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ToPo Juniorit ry VUOSIKOKOUS 2020-2021
Aika

2.2.2021 klo 18:00 – 21:00

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 Vesa Aittomäki ja Ville Hailikari
sekä ääntenlaskijoiksi Tuomas Venhola ja Juha Nieminen.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen asialistan esittely
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi
5. Kauden 2019-2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely
Hallituksen puheenjohtaja Kohila ja toiminnanjohtaja Suhonen esittelivät tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen. Todettiin, että seuran talous on suhteellisen vakaalla pohjalla ja on pystytty
kehittämään uusia varainhankintakeinoja ja kehittämään laadukasta toimintaa. Pääpaino on
junioritoiminnalla.
6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja hallituksen jäsenille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilikauden 2019-2020
osalta.
7. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittelivät kuluvan kauden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
Juniorit ovat toiminnan ydin, mutta edustusjoukkueet ja harrastetoiminta sekä yhteistöllisyys ovat
myös kaikki olennaisia. Tulot perustuvat pääasiallisesti kausimaksuihin, kaupungilta saataviin
tukiin sekä yhteistyökumppani- ja leirituloihin.
Tässä yhteydessä tuotiin esille erilliset budjetit edustusjoukkueiden ja seuran muun toiminnan
osalta. Lisäksi tuotiin esille junioreiden tuki jäsenmaksuista 10.000 €/edustusjoukkue (20 € naisille
ja miehille per juniori eli yht. 40 € per jäsen).
Esitettiin kysymyksiä kuluvan vuoden talousarvion toteutumisesta ja kohtaavatko tulot ja kulut
koronan aiheutettua keskeytyksiä kauden aikana ja pyydettiin avoimempaa tiedotusta näin
poikkeusaikana.
Todettiin, että seura haki ja sai pienen korona-avustuksen keväällä etätoiminnan kehittämiseen ja
tulojen puuttumisen paikkaamiseen. Kesäleirit ja harjoittelu pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti.
Toiminnanjohtaja kertoi, että talousarvio ja kassavirtabudjetti pitää toistaiseksi hyvin paikkansa.

Todettiin, että uudet nettisivut on avattu ja sinne on luotu palaute ja ideapankki, josta annetaan
jäsenistölle pian lisätietoa. Hallitus toivoo saavansa jäsenistöltä palautetta ja kysymyksiä, jos
kentällä on epätietoisuutta tai huomataan epäkohtia.
8. Käsiteltiin koronaepidemian vaikutukset seuran toimintaan
Hallituksen puheenjohtaja totesi, että korona-ajasta on selvitty suhteellisen hyvin. Valmentajat
ovat tehneet erinomaista työtä ja juniorit pysyneet aktiivisena ulkoharjoittelun ansiosta. Seuran
kehittämiskohteet eivät koronan takia ole muuttuneet. Hallitus pyrkii toiminnallaan ennen kaikkea
pitämään huolen, että seura pysyy elinvoimaisena ja on valmis toimiin aina heti kun rajoitukset
poistuvat.
9. Esiteltiin muutoksia ja päivityksiä yhdistyksen sääntöihin
Käytiin keskustelua säännöistä ja todettiin, että säännöt käydään kaikki läpi ja tullaan
muokkaamaan modernimpaan muotoon. Päätökset tehdään kevään kokouksessa.
10. Käsiteltiin kevätkokouksen asialistaa ja ajankohtaa
Kevätkokous järjestetään huhtikuussa. Käytiin keskustelua, että nykyinen hallitus esittelisi
alustavan budjetin kevätkokouksessa. Tämä helpottaisi kokouksessa valittavan uuden hallituksen
työtä.
Uudet säännöt vahvistetaan ja hyväksytetään kevätkokouksessa ja ennen sitä kuunnellaan
jäsenistön toiveet.
11. Tiedoksi- ja keskustelu -asiat
Käytiin etukäteen pyydettyä keskustelua seuran toiminnan eri osa-alueiden eriyttämisestä.
Todettiin, että Koripalloliiton säännöt eivät suosi edustusjoukkueiden ja juniorien toiminnan
eriyttämistä. Nyt käytössä oleva edustusjoukkueiden erillinen budjetointi on kannattavin ja järkevin
keino pitää yllä koko seuran kattavaa koneistoa. Valmentajia ja toimihenkilöitä toimii seuran sekä
juniori- että edustusjoukkuetoiminnassa ja esim. palkkakulut ovat jaettu mahdollisimman tarkasti.
Puheenjohtaja vakuutti, että edustusjoukkueet eivät rahoitu junioreiden kautta.
Keskusteltiin paikallisseurojen yhdistymisestä, jossa todettiin, että poikien -06 syntyneiden
joukkue yhdistyi kesällä MuKin joukkueen kanssa. ToPo on avoin dialogille ja laajemmastakin
yhdistymisestä on käyty MuKin kanssa keskusteluja, mutta ne eivät ole vielä johtaneet
toimenpiteisiin.
Käytiin keskustelua seuran työntekijöiden toiminnasta ja todettiin, että seuran arvot eivät ole
muuttuneet. Epäkohtien tullessa esiin pyritään ne ratkaisemaan yhdessä suoraviivaisesti ja
ratkaisuhakuisesti ilman syyttelyä. Esille tuodut epäkohdat työntekijöiden toiminnassa otetaan
vakavasti ja hallitus käsittelee asian asianmukaisesti.
Todettiin, että varainhankintaan olisi saatava mukaan lisää aktiivijäseniä.
Muita keskustelussa esiin nousseita asioita; saatiin kolmelta tyttöjoukkueelta kiitokset
valmennusjohdolle, todettiin ToPon toiminnan kehittyneen 5 viimeisen vuoden aikana huimasti,
vaikka käytössä on ollut rajallinen budjetti. Varsinkin viimeiset kaksi vuotta valmentajien koulutus
ja toiminta on mennyt eteenpäin.
Toivottiin parannusta palautteen antoon ja avoimempaa tiedotusta ja läpinäkyvyyttä toimintaan.
Kiitettiin valmentajia hyvin tehdystä työstä ja vaivannäöstä ja joukkueina toimimisesta.
Hallitus kiitti toiminnanjohtajaa hyvin tehdystä työstä.

12. Hallituksen puheenjohtaja kiitti hyvästä ja rakentavasta keskustelusta ja päätti kokouksen
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
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