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TOPO JUNIORIT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020 – 2021 
 
 
1. Yleistä 
  
Seuran osoite   Ulvilantie 29/2 K 180, 00350 Helsinki 
     
Y-tunnus   1020171-1 
  
 
2. Hallitus 2020 – 2021 
 
 Puheenjohtaja   Tuomas Kohila 
Jäsen    Ville Hailikari 
Jäsen    Antti Lindholm 
Jäsen    Jomi Suhonen 
Jäsen    Juha Nieminen 
 
Vaalikokouksessa 25.5.2021 valittiin uusi hallitus. 
 
 
Seuran toimintakausi on 1.6. – 30.5. Sama ajanjakso on seuran tilikausi. 
 
 
 
Toiminnan keskipisteitä kaudelta 2020-2021: 

 
• Uusia junioreita saatiin mukaan kaikkiin olemassa oleviin ikäluokkiin 
• Yksi uusi joukkue perustettiin tyttöihin ja poikiin nuorimpiin ikäluokkiin 
• Lisäksi Pojat 2006 ikäluokka yhdistyi MuKin -06 ikäluokan kanssa, ToPon alle 
• Pyrkimys kohti täysiä juniori-ikäluokkia toteutui siltä osin, että pojissa 

ikäluokat ovat täynnä U16-junioreista alaspäin ja tytöissä U19-junioreista 
alaspäin 

• Kesäkauden toiminta saatiin koronaepidemiasta huolimatta järjestettyä 
onnistuneesti 

• Seuran kausimaksujen laskutus keskitettiin Holvi-tilille ja osamaksuerien 
määrää kasvatettiin lähes kuukausittaiseksi 

• Seuran kotisivut uudistettiin Yhdistysavaimen kautta 
• Sisäistä viestintää kehitettiin ja luotiin ToPo Basket NEWS uutiskirje jonka 

tilaajamäärät olivat kauden päättyessä noin 1500 kpl 
• Edustusjoukkueiden päävalmentajina toimivat Niko Kuusi (naiset) ja Risto-

Matti Rousku (miehet). 
• Naisten edustusjoukkue säilytti paikan Naisten Korisliigaan tulevaksi 

kaudeksi 
• Edelliskauden keväällä alkanut koronaepidemia rasitti kautta merkittävästi 
• Kaudet käynnistettiin valtaosin normaalisti, mutta useita 

aikuisharrastejoukkueita jätti osallistumatta sarjaan koronan takia 
• Seuran Naperokerho, pikkujoulut, ToPo Päivät ja muut yhteiset tapahtumat 

jouduttiin peruuttamaan epidemian takia 
• Epidemia lisäsi seuran työmäärää merkittävästi ja aiheutti lukuisia 

lopettamisia junioreissa. 
• Koronaepidemia pakotti seuran uusiin toimintamalleihin ja mm. 

ulkoharjoittelua, etävalmennusta ja erilaisia haasteita toteutettiin laajasti läpi 
seuran 
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3. Talous  
 
Seuran liikevaihto kasvoi jälleen edelliskaudesta ja liikevaihto on noussut yli 100% viimeisten 
neljän kauden aikana. Kustannusten kasvu ja yhteistyökumppanien löytäminen aiheutti paljon 
lisätöitä toimistolle. Hallitus kiinnitti erityishuomiota kassavirtaan ja sitä kautta 
maksuvalmiuteen. Kausimaksujen laskutus keskitettiin seuran Holvi-tilille, joka osoittautui 
onnistuneeksi tavaksi toimia. Tämä vähensi joukkueiden rahastonhoitajien työtä ja vähensi 
maksuhäiriöitä sekä vakiinnutti seuran kassavirtaa. 
 
Huomattava määrä uusia salivuoroja sekä kasvaneet palkkakulut (valmennus ja toimihenkilöt) 
toivat lisäkustannuksia, joka osaltaan aiheutti edelleen korotuspaineita kausimaksuihin. 
Junioritoiminnan maksuja nostettiin kauttaaltaan 3-6%, jonka lisäksi maksuihin sisällytettiin 
tuomarimaksut ja jäsenmaksut, tarkoituksena yksinkertaistaa laskutusta yksittäisen 
vanhemman näkökulmasta. 
 
Kaikista seuran toiminnan osa-alueista pyrittiin saamaan edelleen selkeitä 
kirjanpitoraportteja, jotka osaltaan mahdollistavat tarkemman toiminnan kustannusrakenteen 
suunnittelun ja kehittämisen. Tähän tulee kuitenkin jatkossa kiinnittää edelleen huomiota ja 
kehittää raportointia. Lakisääteisten maksujen ilmoittaminen ja tilitykset on toteutettu seuran 
toimesta ja velvoitteita suoritetaan ajantasaisesti. 
 
Todettiin, että edustusjoukkueiden toiminta sisältää jonkin verran taloudellista riskiä, johon 
urheilullinen menestys vaikuttaa ainakin osittain. Edustusjoukkueet nähdään 
markkinointikeinona uusien junioreiden houkuttelemiseen seuran toimintaan sekä 
yhteisöllisyyden kasvattajana. Kauden 20-21 päättyessä edustusjoukkueiden taloudellista 
tulosta tarkasteltiin toteuman mukaan ja päätettiin hakea lisenssejä myös tulevalle kaudelle. 
Naisten joukkueeseen päätettiin lisäksi satsata pelaajahankintoihin, tavoitteena kilpailu 
kärkisijoituksista Naisten Korisliigassa. 
 
  
4. Seuratoiminta  
 
 
4.1. Toiminnan yleisluonnehdinta  
 
Seuran junioritoiminta jatkoi alkukaudesta aiempien vuosien tavoin kasvuaan sekä tyttö- että 
poikapuolella. Kauden edetessä koronaepidemia aiheutti kuitenkin paljon lopettamisia.  
 
Toiminnan yksi keskeinen tehtävä on nuorimpien ikäluokkien jäsenmäärän vahvistaminen ja 
nykyisistä junioreista huolehtiminen. Seuran on taattava joukkueille laadukkaat puitteet sekä 
innostavan harrastustoiminnan, että menestyksekkään kilpailutoiminnan harjoittamiseen. 
 
Juniorijoukkueet pelikaudella 2020 – 2021 
 
Tytöt: 
 
02-03, 04-05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13-14, 15-16 ikäluokissa on joukkueet 
 
Pojat: 
 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13-14, 15-16 ikäluokissa on joukkueet 
 
 
4.2. Jäsentoiminta 
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Pelaajalisenssin maksaneita pelaajia oli seurassamme kaudella 2020 – 2021 yli 400.  Kun 
mukaan lasketaan naperokerho, supermikrojoukkueet sekä Torpan Poikaset, on seuramme 
toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten määrä n. 500. Kaudella 2020 – 2021 
seuramme lisenssipelaajien lukumäärä kokonaisuudessaan säilyi ennallaan edelliskauteen 
verrattuna. Viime vuosien lisenssipelaajien määrän kasvu tyrehtyi koronaepidemian takia. 
 
Aikuisia lisenssipelaajia on n.150. Aikuisia koripallon harrastajia lisenssipelaajien lisäksi 
seurassa on lisäksi n. 100.  
 
Seuran toiminnassa on tukihenkilöt mukaan lukien aktiivisesti noin n. 750 henkilöä. Näin ollen 
ToPo on yksi suurista läntisen Helsingin alueella toimivia kolmannen sektorin järjestöistä ja 
lisenssipelaajien määrällä mitattuna Suomen yksi suurimmista seuroista koripallossa. 
 
 
4.3. Seuran liikuntalajitarjonta 
 
Koripallo on edelleen seuramme päälaji. Koripalloa pelataan 35 joukkueen voimin. Tämän 
lisäksi seurassamme on toiminut jo usean kymmenen vuoden ajan nyrkkeilyjaosto, joka 
harjoittelee Ruskeasuon palloiluhallilla kahdesti viikossa.  
 
Lähialueen koulujen ja koripalloliiton kanssa yhteistyössä rakennettu Pirkka Street Basket 
jouduttiin peruuttamaan koronaepidemian takia. 
 
Kesätoimintaa tullaan kasvattamaan yhteistyössä alueen toimijoiden kesken ja mm. 
lähiseudun esikoulujen kanssa. Seura järjestää ympärivuotisesti koripalloleirejä ja 
kesäkaudella tuki sekä lajiharjoittelua kaupungin liikuntapaikoilla sekä pienille lapsille 
suunnattua kesäkoriskerhoa.  
 
 
4.4. Valmennus 
 
Seurassamme oli kaudella 2020 – 2021 valmentajia noin 40. Joukkueiden johtotehtävissä 
toimii lisäksi noin 50 henkilöä.  
 
Valmennusta kehitetään ja koordinoidaan seurassa yhteisen tapaamisien ja seuran 
valmennuskoordinaattorin avulla. Tulevalla kaudella keskitytään edelleen myös valmentajien 
koulutuksiin, tavoitteena valmennuksen tason nostaminen läpi seuran joukkueiden. 
 
Kaikille seuran valmentajille pyrittiin tarjoamaan mahdollisuudet kouluttautua liiton 
valmennuskoulutuksissa. Kolme seuran valmentajaa on mukana koripalloliiton 2-tason 
koulutuksessa. 
 
Valmennuksen laatu on avaintekijä sekä lasten viihtymisen, että urheilullisen menestyksen 
kannalta. Kaikille valmentajille pyrittiin jo tällä toimintakaudella maksamaan palkkio, jolloin 
seuralla on selkeämmin mahdollisuus asettaa valmentajien sitoutumiseen liittyviä kriteerejä. 
 
4.5. Kilpatoiminta 
 
Seuran kilpailutoiminta liiton sarjoissa suunnitellaan siten, että kaikille junioreille tarjoutuu 
mahdollisuus sopiviin haasteisiin ja kehittymiseen pelaajana. Kansainvälisen toiminnan 
lisäämiseen pyritään käytettävissä olevin voimavaroin. Ulkomaan turnauksiin kuten Scania 
Cup Ruotsissa ja kansainväliseen Baltian kovatasoiseen BBBL liigaan osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan edellisvuosien tapaan. Aikuisten kilpatoiminta keskittyy naisten ja 
miesten edustusjoukkueiden toimintaan kansallisilla pääsarjatasoilla. 
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Edustusjoukkueista naiset säilyttivät sarjapaikkansa ja miehet selviytyivät 1-divisioonassa 
aina finaaleihin asti, päätyen hopealle. Näin ollen miesten nousu Korisliigaan ei tullut 
mahdolliseksi. Juniorijoukkueet sijoittuivat laajalla rintamalla sarjojen kärkikahinoihin, mutta 
menestystä tärkeämpänä joukkueita oli erittäin laajasti osallistuneena eri sarjatasoihin. 
Juniorisarjoja kuitenkin keskeytettiin laajalla rintamalla ja suomen mestaruudet jätettiin 
ratkaisematta. 
 
 
4.6. Harrastetoiminta 
 
Aikuisten harrastesarjat tarjoavat mahdollisuuden jatkaa koripallon harrastamista 
juniorivuosien jälkeen. Seuralla on useita eritasoisia harrastejoukkueita kaikenikäisille miehille 
ja naisille.     
 
Alueen aikuisten sarjoissa pelattiin kaudella 2020 – 2021 M2D, M4D, M5D, Miesten 
kuntosarja ja N3D –sarjoissa. 
 
Seniorisarjoissa on pelattu vuosikymmenien aikana laajalla rintamalla, mutta 
koronaepidemian takia kaikki seniorisarjat peruutettiin kaudella 20-21. 
 
Aikuisharrastetoiminnassa ToPo Rookies ja Sophomores ryhmät jatkoivat toimintaansa 
syksyllä mutta joulukuusta lähtien toiminta jouduttiin koronan takia keskeyttämään. 
 
Juniori-ikäisille pyrittiin tarjoamaan jokaiselle oman tason mukainen joukkue ja usealla 
joukkueella on myös harrastetason pelaajia. Näille pelaajille tarjotaan mahdollisuus harrastaa 
liikuntaa vähemmän kilpailullisissa merkeissä. Heille tarjotaan myös koulutusta toimitsija ja 
tuomaritehtäviin. Lisäksi heitä pyritään ohjaamaan valmennuskoulutuksiin. 
 
Normaalin joukkueiden kausitoiminnan ulkopuolella seura järjesti toimintaa monipuolisesti 
mm. kesä- syys ja hiihtolomaleirit ja kesäkoriskerho lapsille. Perinteiset ToPo Päivät ja muut 
yhteiset seuratapahtumat jäivät keväällä pitämättä koronan takia. 
 
 
4.7. Tiedotus ja julkaisutoiminta 
 
Kauden 2020 – 2021 aikana pyrittiin edelleen tehostamaan seuran sisäistä tiedotusta.  
 
Kotisivujen uusiminen toteutettiin Yhdistysavaimen kautta ja seura otti käyttöön kauden 
päättyessä Suomisport-palvelun, johon lähdettiin siirtymään asteittain toukokuusta 2021 
lähtien. Lisäksi kauden aikana lanseerattiin uutis- ja jäsenkirje Mailchimpin kautta. Uutiskirje 
kulkee nimellä ToPo Basket NEWS. Basket Newsin tarkoitus on viestiä niin seuran omista 
tapahtumista ja ajankohtaisista asioista kuin laajemminkin koripalloskenestä sekä osaltaan 
mahdollistamaan parempaa näkyvyyttä yhteistyökumppaneille. 
 
SoMe-kanavilla on yhteensä yli 6000 seuraajaa seuraavissa some-palveluissa: Instagram, 
Facebook, Twitter ja Linkedin. Someviestinnässä on ollut haasteena aikaresurssit ja 
päivittävien henkilöiden määrä.  
 
Seuran infopakettien tekemistä vanhemmille ja toimihenkilöille jatkettiin, mutta koronavuoden 
takia infopakettien päivittäminen jäi kaudella osittain keskeneräiseksi eikä kaikkia infoja saatu 
eteenpäin. Tietoa jaettiin joukkueille ja jojoille sekä valmentajille toisaalta whatsapp INFO-
kanavan kautta enemmän.  
 
Kausijulkaisun toteutus myöhästyi epidemian takia ja julkaisu saatiin painoon 
poikkeuksellisesti vasta huhtikuussa. Kausijulkaisun ilmoitusmyyntiin haettiin tukea 
ulkopuoliselta yritykseltä, jonka avulla ilmoitusmyynti kattoi julkaisun kulut. Laadukas julkaisu 
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jaettiin jäsenistön lisäksi mm. osaan lähialueen ravintoloihin, kahviloihin ja muihin sopiviin 
paikkoihin, joka osaltaan toimii myös seuran toiminnan esittelemisenä ja markkinointina. 
Julkaisusta tehtiin myös sähköinen versio, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa. 
 
 
 
4.8. Yhteistyö 
 
ToPo pyrkii olemaan mukana kehittämässä Munkinseudun ja Läntisen Helsingin kolmannen 
sektorin yhteistyötä. Koripallon osalla pyritään kaikkien Helsingin junioriseurojen kanssa 
yhteistyöhön peli- ja kilpatoiminnan muodoissa. 
 
Kahtena edellisvuonna järjestetty Pirkka Street Basket jouduttiin epidemian takia 
peruuttamaan. Pirkka Street Basket järjestetään yhteistyössä Koripalloliiton, K-Supermarket 
Munkin sekä koulujen kanssa. Leikkimielisen katukoristurnaukesn tavoitteena on tuoda 
yhteen lähialueen koululaisia ja koripalloharrastusta, mottona ”Vuoden hauskin koulupäivä”. 
 
Munkinseudun läheisimmät yhteistyötahot ovat alueen koulut, muut yhdistykset sekä alueen 
yritykset. 
 
Yhteistyöprojektia miesten edustusjoukkueen ja Sykin U19-juniorijoukkueen välillä jatkettiin. 
Yhteistyö onnistui jälleen mallikkaasti ja juniori-ikäiset pelaajat saivat parhaan mahdollisen 
lähtökohdan viemään koripallouraa eteenpäin. Miesten joukkue sai puolestaan varsinkin 
harjoitusympäristöön lisää pelaajia. Tätä kuitenkin varjosti koronaepidemia, kun U19 sarja 
jouduttiin keskeyttämään. 
 
Sekä miesten että naisten edustusjoukkueiden ja junioriprojektien välistä yhteistyötä pyritiin 
vaalimaan mm. kummipelaajatoiminnalla. Edustusjoukkueet olivat jälleen suuresti esillä 
etenkin Season Start Campilla, mutta epidemiavuosi pakotti pitämään joukkueita erillään 
joten kauden aikaista yhteistoimintaa ei pystytty järjestämään.  
 
 
5. Hallitus 
 
Yhdistyksen monivuotinen hallituskokoonpano uudistui vaalikokouksessa toukokuussa 2021. 
Hallituksen jäsenet Antti Lindholm ja Juha Nieminen jäivät pois hallituksesta ja uusina 
jäseninä valittiin Vesa Aittomäki, Jukka-Pekka Mustalahti ja Hanni Tyry.  
 
Uusi hallitus asetti tavoitteita kehittää seuran valmennusta, taloushallintaa ja viestintää. 
Näiden tueksi perustettiin valmennus-, taloushallinta- ja viestintätoimikunnat. Toimikuntien 
johtajaksi valittiin Jukkis Mustalahti (valmennus), Vesa Aittomäki (taloushallinta) ja Hanni Tyry 
(viestintä)  
 
Hallituksen kokoontumistiheyttä päätettiin kasvattaa ja hallitus kokoontuu jatkossa kerran 
kuukaudessa, tavoitteena osallistaa hallitusta paremmin seuran toimintaan auttamaan ja 
keventämään osaltaan yhdistyksen toimihenkilöiden työtaakkaa. 
 
 
6. Talous ja varainhankinta 
 
Seuran taloudellinen toiminta on jaettu neljään yksikköön. Näitä ovat juniori- ja 
aikuisharrastetoiminta sekä molemmat edustusjoukkueet.  
 
ToPo Juniorit ry:n suoranaiseen alaisuuteen kuuluvat kaikki seuran joukkueet mukaan lukien 
edustusjoukkueet. Tämä tarkoittaa myös taloudellista vastuuta kaikkien seuran joukkueiden 
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velvoitteista. Juniorijoukkueiden pankkitilit on siirretty Holvi-pankkiin viimeistäkin joukkuetta 
myöten. Holvi-tilit toimivat kaikki seuran päätilin alla. 
 
Kausimaksuja nostettiin maltillisesti (3-6%) taatakseen toiminnan laadun ja yhdistyksen 
velvoitteiden hoitamiseksi ajallaan. Kausimaksuihin sisällytettiin tuomari- ja jäsenmaksut. 
Lisäksi kausimaksut keskitettiin seuralle ja kaikkien joukkueiden kausimaksut laskutettiin 
seuran Holvi-tililtä. Maksujen tiheyttä myös kasvatettiin 7-8 osamaksuerään, joka osaltaan 
auttoi seuran kassavirran tasapainottamista. 
 
Junioritoiminnan mahdollinen ylijäämä investoidaan kokonaisuudessaan toiminnan 
kehittämiseen. 
 
 
 
7. Toimintakertomuksen yhteenveto kaudelta 2020 – 2021 
 
Seuran toiminnan lähtökohtana on toiminnan laadun tinkimätön kehittäminen. Valmennus, 
seuran toimisto, olosuhteet ja materiaalit, viestintä sekä peliasut ja muut tuotteet ovat 
tärkeimpiä laatutekijöitä. Tavoitteena on olla Helsingin kiinnostavin seura, joka panostaa niin 
tyttö- kuin poikajunioreihin, naisten ja miesten edustusjoukkueisiin sekä 
aikuisharrastetoimintaan. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan hankkimalla uusia tyttö- ja 
poikajunioreita nuorimpiin ikäluokkiin. Toinen tärkeä painopiste on poika- ja 
tyttökilpakoripallon kehittäminen vanhemmissa ikäluokissa. 
 
Aikuisten kilpailutoiminta nähdään tärkeänä osana junioreiden kehityspolkua. 
Tavoitteellisessa toiminnassa edustusjoukkueet ovat merkittävässä asemassa. Jäsenistö 
tukee siksi edustusjoukkueita taloudellisesti jäsenmaksuista ja leirituotoista saatavin varoin 
vuosikokouksessa esitettävän suunnitelman mukaisesti. 
 
ToPo Juniorit ry:n toiminta tulee tulevaisuudessakin keskittymään junioritoimintaan ja sen 
kehittämiseen sekä Munkinseudun asukkaiden liikuntatarpeiden täyttämiseen. Investoinnit 
Rookies -toimintaan ja Naperokerhoon, Supermikroihin, Kesäkorikseen ja Torpan Poikasiin 
ovat tästä oivana osoituksena. 
 
Seuran kiinteät kulut kasvoivat edelliskauteen verrattuna huomattavasti. Kasvaneet kulut 
katettiin laajentuvalla jäsenpohjalla, yhteistyösopimuksilla ja tapahtumilla. Kassavirran 
turvaamiseksi kausimaksujen seurantaa tehostettiin ja osamaksueriä kasvatettiin kattamaan 
valtaosan kauden ajasta. ToPon kausimaksut pyritään jatkossakin pitämään kilpailukykyisinä 
verrattuna muihin laadukasta toimintaa tarjoaviin koripalloseuroihin sekä osittain myös 
verrattuna muiden lajien harrastuskustannuksiin. 
 
Koronasta huolimatta kesäkuussa 2020 järjestettiin jo perinteeksi muodostunut ToPo Muncca 
Camp. Vuoden 2020 leirille ilmoittautui yli 140 junioria. 
 
Kesäharjoittelu 2020 suoritettiin pääosin joukkueiden omien valmentajien sekä seuran 
fysiikkavalmentajien Markus Saariston ja Anni Kärkkäisen johdolla. Kesäharjoittelussa 
panostettiin aiempaa laajemmin sisävuoroihin. Kesällä järjestettiin lisäksi kesäkoriskerho 4-7 
vuotiaille lapsille edelliskausien tapaan, kuten myös ToPo Rookies Summer Sundays. 
 
Koronaepidemia keskeytti kauden 2019-20 päivämäärällä 12.3.2020, joka jää historian 
kirjoihin merkittävänä tapahtumana kaikkialla. Epidemia hellitti 2020 kesäkauden ajaksi, mutta 
korona varjosti kautta 20-21 merkittävästi koskettaen seuratoimintaa laajasti. ToPo Juniorit ry 
selvisi haasteista huolimatta varsin hyvin niin taloudellisesti kuin joukkueiden toiminnan 
osalta. Epidemia aiheutti kuitenkin runsaasti erilaisia ongelmia seuratyöhön, yhteisöllisyyteen 
sekä lopettamisia juniori ja aikuisharrastepuolella. 
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Keväällä kauden päätyttyä perinteiset ToPo Päivät jouduttiin edelliskauden tavoin 
peruuttamaan koronaepidemian takia ja kauden ansioituneet henkilöt päätettiin palkita 
myöhempänä ajankohtana. Myöskään Naperokerhoa ei pystytty järjestämään kauden aikana. 
 


