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Think fii.

   
Oletko sité mielti, etd tekniikan tulee palvella sinua, erka painvastoin!

Jos olet, ajattelet samoin kuin IBM, joka tarjoaa nyt markkinoiden laajim-
|

Ian malliston mikrotictokoneita. Valittavanasi on PS/.

binta/laatusubleeltaan jarkevin ValuePoint-
tchokas PS/2, kannettavat Think Pad- SSSSS

Mi mikrot ja kaikkiin kaupan piille Helpware- = r= Sra
palvelukokonaisuus. i = esti

p ane

 



Olemmeko noidankehassa;

onko ulospaasya?

Torpan Poikien silmin katsottuna korpallo on hyvinkin kaksinaisessa tilassa.
Pelt ovat henkeasalpaavan jannittavia ja vielapa tapauksissa hyvatasoi-

siakin, mestaruussarja on erittain tasainen_ainakin nain jatkosarjan alkukierrok-

silla, Torpan Pojat on voittaneet Suomen Cupin ja panannyt mestaruussarjassa

a lle tuomaurheilulliset puitteet. Viela kun muistetaan Dream Teamin ma

suuri PR-arvo, ihmetyttaa suuresti mista kenka puristaa? Onko vikaa etsittava

Koripallolitosta, seuroista, tuomareista jne.

   

   

i mitata millaan muuila tavalla kuin ottelutapahtumien
Tat : kaytettaessa viimeiset kolme vuotta on menty

alaspain sydksykierteen omaisesti. Mestaruussarjan kaksi ehdotonta karkijouk-
kuetta kohtaa paikailiskamppailussa ja jehtereilla on runsaat sata maksanutta

katsojaa — t4ma kertoo omaa suosiosta. Itse olen sita mielta, etta
pelillisesti ai naiden kolmen vuodena ole

la taitaa olla kovin malttamatonta ~ ta odeaOn kuin poikkeus, etta ainakin huippu-

maa viilataan enemman tai vahemmén vuosittain. Nyt on
an i eliantoista. joukkueen mestaruussarjaa.

tarkoltiaa ko. uudistus Helsingin

seudulla, etta suri osa kotiotteluista tuottaa seuroille tapprota. Enka mina orkein

ymmarra miten ko, uudistus sellaisenaan parantais: tasoa? Maanteteellista

laajennusta se mahdollsesti saattaisi tuoda

Koripalioliittoa on viimeisten vuosien aikana organisoitu seka alueeilisest: etta
Nama ovt uudistuksia, joiden vaikutus alkaa nakya vasta hyvin pitkan

ajan paasta. maajoukkueet ole kansainvalisest: nykyista paremmalla
tasolla, on melkoisen mahdotonta saada lain arvostus Kohoamaan ja sita kautta
saada Iuotua kitpailukykyinen tuote myés paakaupunkiseudulle. Tana paivana

raha jaetaan tasapuolisesti mutta kellekaan rittavasti Lyhyella tan-

tayksella panostukseen pitaa keskittya huippukoripailcon ja maajoukkueisun

Seurataloudet, ainakin huippuseuroissa, ovat kireatla. Seurat ole
pystyneet sopeutumaan tarkeimman resurssin eli rahan niukkenemiseen Yh-
teistyOkumppanit lyovat voimakkaasti jarruja padlle tuote et nay lehdistossa. er
televisiossa eika ole katsojiakaan. Vanhat rasitteet, jotka hyvina aikoina otettun

Painavat paalie. Miten ne hoidetaan kun tutorahonus tuskin rittaa
mukanaolemiseen?

Nopeata tieta ulospaasyyn noidankehasta ei ole. Ratkasut vaativat kitkatonta
yhteistyota kaikitla tasoilla. Mika tarkeinta kaikilla tasoilla taytyy ymmartaa
kiristaa vy6ta (seuroissa, liitossa, tuomaritoiminnassa, pelaajayhaistyksessa.

likuntavirastoissa yms.) jotta koko koripailotominnan kulut saadaan pienemmik-
Sl.

Taman melko murheellisen noidankehaanalyysin saattelemana haluan toivottaa

Koripalloltiton uudelle puheenjohtajalle Matti Suonpadlie onnea Ja menestysta
todella vaikeiden asioiden ratkaisemisessa

Kaikesta huolimatta paa pystyyn — kovalla Moni yivoimainenkin asia

saadaan ratkaistua. Hyvaa koripallovuotta 1993,

ToPo ry
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MEGA SPORT

SUBEVA)
KAISANIEMEN TAVARATALO

POHJAKERROS

  
ESCORT

   
NIKE AIR JORDAN

STADIN PARAS NIKE KORIPALLOKENKA

VALIKOIMA NIKE SPECIAL SHOPISSA

MEGA SPORTISSA PUKEVASSA.

TULE KAYMAAN.
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  "Joka menneita

muistaa, sita
tikulla silmaan"

Perustajajasen 1952 (korpatio)
valm 1956-57 ja 1965

puheeryohtaja 1962 68 ja 1971 74
halituksen jasen 1962 80

Halisen Jude eickuun hirmuiser hataantyneena.

Kuule. se ToPo p 60-vuotisjuhla on sitten marraskuun seitsemas ja eraiden on maara

niqoittaa jotair jublaylkatsaun. Ja toinen hatatanne on se. etta Halnenkin tayttaa vuosia
Sila ennen tosin vain Jarjesta jotain, vel hyva.”

Eipa olisi uskonut...
Kovin uskomattomalta tama tuntuu. Aika toukokuusta 1952, Helsingin Olympia-kevaasta.

syksyyn ja lamaan 1992 on kulunut vilettamalia, Me nyt !ahes ikaloput ToPolaset emma
lata kaikkea aikomeen ja tarkoittaneet. Me vain padtimme tyhtya pelaamaan konpalica

sillon yo kakstkymmentavuotiaan vilkkaan ja virean munkkiniemelaisen yleisseuran va-

reissa. Ja kuten jokainen lukya muistaa, niin paatés tehtin Matti Airaksen kotona

osoitteessa Iso Puistotie 6. Se. etta vahitellen suoriimme ns. palatsivallankumouksen ja

kuin sdimme ja hotkasimme seuran meikein kokonaan koripallolle, tapahtui kyllakin

suunnittelematta ja juonittelematta. Me pelasimmekin sen verran hyvin, etta ToPo kuulut.

Suomen koripalton aatelin. Kunnia ja kiitos perusteelisesta alkukoulutuksesta

aitiseurallemme silloisilie HOK-Veikoille.

Aika saattaa nykykoripailoilyasta tuntua se, ett valmentaamme Jorma

Laine ol meita muutaman yuoden nuorempi. Han ar myoskaan ollut rise Delannut Sina

huolimatta tar ehka juur me toltelmme, toteutmme ja myés saavutimme jotair

seliaista, jolla on todelia ollut merkitysta tale paikkakunnalle. Synnytimme jo suloin kuulun

Munkan hengen. Sita olivat tekemassa ja nostamassa herrat Matti Airas, Jussi Haante-

ta, Veikko Parikka, Niki Krjukott, Felix Paasonen, Kydst! Roustl, Paavo Suhonen,

Kimmo Kettunen, Jyrki Vasama ja myos jossair maann aliekijoittanut. Monet mu. thr?

antamassa oman panoksensa. Heisla on jaanyt erinoisestt
meleen mm Paavo Ryhanen ja Uffe Lindstrom, joka koripation lisaks osast

layin ~ koripallon - to: Munkkiniemeen iehton Pentti Nohynek, joka
varkuttaa yhterskoulun kautta layn ja fyysisen kulttuurnn Vormme olla

selle kutollisia civasta layn valinnasta.

Haluan tassa yhleydessa enkoisesti mainita kaikkien tunteman hyvan ystavamme ML

can” el Eero Erkon. Sen efektwvisempaa ja mnostuneempaa sihteeria on va

harvalia seuralla. Han “tuhlas:” epartsekkaastt parhaat nuoruusvuotensa ToPo n
Olt helopoa olla puheenjohtajana hanen rinnaliaar

 

 

 

mita me oikein saimme alkaan?

Me kavimme kalmena vuotena perakkain voitlamassa Ruotein parhaat joukkueet pikatur-

nauksessa Tukholmassa 50-luvulla.

Me olimme seura, joka Tallinnassa sotien jalkeen

pelaamassa koripalloa.

Me annoimme aiheen ja potkun ns. karanteenipykalalle litton sdantéihin. Ensimméiseksi

se potkaisi omaan nilkkaan.

Me junttasimme hienostuneesti oman miehemme (Kart Harjula) liittohallitukseen.

Meidan sivistynyt areytemme aiheutti ns. sarjaseurayhdistyksen alkuunpanon.

Me teimme hullunhauskoja ja ennenkaikkea halpoja pelimatkoja Benelux-maihin ja

Saksaan, Ranskaan ja Italian ja Turkuun.

Me fusicimme onnistuneesti KiPo:n ja ToPo:n saaden molemmiat iloa ja hydtya.

Me saattelimme alkuun Tapiolan ja Hongan koripalion, Asia, jonka Leo Ahibom ifoiten

tunnusti ToPo:n ja tayttéessa 40 vuotta.

Me Olympia-kisoihin Tokiossa v. 1964 Jorma Plikevaaran ja Juhe

Harjulan edustamina.

Ja me olamme saaneet aikaan hamméstyttavan jatkuvuuden, Monista Suomen mesta-

ruuksista, hopeisista ja pronssisista mitaleista ja kansainvalisista otteluista jaavat tulokeat
aikakifjoihin. Me voimme ne aina poimia todistukseksi. Selittmattomaksi saatiaa
jaadA jo aikaisemmin mainitsemani ToPo-n ja Munkan hengen syntyminen, Sihen on ollut
vaikuttamassa niin monta osatekijad, ettd kokonaisvaltaista on turha koettaa
haalia kokoon. Summattakoan se vaikka “Tohtorin", Airaksen sorvaamaan lausoe-

seen “hengen voitto materiasta’. Vanha ToPo oli lyhyenianta ja fyysisesti korkeintaan

keskinkertaista urheilijaryhmaa muistuttava kooste koulupoikia, jossa kuitenkin kyti vallan

hirmuinen kipina ja halu. Rakkaan vihollisemme Kisiksen kannattajat saatto-
vat huudella Urhiksella etta "ndyttakaa nillle kirjanoppineille”.

Munkkiniemi saa olla ylpea ToPo:sta. Ja painvastoin. Emmek& unohda Munkkinie-
men yhteiskoulua, jonka nimissa topolaiset olivat lahes tutkoon Euroopan koululaismes-

tareita. Muistakaamme myOs koulun rehtoria, kouluneuvos ja minister’ Jussi Seukkoata,

joka yhdessa kanslianeuvos Heikki Rauramon kanssa suuresti mydtavaikutti elossa

pinisevan ja alkanaan alkaan tiki tarkean ToPo:n Tukl ry:n perustamiseen riftisind
Olen iloinen ja otettu padstessani vaikkakin lyhyesti kuvailemaan menneitd ToPo:n 60-
Vuotisjuhlien johdosta jaettavaan julkaisuun. Haluan sydamelisesti towvottaa onnea ja
Menestysta ennen kaikkea hyvan ja riittavan aktivin koripallataustan omaavaile puheen-
johtajakaksikolle, Heikki Lahdensuulle ja Juhani Haliselle. He ovat niita
coripalloinmisia. joita tama dlypeli valttamatia vaati

Saanen lopuksi lahettaa terveisia

Anssille, Jallelle, Nallelle, Ollie, Ykalle, Pikkikselle, Ossi-Pekalle, Suhosen Jukaile ja
Hyrylaisen Jukalle. Kanssanne oli tavattoman mukavaa,

Onnea kuuskymppiselle nuorekkaalle ToPoille

Suurella ja



Puistohotelli
meren

rannalla.

Byx
After Basket!
Ravintola Solna, Munkkiniemi, puh. 483 161



KORIPALLOLIITTO

varapuhoonjohtaja

Hyvat koripal-
loilun ystavat
 

Arvostetun Qua Virtasen lian aikaisen poismenon tahden
raskain mielin esittamaan Suomen Koripalloliiton puolesta taman kaus.

juikaisun tervehdyksen. Olen varma, etta katkki koripalion ystavat yhtyvat kas
tykseeni suta, etta Owa Virtanen antot kaikkensa koripalloiluile ja etta muista.
me hanet ihmisiaheisena joukkuetoverina.

Koripaliokauden 1992-93 on vilkkaimmillaan. Tahan mennessa on
fatkaistu jo Suomen Cup-mestaruus, jonka voit: Torpan Pojat palkiten nain
marraskuun 7. paivana 60-vuotisjuhliaan viettavaa seuraa. Lampimat onnittelur

tasta arvokkaasta saavutuksesta, joka avaa tiet Euroopan koville koripallokent!-

le.

Torpan Poyat, joka on oma kasvattajaseurani, on aina esiintynyt arvokkaana
juurensa tunnustavana seurana, joka helsmkildisyytensa lisaksi on ana muista
fut korostaa munkkiniemelaisyyttéan. Toivon, etta tata traditiota

seuran nykyjohto vaalisi huolella.

Yhteiskunnan nykyinen heikko taloudellinen tla heijastuu myos urheliuseurojer

toimintoihin. Tama merkitsee sita, etta ja lnton on karsittava

kulujaan, jotta emme vaarantaisi nykyista, faajaa nuorten
hyvan juniorikoulutuksen myéta voimme varmistaa, etta tulevaisuudessak”
mestaruussarjassamme pelataan korkeatasaista koripailoa.
mestaruussarja takaa myos iskukyky:set maajoukkueet, joiden menestys
Konipaliolitton tarkeisun tavoitteisiin.

Toivon menestysta 60-vuotiaalle ToPolle. En yltattyisi, jos viimeisten play offs-

Otteluiden toinen osapuol Torpan Pojal.

 
  

 

Menestys
RENAULT

UUSI OSOITE TERVETULOA!

RENAULT CENTER

AUTOREX

Mekaanikonkatu 9 00810 Helsinkt

RENAULT

Herttoniemi Puh. 3044 1888 Fax 5044 1881
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LIIKUNTAVIRASTO
+

\ Likuntatoimen johtaja

TOPO — osa

stadilaisuutta

 

Torpan Pojat, nyt 60-vuotias virea urheiluseura, on aina ollut omalei-
mainen osa helsinkildista, stadilaista, liikuntaa ja

Munkkiniemen “paremman vaen” urhetluseura, joka on tultut erityisen

tutuksi koripallostaan. Allekirjoittaneen Vallilan tyélaiskaupunginosan

kasvatin nakékulmasta Munkkiniemi oli pikkupoikana jotain erityisen

hienoa ja vahan pelottavaakin. Se oli alue, jossa kaytiin hyvin harvoin

ja vahan kuin varkain. Vieras maailma nuoren urheilijapojan silmin —
Vallilasta katsottuna.

Myéhemmin, nuoruusiassa, koripallo toi Torpan Pojat ja topolaiset
lahemmaksi Valtitaa. Seka konkreettisesti etta asenteellisesti. Lukui-

sat pelit ruskeapaitaisia ToPon eri joukkueita vastaan eri tasoilla

opettivat meita Vallilan kundeja — ihmisiahan nekin ovat. Mita enem-
man topolaisiin tutustui, sita vakuuttuneemmaksi tulimme, nehan ovat

reiluja kundeja, ihan niinkuin me, Ne tykkaavat samoista asioista:
laulu,

Koripatlo on aina ollut vahvasti helsinkilainen paliopeli. Muutama
KTP etunendssa on yrittényt horjuttaa stadilaisten

asemia, joskus siina onnistunutkin, mutta itse lajin harrastuksessa ja

tason laajudessa Helsinki ja sen naapuriyhteisé Espoo ovat jo vuosta

  

  

 

 

  

olleet ylivoimaisia. Asiasta voi tietysti olla helsinkilaisena yipea, mutta
itse lajin kehityksen kannalta koripallon tilanne valtakunnallisesti on

erittain huolestuttava. Miesten koripalion kansainvaliset menestykset

ovat suomalaisittain kovin kaukana takanapain. Lajin harrastamisolo-

suhteet ovat vuosien varrella huomattavasti parantuneet, mutta itse

Peliesitykset eivat — nimenomaan miesten koripaliossa. Jotain on
mennyt pahasti pieleen, vakava itsetutkiskelun paikka koko koripallo-
vaelle, Pelkalla rahalla ei saa kaikkea, jos sydan ei ole mukana.

60-vuotias Torpan Pojat nuortuu vanhetessaan. ToPon junlorityd
koripatiossa on piristynyt ilanduttavasti. Se on oikea tie suomalaisen
koripation ja Torpan Poikien koripallon jatkuvaksi kehittémiseksi. Se
on myds ainoa tie, joka tuo pysyvia tuloksia. Siksi se sopii hyvin

Torpan Pojille.

Stadin ja omasta puolesta kaikkea hyvaa

60-vuotiaalle Torpan Pojille
ad

7



SaatK RIIN

Dy,

OLVI @
PremiumOlut

YKKOS-OLUTTA,

SIKSI JUOMME SEN TAALLA”

PAPERIPALVELU
Niittylantie 7, 00620 Helsinki , puh. 90-790 511



 

Munkkiniemen oma

Dream Team

Harva heisinkilainen kaupunginosa vor omalla Mestarituss

on tassa mielessa enkoisasemassa. ToPo.

aidosti tuotteeksi. Tama aisti

meienkinto ToPo.n tekemsia kohtaan on suun

IOS mMuKaan ™Melleta,

likkuessaan
unk,

Talla kaudella 1992 -93 tavoitteenamme on tanjota kaikille

ta mukaansatempaavien peiresitysten muodossa Tata kirjottettaessa SANG

nnyt sangen Ja mikall kannattayen reaktioista vor paatella lemme t
Si onnistuneet melko hyvin.

Jo mainittujen seikkojen lisaksi taman kauden joukkueen vabvuuksiin lukisi

kaisen yhdessdolon. Urheilussa. kuten monessa muussakin yoteydegeg Ma

sanonta, etta mitaan ei synnyteta yndessa yossa. Joukkueemme onkin

pikku kokonasuudeksi, joka parhaimmillaan fantunuy
mF pystyy tarjoamaar

konpalloelamyksia. Seuraavassa lyhyt arvio joukkueen pelaayista nautitava

4 Olli Urpola

Olli on joukkueen sisupusseja ja erinomainen

joka talla kaudella on
linkki

Puolustuspelaaja. Kova harjonttelya,
Jo tehnyt mestaruussarjauransa piste-ennatyksenkin. Tarkeg

5 Aleks! Wuorenjuuri

Allu on osoittautunut meille erttain sopivaksi Pelaajaksi. Tuo tarvittavaa ryminaa
Seka hydkkayspaassa etta puolustuksessa. Monipuolisena pelagana ja pelinjontaya-

na han pystyy hakemaan erilaisia tatkaisumalleja ja pitamaan joukkueen pelir
Monipuolisena,

Karl-Pekka Klinga

Perea on vaivannut kaudella erilaiset loukkaantumiset, jotka ovat vaikuttanee!
in heittopeliin. Erinomaisena yleispelaajana Pere on kurtenkin pystynyt loyta-

maan ne osa-alueet, jcilla han Parhaiten on voinut hyédyntaa joukkuetta kuter
sydttépeli, puclutuspeli ja esim. henkinen johtajuus.

8 Riku Marttinen

Riku on maamme lahjakkaimpia pelaajia. Liikkuvana, pitkana miehena han

aa joukkuettamme monelia alueella. Rikun kova ponnistus seka
banesta vaikean puolustettavan Ja hyvan heiton ~ torjujan. Lisaksi Rikun hei
vasten monien tuuloja - on erittain hyva.

9 Ville Haitikari ea

Armeija vei Vitlen harjoitusmahdollisuudet, Muuten han olisi saattanut
n i

paikan ykkésen Villen parhaita puolia ovat erittain nopea ja canna VPP
heitto seka Nopeus ytimalkaan.

 

40 Manne

pitkin harpoauksin Kehittymassa kovan Iuokan Hyvan
Manne on jatkuvast: kehittynyt myos ja syotta-

pallor luonne, joka yrittad voittaa ottelun vankka
I

41 Olli-Pekka Laitita

ka on parhammillaan dominowa sentten. Etenkin isojen pelaayen puolusta-Goa loisiaviin suontuksiin. Opan vahvuuksia ovat myos
kenttapaddysta toiseen seka heittotaitoa puolpitkitta etdisyyksitta. Vaati-

va pelaaja, jolla on voitontahtoa.

412 Mikko Widing

Mikko on joukkueen toinen sentteri. Pitkan pelaajauran omaavana hanellé on seka

nakemysta etta kokemusta. Kapteeniainesta oleva pelaaja, joka kuitenkin on jJoutu-
nut satsaamaan paljon siviluraan. Pelannut talla kaudella useita loisto-otteluita,

etenkin Pitkaksi pelaajaksi erinomainen heittaja.

13 Kari Hautala

Kakella on kaikki tyokalut ofemassa: nopeus, pomppu, pallonkasittely- ja heittotaito,
my6ta Kakesta tulee dominoiva pelaaja, mahdollisuudet on mihin vaan. Ei

enka koe viela itseaan ratkaisijana, vaikka pystyisi myds sihen. Voimaahan voi aina

hankkia.

14 Olli-Pekka Ansamaa

kopio Monni Sarkalahdesta. 201 cm pitka pelaaja, jolla heittotaitoaCoukigantumiston my6ta esimmarss: viivastynyt, mutta eikohan sekin aika korta.

15 Juha Jukkanen

Juha on joukkueen nestori ja Roolipelaaja, joka aina antaa kaikkensa ja
hank ajassa useita Lyhyena (195 cm) sisdpe-
jaajana omaa erittain hyvan ja tarpeellisen hook-heiton.

20 Shawn Roberts

lonkasittely- jaShawn on tuonut joukkueeseen aimo annoksen liikkuvuutta, pallonkasittely- |

sydttdtartoa. pelisimansa ansiosta syoittuy puolustuspaassa hyvin.
Alykas joukkuepelaaja, joka vuhtyy korin alla.

22 Antti Isomaki

4 jan rooli Daddylle sopiikin

Daddy istuu yhé paremmin joukkueeseen. Vaikka heittajan rool dd
erinomaisesti” on han jatkuvasti pystynyt myés monipuolistamaan peliaan,
Daddy nahdaan usein ratkaisevassa roolissa puolustajana ja nopeiden paattajana.

E an ji johdon, Oli

Tahan kaikkeen kun lisaamme Pepe Pehkosen tinkimattéman joukkueenjohdon, ¢
Paimun huolenpidon joukkueen hyvinvoinnista ja Esko Aaito-Setalan taaketieteelliset

ohjeet, kasassa on Munkan oma Dream Team!

ALF STROMBERG

   

 

  

   



UPEALLE
URHEILU-

MATKALLE!
_

Katsomoon vai kentalle? Kumpaan var, mes

olet edella jo lahdéssa. Ohjelmistamme foydat

tarkeimmat urheilutapahtumat.

RC. kisamatkoja myds mittatiaustydnd, Ry 33

tunnelma tivistyy ja kustannukset alenevar:

kysy Ota ensin yhteys
Suomen et j28 paitsioon

  
 

   
Kisa kuin kisa

matkat Suomen Matkatoimistosta!

«= Jédpaliodun MM, Lilehammer, Norja 02. - 07.02.1993

» UBakiekon MM, Dortmund & Munchen 18.4. -

Yiesurheiun MM, Stuttgart, Saksa 14.8. - 22.08. 1993
© Puotst Tukholna, Ruotsi 28. - 29.8.1993

Lilehammner, Norja 12. - 272.1894
8 MM, Milano, Italia huhtkuu 1994

= Jakapalloiun MM, USA 17.06. - 17.07.1994

*® Suomi-Ruots! yu-maaottelu, Helsinki, Suomi elo-syyskuu 1994

© Ryhmamatkat « Urhedumatkat (90) 182 6285

SUOVEN MATKATONMISTO -3~
vahde 1B 261, Keskusketu 5, Stockmann 4. krs, SUL-matkapalvelu

Radokatu 20, té-Pasie Opactnsita acon Sampokuja poh, 461 266, Vented

2. pun B30 591 Kerava Keuppakeari 4 240 611, Jarvenpaa
‘Aseme-sukio B puh 2715355, seka tomistomme kautta maan.

TEAM

a)

edustusjoukkue
esittaytyy

SIVUT: 25-47
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22 V.

187 cm
|Parasta,

itéi
j

my parranajolta Rakkaudesta (koripalloonko?) Espoosta Munkkaan muuttanut

Hongan kasvatti, jonka puolustustyéskentelyn on jo lehdistdkinvoit vaatia. pannut merkille, Osaa lisaksi ajaa, sy6ttaa, heittaa, johtaa pelia
jne. paiva paivalta paremmin. Kaarlo hankkii kokemusta urheilu-

joukoissa ja maajoukkuetehtavissa. Riemuitsi positiivisen vilpit-
témasti Suomen Cupin voitosta. Pitaa mm. hyvasté ruoasta ja

musiikista seka videoiden katselusta. Ajelee vaikoisella Nissan

Sunnylla. Kaken hyva kamu. Luokiteltu herrasmieheksi ja ko-
honnut nyt tiettavasti varsin korkealle junnutyttdjen tiukalla suo-

sikkilistalla.

The Best « Man Can Get ~  
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~ Kari-Pekka

BPOHJO: ar: 29 v.

186 cm

Joukkueen temperamenttinen kapteeni. Kuin hyva vuosikertavil-

ni ja yksinkertaisesti Suomen Paras — varsinkin niin halutes-

saan. Karsinyt talla kaudella ikavisté vammoista. Pelannut siti

niin hyvin, lehtimiehilla riittéa kirjoittamista. Joutuu

maan kaikille heittopaikkoja unelmasyétoillaadn. Joutuu kentalla

usein kovakouraiseen kohteluun, mutta muuten olisikin pitele-
E /4\ PA | IN] is matin. Muistelee nykyaan useammin vanhoja — niité hyvia+! aikoja.
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HOTELLI

99830 Saariselka, puh. 9697-81 711

HOTELLI

RICKONLINNA
99830 Saariselka, puh. 9697-81 60)
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26 v.

198 cm

Sympaattinen savolainen, jonka pohkeissa ponnistusvoimaa riit- |
Vahvistuksien kadehtima kakkospomppu, jolla kerailee riba-

reita. Paattaa korilleajot donkkeihin ja heittaa kolmosiakin sisaan

nykyaan, Saa virheita automaattisesti, vaikka ei rikkoisikaan.
Jarjestelee lippuja kotikatsomoon kaikille veljilleen, siskolleen ja
ystavilleen. Ellei Riku olisi niin kiltti, hanella ei olisi otlenkaanrecite Kohonnut maan parhaimmistoon loistavilla otteilla
maaotteluissa.

a



Tietonovo
luotettavaa tietopalvely,

NovoCenter
Tiefonovo-y tig

 
Palvelukeskuspalvelut

Helsinki Mikkolantie 1 puh. (90) 752 521 | | 0

Helsinki Tehtaankatu 27-29C puh. (90) 752 521

 

wnea
{ V.

¥ ssNevoConsulting Te 182 omié

4

Asiantuntijapalvetut Tavoitteet korkealla pitéva takamies. Taysin munkkalainen seu- |
soea ps ran oma kasvatti. Kay silloin talldin mattamassa koreja Torppa-wisn Mikkolantie 1 puh. (90) 752 521 reiden otteluissa. Ei pelkaa ketéan eika mitéan. Puhuu sujuvasti

Turku Sibeliuksenkatu 3 (921) 332 111 kielid, joten pita vahvistuksenkin ajan tasalla, miss& milloinkin
Seindjoki Paivélankatu40 —_puh. (964) 416 1182 mennaan.

|
_NovoSoft
a

INNOVO-ohjelmistot|
Helsinki Mikkolantie 1 puh. (90) 7525 2450 J
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|BM-laitteistin.
Tehty toisilleen.

 
27 Vv.

205 cm

un Peki tulee vastaan kadulta, ei voi erehtya: taatusti koripalioi-

Armoitettu levypallotaistelija, joka tekee tdita fikkumalla

nyokkayspaassakin. Jos vain joskus sydttaisi... Pelaa sita pa-
femmin, mita kovemmin isa huutaa katsomossa. Julmien ilmei-

den valiin saattaa valayttaa tyrmaavan iloisen hymyn, josta

: lunnutyt6t ovat aivan myytyja. Ahdistelee aamuisin ToPo:n toi-LEXMARK | miston puhelinvastaajaa. Sivuharrastuksena sukellus.
International Oy |
Abventie 4A |
02170 ESPOO.
Puh. 452 3400 1

Fax. 452 3055



 

  
 

OLEMME ERIKOISTUNEEy ap

IBM AS/400 en |
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JARJESTELMAAN | op '

|
KONSULTOINTI 31 v.

SUUNNITTELU 200cm_sSC—>"

OHJELMOINTI i
| Taydellinen businessmies ja menestyja. Pitaa autoista, veneista, i

OPEROINTI ja — koripatlosta. Heittéa kaksimetriselle komeita |
hyppyheittoja. Pelaisi enemman, jos ei sairastelisi niin paljoa.

YHTEYS: ORVO VIITANEN 90-588 582°

ATK-jarjestelma Oy
Kylénevantie 2 C 22
00320 HELSINKI



Tehokkaan ja joustavan
paikallarakentamisen maa- ja.

vesirakentamisen tuotteiden ja palvelujen
suomalainen kehittaja.

® KUIVATUOTTEET @ VALMISBETONI © KIVIAINES @ BETONTT

Ta

Hautala   
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PPOHJOIA 19 v.
192 cm

Yksi Suomen lupaavampia koripalioilijoita, jota kuvaa parhaiten

Shawnin antama lempinimi "Baby Jordan”. Paivana joltoin paa

kestaa ja puolustus pitaa han on pitelematén. Luonnollisesti

kaikkien tyttéjen suosikki. Palvelee urheilujoukoissa. Myés ka-

Sannut vankkaa kansainvalista kokemusta maaottelutehtavissa.

; Nauttii nukkumisesta — vesisangyssa — ja syémisesta, vaikkei

paaltapain uskoisi. Leffat, musiikki ja auto; mitapa muuta nuori
mies koriksen lisaksi tarvitsisi.
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MINOLTA

Minolta-kopiokonee?,
tarvikkeet ja huolto

- kaikki Facitilta.

Jule tutustumaan

uutuuksiimme!

      
 

  

  

     Oy Facit Ab

Taivalmdéki 9

02200 ESPOO

puh. (90) 42061
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Jukkanen

   
Hiljainen sentteri, jolla on salaisia harrastuksia. Tulee toimeen
lahes kaikkien kanssa. Heittaa ravakéita puolihookeja ja taiste-

lee kentalla viimeiseen asti. Vuosien myéta noussut joukkueen

varakapteeniksi.
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CIGGA
by Laukku Koivunen

pale

> OL: 25 v.ane 198 cm
SKANDINAVIAN
LAAJIN VALIKOIMA

MAINOS; URHEILU; MATKA. '
JA VAPAA-AJANLAUKKUJA Alkukauden pettymysten jalkeen kotiotteluista pitava Shawn

| naytti, miten hyvin osaa pelata. Vaikka pituutta ei ole kahta

metria, han pystyy nostamaan pailon koriin kovassakin puristuk-

sessa ja keraamaan levypalloja. Suurimman nautinnon katsojat

saavat kuitenkin hanen oivallisista Koti-ikava hiljai-

sen hyvantuulisella Shawnilla saattaa ajoitain olla, mutta pak-

L AU KKU KOIV U N E N OY kasta han ei koska lunta on hanen kotiseudullaankin.

PL 23, 32701 HUITTINEN

Puh. (932) 611 22, telefax (932) 61167

Helsingin myyntikonttori (90) 406 210

a.

  
  

  



 
 
 
 

  

COMPTEL
YHDISTAA

TELE- JATIETO-
JARJESTELMAT
TOIMIVAKS

RATKAISUKSI
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OY COMPTEL AB, RUOHOLAHDENKATU 4,
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TELEKOPIO 700 11375
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24 v.

196 cm 

Kolmostykki, joka jatkaa Malmin koripatloluokalta hankittua kau-
pallista koulutusta Kauppakorkeakoulussa. Haaveilee siis omas-
ta tietokoneesta, koska auto jo on. Hyvana paivana heittéa aina

| Sisan. Joskus taaseen tyytyy hoitamaan puolustustehtaviadn.

Paheellinen mies, jolta riittaa kohteliasta huomaavaisuutta jokai-

selle.

Antti

 etre
ea



 

Kakkos-

valmentaja

Gregor:

“Greg”

is

Kr ¥ sta a Pamtereista mutta nyt tama talons

6

 

 

Alf Strombe

“Affe”

Me   

 

  

walle 

 

*

tutisia ja fennista    
Dexalemta ja ayyhkerta 9

yntaan ottelua Uneane

Joukkueenjohtaja,
rEGels

Mine
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Pepe weer
Kutta an aman 4

tentavat

en TO Baan agg pam ois
sera an ‘akkeet pois, Spede hoitaa vat

tempus ottelut puc-myos teknillisien
ruatsiksi tai ranskaksi

 

  

ce)

"Zuge”
Turetust: kultavista esineista plava tohton tekee

nun paljon etter paxkalle (odes hu-

vaan mutta kuttenkin Kuuluu jouk

SuUrpemee!hsin 

Pertti Sottinen

Laatikko’

Hijaista Mustaa laatikkoa e: valtamatté aina
maa, mutta han on paikalla joka sama

tarkkana
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-=Konalan|

| Hyvaa
yhteispelia:

_ naan Autokeskuksen nea merkkia

svat enemman enemman

za - oll sitten mahdollisuuksia
ta vaikkana koripatloseurasta .valita

ton ostajasta.

yaihtuva varhtoautovalikoimamme

-stutustumisen arvoinen.

   
A, KONALAN AUTOKESKUS
— AROYHTYMA OY Ristipellontie 1-9, pobelin 54771, 8.30-18.00,  16.00-14.00Konalan Autokeskus ja Setea

nem Metal: Wissan 5477560 Subaru ja amerikkalaiset S47 7570 547 7590 5477500



oY

TANDY
Puhelin: 90-755 761! Telefax: 90-755 7611

- Melkein kaksi kuukautta -

Onnittelee 60-vuotiasta

ToPo:a  

 

   

KeSOI L Munkkiniemi
Huopalahdentie 1 puh. 480 433

Avoinna 1.12.1992 alkaen uudet ajat

ark. 07.00-22.00

$1 08100-2200 PIKAPESU

TEE ITSE

YSTAVALLISET CITY FUTURA
BENSINIT YSTAVALLISEEN HINTAAN

ia 08.00-22.00

HALLI MAZDA HUOLTO

AUTOMAATTI 24 H

  
TULOSSA we

UUDEN AJAN

Sanoja
Kymessa

G
ROUVOLAN SANOMAT
LEHTIKANTA _

KYMENVIESTINTA

     
  

   

    

tekninen toteutus

Jaakko Peltomaki Oy

90 / 666690    



 

  

PETTERI
JARVISEN
KEVAAN KIRJAT

PC-kayttajan
niksikirja 230,-
ilm. huhtikuussa

   
 
 

Torpan Pojat on usein noteerattu tiedotusval

helsinkilaiseks) vaar seuraks!.

tama on betysti itsestaanselvyys Jumontaminnar rig

osin nain yksiikoinen, ToPo-junnuja on alueelta ka eer, eae

noin 300 hyvan harrastuksen parissa toimivaa lasta ;a nuorta "4 af

hyvan olon saavuttaminen tallaisen oukon toiminnassa edellyttua muta o.

pla vomavaroya
‘Onneksi meilla on innokkarta ja motivoituneita valmertana. otha yxy

saada hleman enemman tukea meilta fa jo vos, Ser

muutama enemman. Onneksi meilia on MYK, Haagan paloaseria Merl =

men ruotsatainen seka Munkkivuoren ala-aste, jotka ovat paaasiall set ha

lu- ja ottelusalimme, kun vuaden 1993 alusta menetmme vahatkasen Muni

vyuoren ylaasteemme ja saliaikamme putosivat noin 50 Orneksi me.lig 5.

aktiiisia vanhempia, jotka kukin omalla panoksellaan ovat edesacttareet iunio.

reidemme mahdollisuuksia hyvassa harrastuksessa, vaikka joskus jo

ta tuntuvan jasenmaksun suorittaminen saattaa tuntua raskaalta. Orneksi metig

on hyvat edustusjoukkueet — junioreiden Torppant seka miesten ja raste

ykkosjoukkueet — joissa pelaamisen tulisi olla jokaisen juniorir tavoite ia ou
kannustamisen tulisi olla jokaisen juniorin velvollisuus. .

Lopuksi haluan kuluvasta kaudesta Rakennushalliitusta. tukijotamme
Helsingin kaupunkia, MYK:a ja Palolaitosta ja towottaa menestyksell'sta

aloittelijoille, mineille, mikroille, C-. B- ja A-yurioreille
KaHe:lle, Torpalle, MékA:lle, GOL:lle ja ToPo Girls:ille, nyrkketlyoille, Torozarei

le seka edustusjoukkueelle.

 

 
 

60-vu
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@ PC-kayttajan  

iim. huhtikuussa

 @ Windows-

kayttajan
kasikirja 245,-

Wsoy ilm. toukokuussa

 

   
 
  Jukka Haarala
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1a Vesala
Maikki

Jarvimaa

johanna Hamalainen

sq Noord Lindroth

+4 Sanna Vainio

12 Katya Koyonen

vy Suhonen

 
Mara Sal  

 

Manka

ra Westerback 

Malle Jarvimaa

Anu Arttovaara

Tanya Hakli
Minna Immonen

He:ni Kokko

Marianne Laine

Eva Lomukoski

Terhi Majasaim

Nina Nora

Ella Paavilainen

Nuna

Marja-Lusa SileniusToPo Juniorit Ry
20 Tie Tuominen

   

2

Carolus Adolfason
Olli-Pekka
Ville Hailik

Reiko Hayrinen

Mikko thalainen

 

 

Petri Jaskkola

Tuomas Kohila
Ari Lahdensuu

Kafle Ristola

Timo Ts  

   
 
 
 

Juhani Tammenmaa

Mikko Vilke

Jukka Yliuntinea

Valmentaja: Greg Joyner

=

  

121 Blisa Vepsaidinen

2 Sanne Savontus

valmentajat: Maile Jarvimaa
Jyrki Suominen   

 
 

Susanne Alff

Manka Elonen

Eeva

Sanna Kuningas

atti

Tinka Lindroth

Anna Murtomaa_

Rass Rasi

Kukka-Maaria Salomaa

fou Siarivn
‘aru Tuukkanen

Heid Viro

Sari Venhola

   
 
  

  
 

  
  

Mari Heusala

Valmootajat: Kristi Rautavaara

Mia Vuoksenturia

Mia Vanska

Valmentaja: Malle Jarvimaa
 

ToPo Girls

Laura Auno.

Maria Jantti

Pameta Kauppinen

Selene Kauppinen

Hanna Simanainen

Pila Simonen

Kaisa Varjojen

 
 

Valmertajat Jenny

18

ante:

a Karsa Noe  
 

 

Mina Orvomaa
sorta Penttila

marina Pesonen

Jo

inkinen

Mara Isoranta

 ra

daimentayat. Krista Basiher

  
Laura Oarkowski
Ann Gronroos

Ikkala

Sofie Jokinen

Taru Kivela

Kerttu Koskenniomi

Kann Kreutz

Nora Mi

Maria Lindfors

Krister Otfikainan

Sari Orkomues

Anna Salonen

Irene Silja

tuisa Rasi

Pita Uljas

Carotina Wikstrom

Jenny Akerfett

Valmentajat: Katri Hakela
Sara Terho

 

 

Outi Boman

Seije Ginstrém
Kate Hakata

Tarja Hilanne
Eeve-Stine Juojarvt

Kirsi

Mari Laxman

Kaorina Ojats

Tita Pugin

Helena Salmuta

Raije-Leena Sevole

Sora Terho

Mia Venhole

 

 

 



 

 

 

  

Jonathan Brown

Antti Kokko

ojat:kartanon Herrat
Lauri

Mikael Jaarila Tomi Koskineo

ee Sussi Lahtinen
Sakan Lukinmaa Laine

Metsala duh Latvala

Aleksi Neuvonen Lemola

Seppo Nystrom Nuutti NenonenKaro Oksa
Petteri Pelkonen

Antti

Markus Sjoman

Kimmo Olsen

Lauri Pesonen

Sakari Pesonen

Mitko Vike Pein Rekola
Mikko Virtanen Ville Tolvanen

Pelaajavaimentaja:
Sampo Pennanen Antti Vainola

Sami Ylikangas

Valmentajat: Kimmo
Manne Pyykko
  

Sami Aittovaara

Juhani Dabek

Topi Haaramo
Mikko Kantero

Panu Ahjos

Aku Hirvonen

Antti Kallaskari

Matti Kauppinen

Arto Koski Mikko Kuhakoski

Pasi Kuusisto Mikaeli Langinvainio

Anssi Laiho Jaakko Leikko

Hannu Luoto

Jukka Mustapaa

Tuomas Paajonen

Sampo Pajuri
Jenne Rusama

Tuomo Ryhanen

Mikko Saarinen

Tyomo Saarinen

Petteri Sirola

Tuomas Venhola

Jarkko Viiruka

Valmentajat: Veli-Pekka Sirola
Jarmo Venhola

Pekka Lemola

Samuel Orvomaa

Risto Phroinen

Tuomas Piispanen

Juho Puttonen

Mikael Silvanto

darkko Siren

Veikko Termonen

ilkka Uusivuari

Mikael Voionmaa

Valmentajat: Esa Kivisoja
Janne Manninen

Aloittelijapojat
Kristian Ahjopalo

‘Lauri Apajalahti

Erkki Ebeling

Eero Eskelinen

Joachim Granberg

Aapo Heinonen
Lauri Jahkota

Bruno Jantti

Kimmo Kourunen

Roy Kreander

Heikki Luoma

Christian Lonnblad

Mikael Lonnblad

Jari Martikainen

Fitip Mickalsson
Kasper Nevander
Markus Nordstrom

kim Oljemark

Ronnie Ofjemark

Ville Pettopera
\ Eero Laine P

Pohtamo
Lehtonen Hannu Puhakka
 

er

 
 
   

  

   

C-pojat -7
Tomas

 

 

 

Har op Hietanen

Ville Jarvi juhani Jar

Tapio Janvier ntti Kaihovaara
Kalle Kivisto

Marko Lehtun- ari Leppanen

Tuomas Oks. pekke Lindavist

Jukka jalte Mecklin

Mikko Saioner Nalle Mecklin

Vesa Sell Ojanen

Hermanns Suppaner seppo Ojanen

Vian Voppola Tima Pohtamo
Rautiainen

yell-Pekka Sirola
Jarmo Venhola

Santtu Vanni

Valmentajat Vesa A:ttoniak
March Ant

  
 

  
 

    

 

  Minipojat -80
Jon Andberg

Eero Appelavist

Jukka Askotin

Teppo
Juha Heusaia

Roope
Anssi Kies

Niko Konelainen

Mikko

Tamas Matekovits

Pauli Miettinen

Tuomas Oksaren

Past Palmu

Mikko Paloheimo

Matti

Janne Rauramo

Sampsa Rekonen
Mikko Sauli

Jomi Suhonen

Jussi Syrjanen

Heikki Venhola

Valmentajat: Jarmo Venboia
Jukka Suhonen

‘4 Marja Venhota

5 Meri Salaspuro

6 biing Suvirante

7 Tytti Lappalainen

8 Kirsti Rautavaara

9 Tinka Lindroth

10 Tiina Rat

11 Laura Janhunen

   

   

   
   

   
 

   

   
  
  

   
  
 

   
  

 

43 Anl

14 Maria Parssinen

15 Jenny Suhonen

20 Marika Elonen

21 Kati Heiskanen

22 Heidi Viro

23 Taru Tuukkanen

24 Kukke Salomaa

Pasi Pursiainen

Juska Pyykkonen

Arto Rekonen

Alex Romppanen

Ville Salminen

Niko Saunio

ml

tsiinlel Amintinat

Gylling
ud Hamalaines

Jukka Silvennoinen Pan

Heikki

Panu Vertio Hit ete

likka Vuarimies

Joonas Ayravainen ;
Patio   

    

12 Carita Kankaanpaa

Valmantaja: Meri Jarvimaa
Manager: Mari Heusala

ikropojat -83

Mokin Aijat

Juba tees

Cer om

Raw

Kyost Rous!

Glet

Alf Stramnerg
Jukka

Paavo

Artera

 

  

  

Manager: caine

Mikropojat -82
Max Aro

Toni Bucht

Jonathan Exholm

Turo Granstrom

Jukka-Pekka Hares

Jukka Huuhtanen

Jaakko Katila

Patrik

Martti

Markus Laine

Jussi Levasaim:

Niklas Nykanen

Veli-Pekka Pelio

Markus Piispanen

Karri Piva

Olli Rusama

Matias Siivanto

Ville Tuominen

Eero Oster

Vaimentaja

Trina Rautiainen

   

    
 

 
  

Niko Rannikko

Joonas Rauramo

Jussi Sane

Sami Seppanen

Vesa Vertio

Johan Wesander

Valmentajat: Anssi Rauramo

  

Tiina a,

 

“ie

TEATTERIRAVINTOLA
ALBERGA

 
1

RANTANEN

Pe kash”

EEVA LITMANES

Tu 201 komedia
EEVA LITMANES ja

LEENA COTIA

Ma 251° taas™

Te 264° Nyman, Katrema Rome,

Ke 271 Markku ja

Saarela

Ke 42 "Reahastaya” - komedio

To 42 KATRUNA RINNE

RISTO AALTONEN

ls 6.2. “Bellmannin juomataulya’

Kio 18.00 STIG FRANSMAN

JARKKO RANTANEN

Ke 102. -

EEVA LITMANEN a

LEENA LOTILA

Ke 40.3 "Maa ja mies”

To 113
-

ANJA RASANEN Crmanmo’)
KAUNO RUPE

Entykset alkavat flo 20.00
pub 121219

Liput Albergasta

‘er cae ian ak 18 ed
87



   ToPo:n nyrkkeilyjaosto

panostaa kuntonyrkkeilyyn
nyrkkelly. joka on tuntematon

jaikaa edelieenkin pienena tial

 

ToPo.n perinteinen ul
toa seuraavalle

seurassa

wuosina nyrkkeiyn ovat loytaneet myos snot

Kuntourhelluion kuntosaiertia
ee tassakin edellakawya. sil 10 80 luvara na

konpallojoukkueen pelaajia kohott! peruskurteaar
sa

 

ToPon nyrkkellyjaosto aloit syksyila naister kuntonyrhh2 en a

iknan ennakkolmoittelua, alortettu oFes

sen kymmenta innostunutta. ennakkoluulotonta ja tyttoa Heo

  
  

Kuntonyrkkellyn tavoitteena on kohottaa

sin ja nyrkkellyn ae kuntoa monipuoll-
ja lyonnt vorrian ja

hen itoamaan, kalort ja joulet palaamaan seka cisaiset paine

Harjoittelun yalkeen vasynyt keno tuntee harjorttelun sen.

Mehisen layin vanhat harrastajat ovat alun hammennyk: (taut

Se mukaantuloon harjoituksin.
ja forstaisin 0- 21 00 Ruskeasuon palloiuhallilia. oval asian

ENSO-

GUTZEIT OY

-varmagjalked
kuvisi tekee

Munkiunvemen 1

pun 486 857



 

DATATIE AVAA YHTEYDET

Oletko ajateliut muutosta tiedonsiirtoosi ? Yo

e Meilla on Sinulle vaihtoehto! VK.

Datatie-yhteydet kilpailukykyisee
kiinteaan hintaan koko i oY
maassamme. Me tia

i ME PALVELEMME SINUA ! Lapissa.

Ota yhteys See

Oy Datatie Ab + i?
puh. 90-354 511 | panera 25 54 ato

ws

Hoganas
ye ie TILAUSAJOON

TARVITTAESSASI

MATERIAALIT JA! 4 oe =
ais MUKAVIAWe KORKEALUOKKAIIA

; laastit

massat | SUURIMMALTA eee TURISTIBUSSEJA

ta
ee

Ab

otul easy + geealaTe,

a cone

 



  Munkkalaisen Hokin

maan kuusikymmeniuvun puoivaliin. Tuctloin key:
paatténeet abit, opiskelijat ja muuten vaan route Koulung

pay"vat

PKK
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Hee maineen saavuttaneen hokktpelin MUL ha

tapanaan keraantya parantamaan maailmaa Pi
koon eli Urheilumielisia kun fanaa Rik

palokunnan kentalle tarkkailemaan entisten koulukaver
tituksia asiantuntevia neuvoja seka kannustuksia

hilpeytta aiheutti aina ruotsaiaisten yhteiskoulun jum 7 Suunnatonta
sonin jamakka touhuaminen kentalia. JUMPPAMAIkka

| Samaisesta Anderssonista tuli kuin varkain munkan hokir js,

tien paatyttya ja ruotsalaisten haivyttya sivistamaan itse: San

henkisellekin puoletle, keksittiin menna jaalle potkimaan si koulutteen

maalin. Kohta kuitenkin Andersson marssi joukkoineen
aikansa katsottuaan iumimétikkaa potkivia urheilija ike

Jatkamaalin kainaloonsa ja ilmoitti: "Teilla ei ole oe
olla jaalla ima Se on nyt me kun skula HOKKI, e1 te” Nain Gila

oo :

aoe jausutiu. Talla kertaa oli Anderssonin klaanilla viela lusting
‘evadn mittaan tapahtui metkein paivittain sam:

potkimassa nyt maitopurkiksi muuttunutta
etken kuluttua Andersson lennattamassa naita omien

tell Maitopurkki tuppasi pelin tiimellyksessa hajoamaan huolimattsseq
sisaan sisdan tungetusta fyltista, ja niinpa kehityksen pyéra liikaht alleen
hiukan: tennispallo sai seuraavaksi kyytia. Jatkuvat yhteenotot “Andersen.
nin kanssa — jonka joukot, hilpeata kylia, pelasivat samaista hokkia ni

timan iuistimia — aiheuttivat sen, etta pelia ryhdyttiinkin

ee Ban ata aina siihen asti, kunnes lampene-ival iarenan pikkuhilj iin pikkuhiljaa uimalammikoksi. Hokki uno-

Heti seuraavana talvena, kun Palokunnan kentta oli saatu jaadytettya
alkot sama ruljanssi: lita toisensa jalkeen valonheittajien sammuttua

kymmenpainen pelimiesporukka jaalle ja antoi palaa. Koska tennispalio
ja valillé kokeitu muovipailo olivat turhan kovia, ja saattoivat osuessaan

epémiellyttavid tuntemuksia, paatettiin Ahokkaan Maukun teh-
avaksi antaa virallisen hokkipalion luominen. Mies tyéta kaskettya, ja niin

sy! n salaisuutena sailynyt pallo, jonka yan

 

 

 

 

 
 

 

kkiin. Taman

sisalsi kaksitoista Tokajipullon korkkia kaarittyna nylonsukkit 1
komeuden paalle kaarittiin sitten villalankaa tarvittava Palio all

tarpeeksi painava, mutta siti pehmea, jotta edellamainituista tuntemuK-
sista paastiin eroon.

uttu tosimiesten kisasta levisi munkinseudulla. Peliin pyrkivid veikko-

J: ilta illan jalkeen yha enemman. dotain oli keksittava ettei
pakkanen olisi paassyt panemaan vuoroaan odottavia. Niinpa Riga-

rissa pidettiinkin kohtapuoleen kokous, jossa arvottiin viiteen eri jouk-

kueeseen kuhunkin visi miesta. Luotiin viralliset hokkisaannét, jotka

yksinkertaisuudessaan olivat seuraavat: Pelataan kolme kahdenkymme-
nen minuutin erad. Maalivahti on ns. lentava, eika saa koskea palioa

kasin. Ainoastaan liukutaklaukset ovat sallittuja; virheellisan taklauksen
likentasta tyhjaan maaliin.

seurauksena rankkari, jaka ammutaan puol a

Erotuomaria ei tietenkaan ollut, ja peliaikaa mitattiin maalin paaile laitetul-

la munakellotia. Atoituspallossa kummastakin joukkuueesta yksi pelaaja

ryntaa keskipisteeseen asetetun pallon kimppuun, jonka jalkeen muut
joukkueen pelimiehet saavat vasta lahtea liikkeelle omalta maaliltaan.*)
Nain oli siis joukkueet jaettu, saanndt luotu ja Suomen Hokkiliitto synty-

—

*)Lukuesteet ovat ehdottomasti kiellettyja.

 



nyt. Sarjaohjelman mukaiset pelit ovat valmuna alkamaan seuraavana
iltana tasan klo 21.00 itman pakkasrajaa.

Joukkueille annettiin luonnollisesti nimet ja niinpa synty: seuraavanlai-

sia Nagarin Dynamo, Rigarin Pannu, Wat68, Airnan Kaet, Alaker-

tan Ahkerat, The Tussuts, Munkan Zska, Kohmelots, jne...

Selvaahan on, etta sarjan paatyttya voittanut joukkue patkittiin ruhti-

naallisesti samoinkuin parhaat maalintekijatkin. Paattajaiset pidettun ur-

heilukentan kopilla, ja ne muodostuivat useinkin kansanjuhlaksi, joissa

vallensmannienkaan vierailu ei out harvinaisuus. Kutut katettiin osatlistu-

mismaksuilla, jonka jokainen pelaaja oli velvollinen suorittamaan ennen
ensimmaista ottelua.

Hees: maine oli muutaman pelikauden jalkeen kiirinyt jo kauas,

 

  

suinkaan olfut mikaan kummajainen, etta haasteita satel.

ToPo:n jalkapalloaktivistit saapuivat stsevarmoina eraana ittana

pesemaan Hokkiliiton tahtisikerman, mutta munakellon soitua kolmannen
eran paattymisen merkiksi suunnistivat kuitenkin vahin aanin kohti sillois-

ta Ukko-Munkkia. Liiton porukka oli taysin suvereeni mattaen toistakym-

menta maalia vihulaisen muutamaa vastaan.

Useita vuosia kestanyt perinne hiipui pikkuhiljaa osallistujien ian kart-

tuessa, opintojen edetessa tai perheita perustettaessa. Moni tunnettu
munkkalainen venyi urheilullisesti parhaisiin saavutuksiinsa hokissa, ku-
ten esimerkkina seuraava nimilista kertonee: Anttu Pesonen, Ruikku

Salaspuro, Jomi Pilkevaara, Vexi Kavonius, Korkki Korhonen, Ola Kaijan-
to, Késsi Lehtonen, Bobi Leva, Hanski Pietinen, Joke Linnamaa, Reiska
Lindeman, Arska ja Viki Linnama, Ripa Ravila (lempinimeltaan’Burbo),
Finttu Vai len, Stidi Tiitola, seka moni, moni muu. VielA nykyaankin on

usea kyseisistaherroista osallistunut hokin naytésotteluihin, joihin

riittévn joka talvi. Hokkiperinne on huhujen mukaan elpymassa
Serati sarjatasolle. Tsemppia vaan toivottelevat liiton vanhat parrat.

 
 

   

URHEILU- JA PELIASUJEN

ERIKOISMYYMALA   
KAISANIEMENKATU 5, PUKEVA SPORT

@ 30-172 21
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PELIASUJA VERKKAREITA

TARVIKKEITA-TEWPEUA-SUKKIA

VALMISTAMME TILAUKSESTA TOPO: PELI- JA FANIASUT

TAYDELLUSIN SILKKIPANATUKSIN

  JAAKIEKKO
xorpato NBA
KAUKALOPALLO

LENTOPALLO

JENKKIFUTIS
SAHLY
LAMMITTELYASUJA
JENKKIFUTIS SHOP
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rajabtaa huumaavun  suosion.

osoituksiin, kun Magic Johnson juoksee ensimmaisena areenaiie
Katsomo muuttuu salamavalomereksi. Dream Team kohtaa Barcelo.

nan olympialaisten avausottelussa Angolan. Katsqjat villuntyvat enti.

sestaan Magicin nostaessa alkuverryttelyn ensimmaisen korin,

Kun Larry Bird nilkuttaa vaihdosta kentalle, yleis6 lahes mykistyy
kunnioituksesta. Birdin liikkuminen on tuskaista. mutta heiton kaan on

edelieen jumalainen. Katsojat ymmartavat, etta suuren legendan ura
paatepistettaan.

ainutlaatuisten, uskonnollista hurmosta lahestyvien koke-
ei ole koskaan entisensa. Ohikiitéva hetk

ei ole enada "vain" koripalloilus-

Taillaisten
musten jalkeen katsoja {

porautuu mieleen ikuisiksi ajoiksi. Kyse
{a vaan josiain pajjon suuremmasta

kak

Elamaa vakevampi kokemus on my6s etuoikeus saada seurata Mic-

hael Jordanin kissamaista liikehdintaa ja veretseisauttavaa taituruutta,

Charles Barkleyn ruudikas ramapaisyys nostattaa kylmat vareet, joita
voimistaa Barkleyta kohtaan tuntema jainen viha

jaa, miten Sir Charlesin karheaa mestarillisuutta voi vina-
a.

Mutta Barkley nauttii, han vilkuttelee yleisdlle, joka pakahtua kiukusta.

Kun maailman paras pelintekija John Stockton paasee

vastaan kentalle ensi kertaa olympialaisten aikana, katsoja

Jaikavamma tekee hanen pelaamisesta tuskaisen, mutta
uhmaa kipuja ja haikaisevan upeasti.

Espanjaa
hikuttuu.
Stockton

kkk

Dream Teamin seuraaminen on ela jt i toi me
euraa elamys joka ei toistu, mutta My’kotimaassa katsoja voi kokea voimakasta tunnekuohua.

 

  
Torpan Pojat néyryytlaa KTP:ta viime syks
Katsoja kuvittelee hetkittain olevansa muk
yassa kamppailussa. Silloinkin Kotka tay
mestaruutta.

yna cupin Joppuottelu

‘ana kevadn 1986 Tatkaise,
pul, ja se merkitsi ToPolle

Antiikin kreikkalaisen filosofin Aristoteleen na Sten.
nekohdalla tarked merkitys. ytelmateoriassa oli kadn-

Koripallokatsojakin eniten ratkaisevista kAannekohdi
uta fusahduksen voi miltei eee

saakka. Hurmos valtaa toisen joukkueen kut aaa

ja viime syksyna. len ToPon kevaalla 1986

Pantterit mureni samalla tavalla viime kevaan finaalisarjan vii
§ lla isarjan viidennes-

sa ottelussa. Kaannekohdan jalkeen tapahtumien kulkva ei voi enaa

muuttaa, ei koripallo-ottelussa eika aristoteelisessa naytelmassa.

Koripallon hienouksiin kuuluvat aivan viime hetkien kaannekohdat.
Viime kevaana Pantterien Frantz Volcy dippasi pallon koriin vime

sekunneilla. ToPo havisi ja menetti todennakéisesti samalla paikan
pudotuspeleissa.

kkk

Arstoteleen mukaan tragedia katsojassa ja kauhua.

Suomessa saalid ja kauhua herattavat koripalloerotuomarit,

, Mkali sanomalehtia on uskominen.

Koripalloon littyvat tragediat ovat vakevimmillaan sydanta sarkevia.
sin Don Pettiesin katkera itku seka Pertti Marttilan ja Larry Pound-lukahdetut kyyneleet kevaalla 1990 eivat lahde mielesta.

Uusikaupunki oli katkonut Kotkan siivet neljannessa loppuottelussa.
>



Tragedia kulminoituu usein yhteen henkiloon. Kun Petr Niirasen

peukalo murtui kevaalla 1991 jatkosarjan toiseksi vumeisessa ottelus-
sa, pirstoutuivat samaila HNMKY:n haaveet pudotuspeleista

kik

Aristototeles kirjoitti myds komediasta, mutta ne tekstit eivat sailyneet

Jos Aristoteles nakisi koripallovalmentajia tyOssaan, han

ilahtuisi.

i Koripallovalmentajien vahva_ elaytyminen otteluihin

haimmillaan suurta komiikkaa. Ajatelkaapa vaikka Henrik Dettmannin
Eero Saarisen hurjia ilmeita ja raivoisaa

punaa poskilla, Ken Scalabronin kiivaita liikkeita...

Tai Juha Dahistromin taputuksia, Petteri Petersenin unista olemusta

penn paassa ja Alf Strombergin nakemysta erotuomarivirheesta.| ahdella sormella kiinni nenasta. Hyi, haisee!

sempaa,

Maailman vaikein peli haastaa myés katsojan alyn. Upea hydkkaysku-
vio synnyttaa esteettisen elamyksen. Silti koripallo puraisee katsojaa?

teravimmin juuri tunnetasolla. Miten kutkuttavaa on tuo noin sekunnin

hetki, jolloin kolmen pisteen heitto on matkalla kohti maa-

Suurenmoista komiikkaa, useimmiten tahatona, mutta sita herkulli- a

i

|
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SULIA & SILEA SYMPHONY

Unohda arki ja anna tunteille tilaa,
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MONINKERTAISTMAHDOLLSUUTES
KULTAKORTILLA.

ius 

Kun Sinulla on luotoltinen Kultafili ja VISA jo viel
Kuhtatitin kateva maksupalvely | laskuista huolebtimassa, niin

joudu pankkiasioilla paatasi voivaamaan ja al

Maan. Tule Kultatillle ja Kuttakortille meille

>



Volvo 460

  

   
Kysy meilta tai

matkatoimistostasi!
Lisda tehoa. ee,

Vast nyt 20 =

moottonm Nolo 440/460 ABS

Votva 9800-5747

pyt saatayana uusr FRACS.

Volvo 440/460'ssa un vakiont luc atkort, i”

RRISTINACR
tomnaysvyohyhheel cdessit ja taka sche

 

 

Volvo malterhin

tajan vain 2.000

listhintaan

 
Ajattele milla ajat.

“ERISTINA 2,CRUUISES
VOLVO Korkeavuorenkatu 45, 00130 ..'
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YKSILOLLISTA PALVELUA
JA KORKEALAATUISIA

TUOTTEITA

noidare
Cateye

- iad ja hopeaa

TARKIAINEN
Mikonkatu 3, 00100 Helsinki, p. 661916

aC

Y DIPOLI
Kokoukset. Nayttelyt. Banketit.

Ravintolat. Hotelli. Juhlapalvelu.

PALVELUKOKONAISUUS,
JOSSA ON KAIKKI

Oy Dipoli Ab, 02150 Espoo, puh. 90-435
telefax 90-462 349, telex 121642

  
j

   
ToPo:n Mikosa-palloista

URHEILUSOPPI, Hakaniemen ympyratalo
ane tamer at
 



   
   

   

FORPAN POJAT

BASALTBALL CLUB

k eett ee ee
tassi kasiohjelmassa

ilmoituksillaan

toimintaamme tukeneita

yhteisdja ja liikelaitoksia
ja Suosittaa niiden

korkealuokkaisten palvelujen

kayttamista.



 

   
   
 

 

   

   
 

RUSALTRALL

TORPAN POJAT

ToPo:n toimisto
Rerustiott 40

00330 HELSINKI

Puh. 90/487 655
Fax. 90/488 607

Toimistonhoitaja:
Pia Kréger

ToPo ry:n johtokunta ToPo Juniorit ry:n

Heikki Lahdensuu ei. Jukka Haarala ph.

Juhani Halinen varapj. Jouko Fjader

Mar! Hausala Pekka Jokinen

Peter Holmstrom Meri Jarvimaa

Mika Hamalainen Juha Leva

Juha Leva Matti

Apso Turunen Perttl
Juha Palm

ToPo-Disco: Seppo
; Sampo Pennanen

dukka Kuusanmaki Kirst!

Roy
Sfimen

Jarmo Venhola

vastaava tolmittaja: Fike Filkonen



Mobi.
Lihas-, janne- ja nive Isirkyyn

"Reumakolotuksin”
| Nytilman
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