00 –13.00

BALLS jatkaa vahvasti siitä, mihin viime kausi päättyi: vahvaa joukkuepeliä vuosikymmenien kokemuk-
sella. Uusia tulokkaita on myös saatu piristykseksi vanhojen konkareiden keskelle.

Takana vas. Timo Sarajisto, Kalle Lundsten, Janne Flythström, Harri Ruoslahti ja Simo Silvennoinen. Edessä vas. Jukka Mäkinen, 
Antti Merihaara, Patrick Odenwall ja Lusi Ivanov. Kuvasta puuttuvat seuraavat aktiivit Veijo Sirainen, Valtteri Koivunen,  
Janne Pietikäinen, Jukka Leinonen, Kim Ojala, Kai Myllyneva, Manu Koskiniemi, Janne Turunen ja Pekka Kanerva.

LIGHTING SOLUTIONS

Glamox Marketing Oy

Puh: 09-4730 8250 - www.glamox.fi

Glamox tuotteet löytyvät   
DIALux-valaistuslaskentaohjelmasta

Vasemmalta  Vaarien Juniori, Saulo Kepsu, Pekka Eloranta, Ari ”Viljo” Ranki, Marco Sivonen ja Jaakko Uotila. Kuvasta puuttuvat 
Anssi Lauha, Jukka Leinonen, Seppo Syrjäläinen ja Markku Sipi.

Leppävaarit

LePyn perinteikäs Leppävaarit on taidolla harrastava ryhmä, joka keskittyy kuntokorikseen ja heitto-
kilpailuihin. Tällä kaudella se ei pelaa kilpasarjassa. Leppävaarien ryhmästä on pelaajia mukana mm. 
Leppähalkojen riveissä.
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Takana vas. Riita Mäkkinen, Hilkka Kunnasvuori, Marja-Liisa Brunberg ja Pia Uotila. Edessä vas. Marja-Liisa Tapanainen, Anna 
Hajdu, Maj Forsman-Vakio ja Vieno Rainila.

Ryhmä jatkaa aina vaan. Ladies-ryhmällä on syksyllä käynnistynyt �7. kausi. Pallon heitto on kuulem-
ma asiantuntijoiden mukaan hyvää kuntoliikuntaa. NO senhän me olemme tienneet jo ennen heitä. 
Kolmonen menee koriin vaivatta, tosin me saamme siitä neljä pistettä. Siinä on ikälisä! Joukkoomme 
mahtuisi muutama ennakkoluuloton. Joukkue on päättänyt haastaa LePyn muut naisjoukkueet otte-
luun tulevana 40-vuotisjuhlavuonna. Hymyillään kun tavataan! 
• Maj Forsman-Vakio

TÄYDEN PALVELUN TILITOIMISTO

JR-LASKENTA OY
-YRITYSTEN PERUSTAMISET
-KIRJANPITO JA VEROASIAT
-PALKANLASKENTA
-TOIMISTOPALVELUT

Lansantorppa 11, 02630  ESPOO
Puh. 523 917     
e-mail: info@jr-laskenta.fi

URHEILU- JA 
KLASSINEN HIERONTA

045-7710 3469

Katri Räsänen

T:mi Jegua

Vastaanotto: 

Läkkisepänkuja 4 (Leppävaara)

Ajanvaraukset puhelimitse
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