
Jlvon Duheenlohtria Jukkr Ruhrnen (oik) sai eilen rinnalleen seunn uudet tu lokkaat. Vas, kr.-roon. Yalnentaia Aki larino,Tori l4p:
oioia,Aksell TSrino.-Tonl Oi.la, Eliai Kuo3manen,Vili Manninen, Tuomas Tarino ja s€uLn y.parptinlvalmentaJrn. Jatktva lomi L|hti.
iOO-ainsimmtlsenii palnlsiunna l{uorl Suoml -slnetin vastaanotlaneen revon 120 palnUast. So omaa klsallsensrln.Uudltrlkli'kuB3it
kunistyvtt ensi kuun puollvlliss{.

Pohjois- Aki rartnon 
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pia molskiniekkoja lukuunot-

vaniaataisseuran iliffi;:flf;; J',,?,"11'i1t ffiff?:"1'*::*Ultiil'T"
parhaim.misto f."rfJiil'i:fl.#frffi'JHH: 1i,friffii,f,"#,T"ffi1x"#s1 7'voirm"ln"nna
JiifVenptiiin iassa Tlukissa putsatruaan sita ,omaan hiinen aloitteestaan pit- Piiroselle vaikka

voimaililoihin ffi#ffi;;tt3xi:nuorem- 
kdll-isenharkinnani{lkeen 

,r- jouluaattona'

TafinOien iOhdOlla - Hiinen pikkuveljensa Akseli paeleisena menna oman kau-
r ' a r i no , to ,onsam 'o innuor tenbq" -ga !& ; ,nTar inonka tseon tyys t i n l i i r ven -'arvokisakavija ja pojissa suo- lraffi:i eriff'*,:yl,in otgrli*i- P^11t:1j11*lyj*Yt",i*-ifritH3,[i,?fiHr*t',ff1:. : l':1':$;l?Ti*trf[1?H:h:

robert.monstovics@ jin tiikiiliiisen pii?ityylisuunnan -Korson Vbto on lentopalto- eiviit per?iti huipputasoa'
i"ritivr'tv'u'n kreikkalais-roo'rililir'rtir.r^,"iil seura, Thrino laukoo suoraan. - Korson saliin (Lumo) oli tosi

itffi;ffi;iJn to.rirta tekijois- Kahden perinteisen tyrillis- hankalaapiiiistiietenkinviikon-
Itii on muiiritin IiiVon uusissa seuran lajipiinotuksissa 6ti tyy- loppuisin'. -
i ;;; i l t;-;FlicrcKrrncryr2rrp?r t4 nanrrqq .nficffi srrrrrernni" 

-Tietysti Lumo oli nimensii

fAnVflpiA lKeski-Uuden- 
nimisse kyse. Elias Kuosmanen, ta odottaa entista suulempia --rrt'rvlu Luuu

maan vdkev{ painivd.ikuttaja -''o.ry !4nf1oja javrri I'4g:*"1 *";;;;kti;;.;"d;-1il mukaisesrllubo= ja-mrds lir-

ld-"1p.siJ3rs, j::ri* ff33fifll;xrmy+:i ::irelg:Xla#**- ffJ:ff?,'j*il1[""fiii:?t;
lYV CIIUSlil!\.rrr

;;ksi lajinsa johtotah4"g, 4u- xossa'. ft4l"it"" Sft'i-i""t"p"ttofto"s- 
j:roChelnommi"tin

eell4 kun JAVo sai vahvuute"rr- - 
llkseli Tarino ja ltuosmanen sia lioVe voittl ZOOaikt-'tt p" ltytliarinon katse on tiukastijo

;;'ia;;nff;ft;lari;; sekii Manninen on nimetty ka- lasi liigaa kuuden peratttiisen tuevassa'

painit6hdet miesten Suomen n"" n- leL"fufu"den veiran 2001- -.-:Yoimme 
mennii Piiroselle

mestarista ia EM-kisaedustaias- 'nestaruu-lClpailuihin VaE6- 200?' 
' vaikka iouluaattona treenaa-

ta Thomas Tarinosta alkaen. ,/aan puotaarirg.-r+, etotuuta. Veioon kiyt{nniissa iaaviit maan ia paasernme harjoltus-

Koven Dainia 15 vuotta me- ,osie ennen (30.-31. heinakuul painista_enaa"negsikatla'paini- teireUe sekl varmasti saamme

"":!i;fa-a;^"h#+ql *,fy"ll"rn:*ro,,1#ffi [o"t" vt'ittai'ia "a't6"ie"m- fr:l"1tTfilffili"ttx?;:Hffi;
Aki rarinon suojateista pg'ati ;:;*-:-'";::T:':::;::'-::::::" inno6tuu' painiliitori vuoden
kuusi jatt.is pohioisr-antdalais- i#ifjtrffglassaiunio- 2010 seuravalmentaj4 jgka ehti
seuransiirtviikseen,avoon' 
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