


Kerhot



Tytöt



STELLA KAARNAKOSKI
Tällä tytöllä on oikeanlainen asenne harjoitteluun ja 
pelaamiseen. 
Treenaajana hän on valmentajien mieleen; jaksaa kuunnella 
ohjeet, keskittyy ja tekee aina parhaansa! Kevään pelien myötä 
hänestä on kuoriutunut myös periksiantamaton taistelija!  

Tästä tytöstä on kasvamassa mitä mainion koripalloilija! 



POJAT

-



JOEL TEIKARI
Tämä poika on tunnollinen ja 
hiljainen puurtaja.



Tytöt



EMMA Hämäläinen
Hieno esimerkki koko joukkueelle, miten täysillä 
treenaaminen näkyy pelitaitojen kehittymisenä.  

Hyökkäyksessä koriin uppoavat niin nopeat layupit kuin 
kaukoheitotkin, ja puolustuksessa taistelee aina 
periksiantamattomasti joukkueen eteen. 



TYTÖT



Maria Aho
Tämä aina treeneihin hymyissä suin tuleva tyttö on treenannut 
koko kauden tunnollisesti ja se on myös näkynyt valtavan 
suurissa kehitysaskeleissa joita hän kaudella on ottanut.  
Myös asenne on kohdillaan, ja matseissa tämä tsemppari 
taisteleekin aina tunteella ja loppuun asti. Joukkueen 
levypallokuningatar.  



Pojat



Kasimir ijäs
Tämä taitava pallonkäsittelijä on käynyt tunnollisesti 
harjoituksissa ja ennättänyt myös P06-poikien peleihin 
lukuisat kerrat. Hän on vuoden aikana kasvanut myös 
joukkuepelaajana ja hän usein kannustaa tovereitaan 
penkiltä.



TYtöt



Aina saikku
Tämä tyttö on AINA valmiina. Mukisematta hän AINA 
puolustaa vastustajan kovinta pelaajaa ja laittaa AINA 
itsensä täysillä likoon. Hän on esimerkillinen tyttö kentällä 
ja sen ulkopuolella, ottaa AINA muut huomioon. Tämä 
kolmen trion nuorin neiti pelasi Tallinn Nord Cupin 
pronssiottelun sormi ja nilkka paketissa ja antoi kaikkensa 
joukkueen eteen – kuten AINA.



Pojat



Lassi Niemelä
Tämä poika tekee kaiken täysillä, hänellä oikea asenne niin kentällä 
kuin kentän ulkopuolellakin, ja hän muistaa kannustaa 
joukkuekavereitaan joka tilanteessa. Tunnollinen ja 
periksiantamaton treenaaja, jonka pelitaidot ovat kehittyneet 
hurjasti viimeisen vuoden aikana. Erityisesti puolustus on noussut 
aivan uudelle tasolle. Vielä vähän varmuutta ja rohkeutta 
hyökkäyspäähän, niin tästä pojasta tulee pysäyttämätön. 



TYTÖT



Erika Woods
Keväällä harpauksin kehittynyt ja uuden peli-ilmeen 
löytänyt joukkueen tukipilari varsinkin 
levypallopelissä.  

Tsemppaa joukkuekavereita kentällä ja sen 
ulkopuolella. 



Pojat



Kaarlo Lehtonen
Tämä pelaaja hallitsee niin korinteon, 
pallonkäsittelyn, syöttämisen kuin 
puolustuksenkin.  

Hän on lahjakas, monipuolinen ja äärimmäisen 
taitava.



Tytöt



Lotta Onnela
C-tytöissä kauden päätavoitteina on ollut opetella erilaisia 
puolustus- ja hyökkäystapoja.  

Tällä tytöllä oppi on mennyt usein suhteellisen helposti 
perille, eikä juuri koskaan tarvitse erikseen pyytää 
tsemppaamaan, sillä tsemppi ja hyvä asenne tulee hänellä 
hyvin luonnostaan.



Tytöt



Vilma Merikari
Kauden pelaajana palkitaan se, joka on kauden aikana aikaisemman kauden loukkaantumisten 
jäljiltä noussut joukkueen yhdeksi luottopelaajaksi ja aloittavaksi Point Guardiksi. Tämä pelaaja 
osoitti sitkeyttä vaikka syksyllä olikin aluksi vaikeata, mutta Joulua kohti ja keväästä olemme 
saaneet seurata kuinka kärsivällinen treenaaminen tuotti tulosta. Yhden käden no-lookit vaihtui 
vielä toistaiseksi varmoihin passeihin sekä erityisesti kolmen pisteen heitot alkoivat osua 
keskelle keksintöä. Tämä nuori neiti on käytännössä aina paikalla treeneissä ja matseissa sekä 
on myös käynyt coachien korviin kantautuvien huhujen mukaan seuraamassa paljon 
muidenkin pelejä niin korisliigassa kuin junioreidenkin (erityisesti poikien) sekä myös ollut 
toimitsijana ja valmentajana seuran nuoremmille junioreille, joten koris alkaa olla elämäntapa 
tai siis on.  

Kiitos ja kumarrus Vilma, jatka samaan malliin tulevaisuudessakin.



Pojat



jussi “PJ” Pietiläinen
Aina iloinen ja tsemppaava 
nuori mies.  
Kesällä hän astuu armeijan 
vihreisiin.



PREMIUM



Nämä valmentajat pysyvät positiivisina vaikkei aina tuntuisi siltä. Ottavat pelaajat myös 
yksilöinä huomioon. Ovat kärsivällisiä opettaessa uusia asioita pelaajille.  

Tämän ryhmän valmentama joukkue on voittanut kaiken voitettavissa olevan. Tällä kaudellakin, 
kaikki koitokset tuottivat joukkueelle mitalin erinomaisen valmennustyön ansiosta. 

He tekevät tiimityötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Hyvä pöhinä houkutellut täksi 
kaudeksi myös pari uutta tiiminjäsentä mukaan. Hyvin toimivan joukkueen takana ei ole 
ainoastaan valmentaja, vaan yhtenäinen valmennustiimi. 



T05-06 VALMENNUSTIIMI

DINAH BEDRETDIN, TURO-KIMMO LEHTONEN, TOMAS KALLSTRÖM,  PUTTE ONNELA, 

Essi lyytikäinen, MALIN MATTSON-ONNELA JA SEMRA RÄIKKÖNEN



PREMIUM



Niko Marttinen
Aktiivisesti mukana joukkueenjohtajana jo useamman vuoden ajan. 
Selvittää ja kysyy jos uusia asioita tulee eteen ja tarttuu toimeen.  

Seuraa ja kannustaa perheensä kanssa myös ToPoLan muiden 
joukkueiden pelejä eikä vain ’omaa joukkuettansa.



Tytöt



KAISLI HELANDER
Vuoden tyttöjunnu -palkinto menee tänäkin vuonna 
pelaajalle, joka on ollut edustamassa seuraamme 
isommilla kentillä maailmalla. Biddy-reissun lisäksi 
kauden meriitteihin tällä terhakalla pelaajalla kuului mm. 
isoja minuutteja kolmekin vuotta vanhempien B-tyttöjen 
sarjassa. Kova kausi! 



Pojat



Kaarlo Lehtonen
Lahjakas ja monipuolinen urheilija. Luontainen peliäly ja 
pelinjohtaminen hyppysissä. Aina valmis pelaamaan 
kaikkien kanssa niin ulko- kuin sisäkentilläkin – myös 
tyttöjen ☺ Tämä nuori pelaaja auttaa joukkuekavereitaan 
onnistumaan – syötöt lähtevät mallikkaasti ja asettaa 
joukkueen edun omansa edelle.



Tytöt ja Pojat



Pikkujunnuvuosinaan tämä joukkue kehittyi ja onnistui monesti, mitalia tuli sekä aluefinaaleista että turnauksista. Ensimmäisenä C-vuonna joukkue oli jo 
seuran parhaimmistoa. Joukkue on vuosien varrella kärsinyt myös pelaajamenetyksistä sekä pitkäkestoisista loukkaantumisista ja sairastelusta sekä 
hetkittäisestä herpaantumisesta ja tason notkahduksesta. Joukkue on onneksi myös saanut vahvistuksia toisaalta.  
 
Joukkueessa ja taustajoukoissa on runsaasti seurassa palkittuja yksilöitä, mutta ennen  kaikkea tämä porukka on osoittanut olevansa Joukkue isolla Jllä, 
koska se on periksiantamaton. Joukkue toi ToPoLan tällä kaudella takaisin valtakunnallisten sarjojen kantaan päästessään pelaamaan Valtakunnallista 
ykkösdivaria. Joukkue on tarjonnut aina viihdettä ja jännitystä ns koko rahalla ja niin tänäkin vuonna voittaessaan Eteläisen alueen 2. divisioonan 
mestaruuden jo toisena vuonna peräkkäin hermoja raastavien matsien päätteeksi. Joukkue edusti seuraamme mainioilla otteilla valtakunnallisessa 
sarjassa pelaten siellä 18 ottelua.  

Tämä joukkue on siis kerännyt jo monta mitalia matkansa aikana; Ricoh –turnauksen pronssi mineissä ja B-tytöissä, Kouvot –turnauksesta hopeaa C-
tytöissä, Viron Rakvere –turnauksesta kultaa mineissä, kutsuttuna Scania Cupiin 2014, eteläisen alueen I div pronssia mineissä ja C-tyttöjen I-divarissa 
hopeaa sekä edellä mainitut kaksi kultaa II-divarissa. Joukkueen pelaajia on ollut kolmena vuonna edustamassa ToPoLaa myös Biddy-turnauksessa 
Yhdysvalloissa. Tähän joukkueeseen on tullut Vuoden Valmentaja palkinto, Vuoden touhutätejä löytyy 3 kpl ja Vuoden tyttöjunnuja myös 3 kpl. Nyt tämä 
joukkue ansaitsee upealla joukkuepelillään VUODEN JOUKKUE –PALKINNON.  Voisi sanoa – vihdoinkin…



B Tytöt



KIITOS KULUNEESTA KAUDESTA


