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ToPo Juniorit ry sääntömääräinen vaalikokous   

Aika  25.5.2021 klo 18:30 – 20:00 

Paikka  Microsoft Teams -kokous 

Läsnäolijat  Erillinen liite 

 

1.-2. Kokouksen avaus/järjestäytyminen 

 
Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kohila avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.  

 
Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomas 
Kohila ja sihteeriksi Lea Harju. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Hailikari ja Jomi Suhonen sekä 
ääntenlaskijoiksi Vesa Aittomäki ja Hanni Tyry. 
 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin asialista. 

 

4. Hallituksen jäsenten määrä 

 Uuden hallituksen jäsenten määräksi ehdotettiin ja hyväksyttiin kuusi henkilöä 

 

5. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten, tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta 

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin nykyistä puheenjohtajaa Tuomas Kohilaa ja muiksi 
hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Hanni Tyry, Ville Hailikari, Jomi Suhonen, Jukka 
Mustalahti ja Vesa Aittomäki. Kaikki ehdotukset saivat kannatusta ja ne hyväksyttiin. 
Tilintarkastajiksi ehdotettiin nykyisiä tarkastajia Timo Matilaista ja Pekka Lindqvistiä. Ehdotukset 
hyväksyttiin ja varamiehiä ei valittu. 

 

6.  Sääntömuutokset 

Hallituksen puheenjohtaja Kohila esitteli ehdotetut sääntömuutokset ja ne hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

 

7. Tulevan kauden talousarvio ja toimintakertomus 

Toiminnanjohtaja Jomi Suhonen esitteli talousarvion, jonka todettiin olevan paljolti viime kausien 
kaltainen. Toiminnan ja jäsenmäärän kasvaessa myös liikevaihdon odotetaan kasvavan. 
Kulurakenne on jaettu neljään osaan; miesten edustusjoukkue, naisten edustusjoukkue, juniorit ja 
aikuisharraste. Tulevalla kaudella lisärahoitusta suunnataan erityisesti juniorien ammattimaiseen 
valmennukseen sekä naisten edustusjoukkueeseen. Pääasiallisina tulonlähteinä ovat edelleen 
kausimaksut sekä tuet ja avustukset. 

Toiminnassa jatketaan ja pyritään edelleen kehittämään ja laajentamaan yhteistyötä Helsingin 
kaupungin ja koulujen kanssa. 



Juniori joukkueissa tytöissä seuralla on joukkueet kaikissa ikäluokissa ja pojissa tulevalla kaudella 
vain vanhimmasta ikäluokasta puuttuu joukkue. Aikuisharraste puolelle naisille pyritään saamaan 
lisää joukkueita. 

Toimintaa kehitetään edelleen mm. valmistelemalla sähköiseen kirjanpitoon siirtymistä, 
Olympiakomitean Suomisport palvelun käyttöönottoa, hallituksen avuksi perustetaan työryhmiä 
mm. sponsoriyhteistyön kehittämiseen sekä valmennuksen työryhmä. 

Tulevalla kaudella tulossa myös mm. ToPo Basket News ja Kausijulkaisu sekä Munkan alueella 
näkyminen ja toimiminen Naperokerhon ja Pirkka Street Basketin avulla. 

 

8.  Kysymykset ja keskustelu 

Hallituksen uudet jäsenet esittelivät itsensä lyhyesti ja vastasivat samalla oman kantansa 
kysymykseen mikä heidän mielestään on edustusjoukkueiden rooli ToPo Juniorit ry:ssä. 
Keskusteltiin toiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä ja että toimintasuunnitelmassa ja 
talousarviossa olisi hyvä esitellä esim. kausimaksut. 

Puheenjohtaja kiitti tehtävässään lopettavia hallituksen jäseniä ja toivotti uudet jäsenet 
tervetulleeksi. 

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut hallituksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti 
kokouksen. 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

 

 

___________________________________          ___________________________________ 

Jomi Suhonen                              Ville Hailikari 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Tuomas Kohila, pj          
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