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PUHEENJOHTAJAN  
TERVEHDYS
Torpan Poikien 89. kausi käynnistyi tänä vuonna hiukan erikoisemmissa  

merkeissä. Globaali pandemia keskeytti keväällä harjoittelun sekä pelit lähes 

kokonaan. Kesällä harjoittelussa päästiin lähelle normaalia rytmiä ja kesän jälkeen 

päästiin käynnistämään kausi toiveikkaissa tunnelmissa. Pandemian toinen aalto 

iski kuitenkin päälle kevättäkin voimakkaammin ja kausi jouduttiin jälleen kes-

keyttämään, kun valtioneuvoston suosituksesta pääkaupunkiseudun harjoittelu-

paikat suljettiin sekä ryhmäkokoja rajoitettiin. 

Olemme Torpan Pojissa joutuneet muiden seurojen tavoin tarkoin suunnittele-

maan toimintaamme näissä poikkeusoloissa. Tavoitteemme tarjota kilpailullisesti 

laadukasta valmennusta ja kehittävää harrastustoimintaa nuorten hyvinvointi 

huomioiden, on ollut paljon monimutkaisempaa kuin aikaisemmin. Seuran toimin-

nan logistiikka ja taloudenhoito on saanut uusia ulottuvuuksia kauden keskey-

tysten takia ja seuran henkilökunnan työskentely on näissä oloissa ollut pykälää 

monimutkaisempaa. 

Haluankin kiittää sydämestäni teitä kaikkia seuran aktiivisia raskaan työn raatajia. 

Näinä aikoina, jolloin välimatkat kannattaa pitää, välttää ylimääräisiä kontakteja ja 

kilpailutoiminta on hyllytetty, on nuorten kanssa tehtävä harrastustoiminta entis-

tä tärkeämpää. Lapsille ja nuorille pitää tarjota virikkeitä ja yhteiskunnallisesti on 

tärkeää, että pidämme nuoret liikkeessä.  Juuri nyt henkisestä ja fyysisestä hyvin-

voinnista huolehtiminen on mittaluokkaa tärkeämpää, koska koulun lisäksi lähes 

ainoat virikkeet löytyvät digitaalisesta maailmasta. Uskon, että seurojen tekemän 

työn arvo korostuu pandemian päätyttyä ja kun pääsemme taas normaaliin  

elämään kiinni. Meillä on joukko motivoituneita ja positiivisia nuoria keskuudes-

samme. 

Pandemian jälkeen Torpan Pojat nousee kuin Fenix-lintu tuhkasta entistä vah-

vem pana seurana kuin aikaisemmin. Munkkalainen, kohta 100-vuotinen, urheilu-

perinne ei kaadu edes globaalin kriisin edessä. Tulemme jatkamaan väsymätöntä 

uurastusta urheilevien lastan ja nuorten eteen. Jaksetaan kaikki vielä hetki  

rauhoittua ja nujerretaan Pandemia yhdessä!

Tumppi Kohila  
Hallituksen puheenjohtaja,  

ToPo Juniorit ry
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habita.com

* Tuet TOPOn harrastustoimintaa jokaisella kaupalla!  
OTA HETI yhteyttä numeroon 010 5855 010  

tai lähetä viesti osoitteeseen www.habita.com/yhteydenotto.  
Mainitse viitteenä sana ”TOPO”  

sekä kerro mille joukkueelle haluat tuen ohjautuvan. 

HABITA TUKEE TORPAN POIKIEN TOIMINTAA!  
Nyt kaikille TOPOn kannattajille 20 % ALENNUS  

kiinteistöalan palveluista HABITAn kautta. 
• Lähetä asunnon myyntiä harkitsevan henkilön tiedot meille. Kauppaan johtaneesta 

 myyntitoimeksiannosta maksamme valitsemallesi Topon joukkueelle 500€ vinkkipalkkion.*

• Lähetä ulkomailta asunnon ostoa harkitsevan henkilön tiedot meille. Kauppaan  johtaneesta 
vinkistä maksamme valitsemallesi Topon joukkueelle 300€ vinkkipalkkion.*

HABITA JA TOPO  
YHTEISPELILLÄ VOITTO KOTIIN!
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topon Kausi 2020–2021  
junnuista edustusjoukkueisiin 
Seuran GM:n silmin

ToPon juniorijoukkueissa on hyvä tekemisen meininki! 

Aloitin ToPossa kaudella 19–20. Näiden kahden kauden 

aikana olen havainnut, että juniorit saavat osaavaa ja  

innostavaa valmennusta. Uusien harrastajien määrä  

on nousussa ja seurassa tullaan keskittymään entistä 

enemmän siihen, miten junnujen päivittäiset harjoitukset 

saadaan vieläkin laadukkaammiksi kaikissa ikäryhmissä. 

Tähän liittyy olennaisesti valmenta jien kouluttaminen ja 

valmennuksen vieminen laaja-alaisempaan suuntaan. 

Kulunut kausi on ollut monella tapaa haastava ja jokainen 

toiminnassa mukana ollut on tehnyt hienoa työtä. Kaikki 

meistä joutuivat uuteen tilanteeseen ja toimintamallit oli 

rakennettava uudelleen. Vaikeista olosuhteista huolimatta 

joukkueet keksivät toinen toistaan luovempia ratkaisuja 

harjoitustoiminnan läpiviemiseen ja joukkuehengen yllä-

pitämiseen. Vaikka salissa tapahtuvat harjoitukset ovat 

osalla joukkueista edelleenkin tauolla, on pelaajilla ja 

valmentajilla erittäin hyvä tilaisuus opiskella peliä muilla 

keinoilla. 

Valmennuksessa on monia osa-alueita ja usein valmentajat 

saattavat erikoistua yhteen asiaan. Olisi kuitenkin hyvä  

laajentaa osaamista esim. fysiikkaharjoittelun puolelle,  

mikäli lajiosaaminen on hyvällä tasolla. Jos nämä kaksi 

ovat jo kunnossa, kannattaa lähteä tutustumaan eri oppi-

misen alueisiin ja sitä kautta erilaisiin opetusmenetelmiin. 

Lajin analysoinnin ei pitäisi olla pelkästään valmentajien 

tehtävä vaan isossa osasa pelaajan oppimisprosessia.  

Pelissä tapahtuvat valinnat, kuten esimerkiksi syöttäminen 

kehittyvät varmasti, kun pelin ymmärrys kasvaa. Pelaajien 

tulisi siis yhtä lailla opiskella lajia myös videoiden muodos-

sa. Taktista osaamista voi viedä eteenpäin katsomalla sekä 

omaa että muiden pelaamista.

Tällä kaudella juniorit eivät valitettavasti ole pystyneet 

seuraamaan ja imemään oppia edustusjoukkueiden peleis-

tä paikan päällä, mutta kiitettävän monet ovat seuranneet 

ja kannustaneet ruudun takaa.

Edustusjoukkueiden kausi on ollut menestyksekäs. Naisten 

koris liigassa nuoret pelaajat saivat vaativan ympäristön ja 

tekivät kovasti töitä niin harjoituksissa kuin peleissä.  

Naisten uusi 1-divarin joukkue on ollut erittäin onnistunut 

lisä seuran tyttöpuolen ohjelmaan ja tulokset divarista 

ovat hienoa katsottavaa. Naisten divisioonapaikka tarjoaa 

vielä juniorijoukkueissa harjoitteleville sekä nuorille liiga-

joukkueen kokoonpanossa mukana oleville erinomaisen 

paikan päästä kehittämään taitojaan aikuisten kilpasarjassa.

Miesten edustuksen 1A-divarin kausi on ollut monellakin 

tapaa menestyksekäs ja jatkuu edelleen finaaleissa. 

Edustusjoukkueet kiittävät kaikkia runsaasta kannustuk-

sesta ja tuesta! Toivottavasti mahdollisimman moni nuori 

ToPolainen löytää tiensä tulevina vuosina seuran edustus-

joukkueisiin.

Kirjoittaja on ToPon General Manager Jussi Syrjänen,  
jonka oma historia ToPossa alkoi 5-vuotiaana. 
Toiminnanjohtaja Jomin kanssa samassa lasten-
tarhassa leikkineen Jussin äiti innostui Jomin äidin, 
Mallen, kannustamana laittamaan poikansa ToPon 
koripalloharjoituksiin. Paikkana ruotsalainen ala-aste 
ja ensimmäiset valmentajat Anssi Rauramo, Jukka 
Suhonen ja Jarmo Venhola. Tarina kertoo, että heti 
ensimmäisten harjoitusten loppupelissä tuli myös 
ensimmäinen kori, tosin väärään päätyyn. Paluu  
ToPoon tapahtui 30 vuotta myöhemmin ja tarina  
voi jatkua. Nyt Jussi koittaa saada palloa sisään  
oikeaan päätyyn Torppa Gollumsin riveissä.
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Torpan Poikien hyvinvointia tukee 
Munkkiniemen apteekki 

 
 
 
 

ToPon kausi- ja jäsenkortilla 10 % 
alennus normaalihintaisista 
lääkkeettömistä tuotteista 

 
 

Munkkiniemen apteekki  

Professorintie 2 

puh. (09) 477 0100  

munkkiniemenapteekki.fi 
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MUNKKALAISELLA 
SYDÄMELLÄ VALMISTETUT

TILAA JUHLIISI, ARKEESI, LAHJAKSI 

RIISIPIIRAKAT, OHRAPIIRAKAT
NÄKKÄRIT ja MUUT HERKUT

 
WWW.KARJALANPIIRAKKALEIPOMO.FI

KARJALANPIIRAKKALEIPOMO.FI

Sushi-san

Sunny Sushi 

IImo_flat.indd   1IImo_flat.indd   1 20.10.2020   15.4120.10.2020   15.41

Season Start Camp
Koriskauden käynnistävä perinteinen ToPo-leiri 

pidettiin jälleen kerrassaan upeissa tunnelmissa 

Kisakallion huippuluokan tiloissa. Koronarajoituk-

sista huolimatta seuran joukkueet pääsivät aloitta-

maan kauden yhteisissä merkeissä ja mukana olivat 

edustettuna lähes jokainen juniorien ikäluokka sekä 

miesten ja naisten edustusjoukkueet. Osalle junnuis-

ta leiri oli ensimmäinen kerta yöpymässä joukkueen 

kanssa kodin ulkopuolella, joka oli jälleen jännittä-

vää niin junnuille kuin järjestäjillekin.

Junioreita oli mukana yli 150 ja lauantaipäivänä 

ToPolaisia viiletti Kisakalliossa edellisvuoden tapaan 

yhteensä reilusti yli 200 henkeä. Ja mikä mageinta, 

kaikki pääsivät osallistumaan.

Valmentajat vetivät treenejä ja pelejä, vanhemmat ja 

aktiivit organisoivat joukkueaktiviteetteja ja osallis-

tuivat aikuisten Rookies-treeneihin. Edarit pitivät  

samalla lauantaina 

omaa treenileiriä ja 

hauskuuttivat junnuja 

päivän ajan treeneissä 

ja salin ulkopuolella.

Lapset ja aikuiset  

poistuivat leiriltä  

iloiset (ja väsyneet)  

ilmeet kasvoillaan. 

Ensi vuonna uudes-

taan!

Kiitos leiritiimimme Lea, Kaisa, Nora, Lintti, Johanna 

ja Tuulia suuresta työstä leirin järjestämisen eteen. 

Kisakallion kanssa tehdyn kolmivuotisen yhteis-

työsopimuksen myötä toivotamme uusiakin leiri-

organisaattoreita mukaan järjestämään leiriä! :)
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naiset edustus

ToPon naiset lähtivät kolmanteen perättäiseen Korisliigakauteen täysin koti-

maisella joukkueella. ToPo pelasi läpi kauden laajalla kokoonpanolla ja moni  

nuori pelaaja sai isoa vastuuta Tähtipaitojen pelaamisessa. Kausi oli siinä mielessä  

kiireinen, että käytännössä samalla kokoonpanolla, mitä pelattiin Korisliigaa,  

pelattiin myös Naisten 1. divisioonaa.

Joukkueessa tapahtui muutamia muutoksia viime kaudesta. Jenkkitähti Alex 

Louin jätti joukkueen, kuten myös Laura Juhola sekä Jessi Johansson. ToPon 

joukkueessa jatkuvuutta edustivat ToPo-legenda Hanna Valkeinen, Ida Myllyoja 

sekä Magdalene Agyei. Myös nuorisopuolen edustajista kauden mittaa esiin  

nousivat muun muassa Elina Mäntynen, Emilia Hulst ja Meri Kanerva.

Kesä toi joukkueeseen lukuisia uusia kasvoja. Heistä suurimpiin rooleihin nousi-

vat kapteeniksi heti avauskaudellaan ToPossa nimetty Tessa Virtanen, joukkueen 

pistekunkku Nea Kuisma sekä koko ajan enemmän esiin kauden aikana nousseet 

Rosa Lehti sekä Cia Eklöf.

Toista kautta Niko Kuusen valmennuksessa ollut joukkue repi, raastoi, taisteli  

ja yritti parhaimpansa joka ilta laajalla rotaatiolla. Joukkue saalisti upeasti viisi 

voittoa, mutta ikävä kyllä se ei aivan riittänyt pudotuspelipaikkaan. Jokainen 

pelaaja kehittyi kauden aikana huimasti pelatessaan kovia Korisliigapelejä sekä 

jokainen pelaaja sai rutkasti kokemusta pääsarjatasolta. Kehitystä on ollut ilo  

seurata myös 1-divisioonassa, jossa joukkue nappasi suvereenilla esityksellä  

runkosarjan kärkipaikan ja tätä kirjoittaessa joukkue taisteleekin finaaleissa  

divarin mestaruudesta.

Joukkueen valmennusryhmään kuuluivat Niko Kuusen lisäksi molempien 

edustus joukkueiden valmennuksessa ja junioripuolen valmennuksen johtajana 

toimiva Jussi Syrjänen sekä fysiikkavalmentaja Anni Kärkkäinen.

ToPon naisten taival kaudella 2020–21 päättyi runkosarjaan, mutta joukkue jatkaa 

Korisliigassa jälleen ensi kaudella! Toivottavasti näemme silloin jälleen myös  

katsomon puolella!
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#1 
Hanna Ahola

Takamies | 176 cm | 2004

Divecon Oy

#8 
Linda Hemmann
Laituri | 181 cm | 1998

#12 
Maija Kuisma

Takamies | 175 cm | 2001

#15 
Meri Damoiseaux

Takamies | 161 cm | 2001

#30 
Meri Kanerva

Takamies | 175cm | 2004

#6 
Mirva Karvinen
Laituri | 174 cm | 2001

#10 
Elina Mäntynen
Takamies | 175 cm | 2002

Knorring Oy  

#9 
Hanna Valkeinen
Takamies | 170 cm | 1987

Maansiirto Mika Lehtinen Oy

#13 
Emilia Hulst

Takamies | 175 cm | 2002

HSolutions

#18 
Nea Kuisma

Laituri/Sentteri | 183 cm | 1999

#45 
Cia Eklöf

Takamies | 179 cm | 2002

#7 
Rosa Lehti

Sentteri | 188 cm | 2000

Vallilan Takomo

#11 
Tessa Virtanen

Takamies | 165 cm | 1997

Lekutek Oy

#14 
Magdalene Agyei

Laituri | 177 cm | 1999

#21
 Ida Myllyoja

Laituri | 180 cm | 1996

Three Point Consulting

HEAD COACH
Niko Kuusi

COACHES
Jussi Syrjänen

FITNESS COACH
Anni Kärkkäinen

PHYSIOTHERAPY
Mikko Pehkonen/

Teramus

TEAM MANAGER
Tapani Yrjölä
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miehet edustus

ToPon miehet jatkavat jo viidettä kauttaan miesten 1A-divisioonassa. Kaikin 

puolin poikkeuksellisen kauden aikana miehet ovat pystyneet taistelemaan sarjan 

kärkipaikoista. Taikuri Miki Kuusiston lähtiessä opiskelemaan, Tumppi Laine on 

napannut isompaa roolia pelinrakentajana. Myös kapteeni Kauppinen on moni-

puoleistanut peliään ja jokaisessa ottelussa on triplatupla varoitukset hallien ovilla.

Joukkueeseen on tullut monia myös uusia ja uusvanhoja kasvoja. Isoon päätyyn 

ennen kauden alkua tuotiin Hongasta saapunut ranskalainen Nicolas Meyer sekä 

paluumuuttaja Pyry Rainamaa. Pyryn kausi jäi ikävä kyllä lyhyeksi loukkaantu-

misten takia, mutta tammikuussa sisään tullut 210 cm pitkä sentteri Mikael ”Ässä” 

Sandberg on tuonut uuden sävyn ToPon pelaamiseen. 

Torpan ennestään vahvaa heittopelaamista saapui vahvistamaan oma kasvattim-

me Eero Sahlberg ja Mykin sukat ovatkin olleet kovilla. Myös joukkueen nuo-

remman polven pelaajat, Alvar Michelsen sekä Santeri Makkonen ovat ottaneet 

jälleen isoja steppejä eteenpäin. ”Ässä” Sandbergin lisäksi kesken kauden Tähti-

paidat vahvistuivat Munkkiniemen keisarilla, Ilpo Pehkosella, joka löysi jo kertaal-

leen ripustetut tossut Australian ranta-aallokoista. 

ToPon päävalmentajaksi tuli täksi kaudeksi oma junnu Risto-Matti Rousku. 

”Rege” saapui Munkkaan Forssan Alun naisten Korisliigajoukkueesta. Valmennus-

tiimissä jatkoivat mestarivalmentaja Make Rautala sekä molempien edustusjouk-

kueiden valmennuksessa ja junioripuolen valmennuksen johtajana toimiva Jussi 

Syrjänen.

Kausi ja vuosi on ollut kaikin puolin poikkeuksellinen, mutta miehet ovat tuoneet 

paljon iloa ja jännitettävää kevääseen selvittäen tiensä aina finaalipeleihin asti!
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#3 
Elmo Uitto

Takamies | 185 cm | 2002 

#10
 Juuso Kauppinen
Takamies | 188 cm | 1994

K-Citymarket Sello

#16 
Pyry Rainamaa
Laituri | 194 cm | 1990

#43 
Cristian Ahokas

Laituri | 202 cm | 2001

#55 
Ilpo Pehkonen

Takamies | 183 cm | 1989

Teramus

#8 
Alvar Michelsen

Laituri | 197 cm | 2000

#11 
Santeri Makkonen

Takamies | 195 cm | 2001

#21 
Eero Sahlberg
Laituri | 188 cm | 1990

#50 
Akseli Mäkinen
Takamies | 180 cm | 2004

#9 
Nicolas Meyer

Sentteri | 195 cm | 1989

#13 
Ilkka Sirola

Laituri | 198 cm | 1986

Pleimore Padel 

#35 
Kalle Koponen
Laituri | 192 cm | 2002

HEAD COACH
Risto-Matti Rousku

COACHES
Jussi Syrjänen
Markus Rautala

FITNESS COACH
Markus Saaristo

PHYSIOTHERAPYI
Mikko Pehkonen/

Teramus

TEAM MANAGER
Julius Lehtonen

#72 
Tuomas Laine

Takamies | 182 cm | 1997
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Päivitä johdon, 
esimiesten ja 

projekti-ihmisten 
muutososaaminen 

2020-luvulle.

CCEA on Suomen johtava 
ihmislähtöisen muutoksen 

asiantuntija, jonka 
oppimispolut kasvattavat 

muutosten voittajia. 

ccea.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Perinteinen Puhdistuskivi pois-
taa pinttyneen lian, tahrat, kalkin, 
rasvan ja noen. Liedet, grillit, ta-
kat, pesualtaat, ulkokalusteet, 
keittoastiat, kaakelit, kivi, metalli 
ja paljon muuta. Vaahdota sieni, 
puhdista ja huuhtele. Ei naarmuta. 
Ei säilöntäaineita eikä hajusteita. 

Luontoa kunnioittava
ja tehokas ratkaisu.

Onneksi on! 

onxon.fi
Myös verkkokauppa

LOUNAALLE
LOUNASBISTROON!

SMILE
Catering

SmileCatering.fi

Smilecatering Oy:n LounasBistrot tarjoavat joka 
arkipäivä maukasta itse valmistettua ruokaa. 
Laadukkaat raaka-aineet ja niistä syntyvä herkul-
linen ruoka sekä ystävällinen palvelu takaavat, 
ettei reissua ravintolalle tarvitse katua jälkikäteen.

Smilecatering lounasbistrot
Lounasbistro Kaivoksela
Vetokuja 3

SmileCatering.fi

Lounasbistro Viinikkala
Osumakuja 4
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Ilkka Uusivuori 
Torpan Poika since 1988
Tervehdys Topolaiset! 

Oma ihastukseni korikseen alkoi tottakai yhdestä mie-

hestä, jota ilman oma korisharrastukseni ei olisi koskaan 

alkanut. Vuosi taisi olla 1988 ja kaikki kuhisivat eräästä 

Chicago Bullsissa pelaavasta Michael Jordanista. Tämä 

mies oli kuulemma toisen luokan väliutunnin pikkukundien 

puheissa jopa kovempi kuin Magic Johnsonin johtama L.A 

Lakers (Väite, joka itseasiassa todistettiin todeksi kolme 

vuotta myöhemmin 1991 NBA finaaleissa). 

Joka tapauksessa kaverini olivat alkaneet pelata Topos-

sa ja koska olimme juuri muuttaneet Munkkivuoreen 

Paja mäestä ajattelin, että korisharrastus on paras tapa 

tutustua alueen muihin tyyppeihin. 8-vuotiaana astelin 

siis ensimmäistä kertaa haparoivin askelin Munkkivuoren 

ala-asteen koululle ja siitä korisurani sai alkunsa. 

Koris oli todella iso osa elämääni ja suurin osa koulunjälkei-

sestä vapaa-ajasta meni treeneissä ja peleissä ja mielessä 

on myös viikonloput, jolloin kannustettiin kovaan ääneen 

edustusjoukkueen loistavia legendoja Kisahallin parketeil-

la. Mieleen on etenkin jäänyt mm. Pere Klingan kolmoset ja 

hienot hetket frendien kanssa. 

Seurasin hyvin tiiviisti NBA:ta koko peliharrastuksen ajan 

90-luvun lopulla aina tietysti Bullsia kannattaen ja NBA:n 

seuraaminen jatkui isosti vielä senkin jälkeen, kun oma 

pelaaminen oli jäänyt musiikkiharrastusten ja tyttöjen ta-

paamisen varjoon. Korikseen tuli iso tauko lukion aikoihin, 

kun tilalle tuli kaikenlaiset muut asiat. 

Lukion jälkeen opiskelujen kautta lopulta päädyin YleX 

radiokanavalle ja sitä kautta Yleen jossa vierähti 12 vuotta 

jonka jälkeen perustin oman firman ja nyt teen mm TV-oh-

jelmia MTV3 kanavalle Uutisvuoto, Penkinlämmittäjät ja 

Masked Singer Suomi viimeisimpinä ohjelmina, joita olen 

juontanut. 

Olen aina ollut huono harrastaja. Jos jotain tehdään, sitä 

tehdään mun mielestä jostain syystä vain täysiä tai ei 

ollenkaan. Sama pätee musiikkiin ja sama valitettavasti 

aikoinaan koski myös korista. Harrastaminen on itseasiassa 

tarkemmin ajateltuna jollain tavalla hieno asia, koska silloin 

homma ei ole liian vakavaa ja harrastus pysyy mukana 

koko elämän. 

Mun Molten on siis pysynyt kaapissa mutta koriksen seu-

raaminen on tullut takaisin NBA-seuraamisen myötä. Ehkä 

ensi kesänä mä kävelen se kädessä takaisin Paltsille?  
Penkinlämmittäjissä kirjoitan huumoria nimenomaan 

urheilu aiheista, joten monipuolinen lajituntemus on tullut 

sitä kautta hyödyksi myös. 

Sulle ToPon junnu mä haluan sanoa  
onnittelut hienosta laji- ja mahtavasta 
seuravalinnasta. Harva peli on niin  
hieno kuin koris! Pankaa sukkana sisään.  
Hyvä Torppa!

Perinteinen Puhdistuskivi pois-
taa pinttyneen lian, tahrat, kalkin, 
rasvan ja noen. Liedet, grillit, ta-
kat, pesualtaat, ulkokalusteet, 
keittoastiat, kaakelit, kivi, metalli 
ja paljon muuta. Vaahdota sieni, 
puhdista ja huuhtele. Ei naarmuta. 
Ei säilöntäaineita eikä hajusteita. 

Luontoa kunnioittava
ja tehokas ratkaisu.

Onneksi on! 

onxon.fi
Myös verkkokauppa
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Erinomaisten rakennusalan projektinjohto-, 
valvonta- ja rakennuttamispalvelujen lisäksi 

RAKENNUSTOIMISTO 
O. HÄMÄLÄINEN 

ON VAHVASTI MUKANA 
NUORTEN URHEILUTYÖSSÄ.

Sponsoroimme myös muita yhteisöjä, jotka tukevat 
nuorisoa terveessä ja terveellisessä elämässä.

www.rtoh.fi



13

Kerää seuralle rahaa keskittämällä 

LÄÄKÄRIKÄYNNIT  
PIHLAJALINNAAN

Olemme tehneet Pihlajalinnan kanssa bonussopimuksen joka tarkoittaa sitä, että kaikki  
seuramme jäsenet, perheenjäsenet sekä fanit voivat nyt kerryttää seurallemme varoja  

helposti keskittämällä lääkäriasioinnin Pihlajalinnaan.

LUE LISÄÄ JA LIITY pihlajalinna.fi/urheiluklinikka

Tapaturman tai sairauden yllättäessä pääset nopeasti lääkärin vastaanotolle  
Pihlajalinnan toimipisteissä pääkaupunkiseudulla.  

Pihlajalinna tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluiden lisäksi monipuolisia  
tutkimus-, toimenpide- ja leikkausmahdollisuuksia. 

pihlajalinna.fi • 010 312 010

*Puhelun hinta lanka- sekä matkaliittymästä 8,4 snt/min.
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naperokerho 1– 5 v.

topo golf

ToPo on toivottanut perheet tervetulleiksi maksuttomaan Naperokerhoon jo 

neljän vuoden ajan. Kerhossa lapsille tarjotaan leikkiä pallon kanssa ja ilman. 

Kerhopäivillä lapset pääsevät vanhempiensa kanssa tutustumaan palloilun iloihin 

kerran kuukaudessa Munkkiniemen Yhteiskoulun liikuntasalissa. Kerhon toiminta 

on suunnattu noin 1–5 vuotiaille, mutta onpa paikalla ollut reilusti alle vuodenkin 

ikäisiä :-)

Naperokerhossa lapset pääsevät vapaasti temppuilemaan erilaisilla radoilla, 

kiipeilemään ja flengailemaan, pelaamaan korista ja muita pallopelejä. Paikalla 

on myös vapaaehtoismaksuinen buffa sekä pienemmille sopivia ToPo-tuotteita 

myynnissä erikoishinnoin.

Koronaepidemian takia kauden 2020–21 kerhopäivät ovat jouduttu toistuvasti 

lykkäämään, mutta hartaana toiveenamme on että vielä loppukeväästä pääsi-

simme ottamaan ilon irti naperokerhon iloisissa tunnelmissa.

Naperokerhon päivät löydät nettisivuiltamme sekä kerhon omasta facebook- 

ryhmästä.

Vuodesta 1995 järjestetty ToPo Golf päästiin järjes-

tämään myös kesällä 2020 vaikka korona ja sääolo-

suhteet olivat lähellä peruuttaa koko tapahtuman. 

Kilpailu pelattiin tietysti legendaarisella ja tarun-

hohtoisella Helsingin Golfklubilla, joka ToPon tavoin 

täyttää ensi vuonna 90-vuotta.

ToPo Golfissa kamppaillaan kahdesta kiertopokaa-

lista; Michelin Malja & The Jokipii Scratch Floating 

Trophy. Michelin Maljasta kamppaillaan tasoituksel-

lisessa pistebogey-kilpailussa, jossa kaikki kilpailijat 

ovat samalla viivalla. Tämä onkin se varsinainen “vi-

rallinen” pokaali ja sarja, jossa hermot ja taidot ovat 

yhtä ratkaisevassa roolissa ja jonka voittaja niittää 

mainetta ja mammonaa ToPo -piireissä. Jokipii 

Scratch Floating Trophysta taistellaan tasoitukset-

tomassa sarjassa, jossa mitataan Torpan kovimmat 

golfpelurit.

Vuosi 2020 oli ToPo Golffissa toiminnanjohtaja Jomi 

Suhosen näytöstä. Aiemmin jo kymmenen kertaa 

putkeen tasoituksettoman sarjan voittanut Suhonen 

otti ToPo Golf -uransa ensimmäisen kiinnityksen 

himoittuun Michelin Maljaan. Jomi voitti tasoituksel-

lisen pistebogey-kilpailun lisäksi jo totuttuun tapaan 

myös The Jokipii Scratch Floating Trophyn. 

Kesän 2021 Torpan golfmestareista taistellaan Talin 

viheriöillä tiistaina 6.7. Toivomme koronan hellittä-

vän otettaan, aurinkoista keliä ja runstasta osaanot-

toa perinteiseen kilpailuumme!

1995 2021

TOPO GOLF
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torpan poikaset 2015–2016
TEAM ROSTER
Henri Pekkonen
Eeli Niskanen
Valtteri Finell
Frida Kurki

Mathilda Gau
Chloé Gau

Elia Pitkänen
Tilda Forsbom

Joosua Utriainen
Aaron Haukkovaara

Aimo Pulkkinen
Aava Vähäkangas
Elliot Taavitsainen

Noa Dolenc
Hilda Pekkonen
Joose Uusitalo
Max Berglund
Noel Coleman

Veikko Ryhänen
Henry Lokay

Paavo Salminen
Paulus Riikonen

Vilho Sämpi
Niko Mäkelä

August Schaupp

COACHES
Jomi Suhonen
Uuno Kuusisto
Saara Pitkänen 

Shanina Korkiakoski

Torpan Poikasten joukkue koostuu 25 innokkaasta 2015 ja 2016 -syntyneestä  

tulevaisuuden lupauksesta. Tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä 1–2 kertaa  

viikossa Munkkiniemen Yhteiskoululla. Poikaset aloittavat treenit aina vapaalla 

osuudella, jolloin ihan parasta on kun opittuja korismuuveja pääsee näyttämään 

omille vanhemmilleen. 

Treeneissä harjoitellaan koriksen saloja pilke silmäkulmassa ja kekseliäiden 

leikkien avulla opetellaan ryhmätaitoja ja tutustutaan uusiin kavereihin. Poikas-

ten suosikkileikeiksi ovat muodostuneet Häntäpallo, kuka pelkää Änkkäreitä ja 

Toffee. Myös pelaaminen ja pallon sujahtaminen koriin on Torpan tuleville tähti-

paidoille aina yhtä juhlaa. 

Toivotamme kaikki uudet Torpan Poikaset tervetulleiksi ToPon kuopus - 

 jouk kueeseen!

”LOPPUTOFFEE!!!”
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Supermikrotytöt 2013–2014

Supermikrotyttöjen joukkue on pelkkää kultaa. Treeneistä toiseen Mykin parke-

tille virtaa tyttöjä hymyt korvissa ja innokkaina oppimaan uusia korismuuveja. 

Tyttöjen ystävällinen, reilu ja hyväsydäminen olemus muuttuu kuitenkin ykskaks 

kun pistetään pelit pystyyn, jolloin tytöistä kuoriutuu armottomat taistelijat, jotka 

janoavat koreja ja riistoja. Onneksi kaikki kannustavat toisiaan alusta loppuun eikä 

pelien voittajilla ole lopulta niin väliä. 

Treeneissä harjoitellaan koristaitoja mitä kekseliäimmin keinoin ja suosikkileikkejä 

ovat mm. Häntäpallon MM-kisat (Munkkiniemen Mestaruuskisat), Änkkärit ja  

Toffee. Viimeksi mainittua vaaditaan treenien päätteeksi ”lopputoffee” huudoin 

mitä viattomimmin katsein ja valmentajien sydämet sulavatkin kerta toisensa 

jälkeen.

Syksyllä ehdittiin pelata yksi harjoitusottelu ToPoLaa vastaan ja sarjapelejä  

odotetaankin jo kuumeisesti. Joukkueen Nalle ”Elukka” maskottikin tuntuu  

odottavan pelien alkamista ja katsoo silmä tarkkana treenien laidalla tyttöjen 

tekemisiä.

Tervetuloa mukaan ToPon ihanimpaan jengiin!

TEAM ROSTER 
Aura Korte
Mai Kantero

Melia Jalonen
Maija Lönnqvist
Adele Kannisto

Alma Mandy
Selma Bold-Nevaste

Maj Björkenheim
Saga Jokinen

Elli Tieva
Ava Hovi

Sonia Ihamäki
Aino Iho

Grace Kannari
Elsi Rauramo
Emma Lynch

Roosa Sihvonen

VALMENTAJAT
Jomi Suhonen
Saara Pitkänen

Shanina Korkiakoski
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Supermikropojat 2013–2014

Supermikropojat on iloinen, huumorintajuinen, taitava ja ennen kaikkea äänekäs 

vauhtijoukkue. Treeneissä mennään alusta loppuun sata lasissa ja joskus hieman 

koetellaan valmentajienkin kestävyyttä (ja hermoja). Harjoituksissa on välillä 

paikalla reilusti yli 20 poikaa ja maanantaisin ja perjantaisin joukkueen vallatessa 

oman kenttänsä on Mykin parketti ollut kovalla koetuksella.

Joukkue ehti osallistua syksyllä ToPon, Hongan, PuHun ja MaSun yhteiseen 

turnauskiertueeseen ja peleissä nähtiin toinen toistaan huimimpia suorituksia. 

Treeneissä on harjoiteltu mm. Markkasen spinmuuveja, Koposen stepbäkkejä ja 

eurostepitkin on otettu haltuun. Kohta päästään jo varmaan donkkien pariin!

Tässä muutaman pelaajan ajatuksia koripallosta: “Joukkuekaverit on hyviä  

pelaajia, joukkueessa on hyvä henki, ollaan kaikki kavereita. Pelit on kivoja.  

Treeneissä kivointa on pelaaminen, hippaleikit ja toffee.” 

Tätä nippua ei koronatkaan hidasta. Tervetuloa mukaan meidän vauhtijengiin! 

TEAM ROSTER
Jesse Pietikäinen

Fedja Växby
Valtteri Virtanen

Sisu Heikkilä
Viljami Laturi

Samuel Oksanen
Leo Hynynen
Qais Kolberg
Kasper Sjövall

Sampo Väänänen
Alvar Forsbom

Leo Haapaniemi
Thomas Kankare
Daniel Novitsky

Tomas Sundqvist
Lauri Tauriainen
Manu Meriläinen
Paavo Pantsar

Matias Holopainen
Julius Muittari
Robert Helle
Alvar Saares

Topias Heinonen
Max Vilppula

Oscar Jimenez K-K
Bernard Paulig
Noel Lindholm
Max Manninen

Henrik Valtanen
Noel Gefwert
Kosmo Linna

COACHES   Jomi Suhonen, Arttur Keller, Saara Pitkänen, Shanina Korkiakoski
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TEAM ROSTER
Matilde de Abreu Hartman

Saima Joutsamo
Viivi Kakkuri

Moona Kangasmäki
Aafreen Kolberg

Emily Leppelmeier
Amanda Lundqvist
Emma Nordström

Sofie Pitkänen
Alina Rajala
Martta Salo
Elli Sutinen
Salla Taanila

Ellen Toivonen
Erika Welling

COACHES
Lotta Toivonen

Elisa Helin
Nea Welling

STAFF
Tom Nordström
Ilari Tuominen

mikrotytöt 2012

Tässä jengissä riittää intoa, ärhäkkyyttä ja asennetta. Treeneissä treenataan  

kovaa, loppuun saakka ja pidetään huoli että aina on kivaa. Joukkueessa on  

hieno yhdistelmä aiemmin pelanneita, sekä tällä kaudella aloittaneita tyttöjä.

Tämä jengi osaa ottaa uudet pelaajat innolla vastaan. 

Valmentajatriosta löytyy taitoa ja kokemusta. Päävalmentajana toimii Lotta  

Toivonen, apunaan Nea Welling ja Elisa Helin, kaikilla takanaan pääsarjatason  

pelikokemusta ja aiempaa juniorivalmennuskokemusta. Harjoituksissa keskitytään 

perustekniikan hiomiseen, kentällä toimimiseen ja perjantaisin treenit aloitetaan  

puolen tunnin oheisharjoituksella ulkona sään salliessa. 

Syyskaudella ennen koronan aiheuttamaa pelitaukoa otettiin tuntumaa sarja-

peleihin ja joka matsissa parannettiin edellisestä. Vaikka välillä vastustaja  

on toistaiseksi ollut vähän parempi, pelit ovat silti parasta koriksessa ja niitä  

janotaan lisää. Toivottavasti siis pian päästään taas pelaamaan oikeita pelejä.



19

TEAM ROSTER
Elmeri Kauppila

Joonatan Kuokka
Urho Salmenoja

Joonas Heinonen
Eetu Pulkkinen

Antto Keller
Elmo Huitti
Jooa Ojala

Joona Toivonen
Eino Saarela
Harel Refael

Olavi Pitkänen
Olavi Ollikainen

Kuutti Vasko
Emil Tamela

Viggo Tavastila
Artur Silén

Reko Pulkkinen
Topi Soljander

Aatu Kemppainen

COACHES
Nicolas Meyer

Tommi Toivonen
Theodor Höglund
Benjamin Sirelius

STAFF
Päivi Sillanpää-Ojala

Sini Pitkänen

mikropojat 2012

Tässä mikropoikajoukkueessa on tällä hetkellä 20 innokasta poikaa, joista  

suurella osalla on jo useamman vuoden kokemus takana, mutta muka vasti  

monta uutta poikaa on syksyn mittaan tullut innolla mukaan joukkueeseen.  

Haasteellisen loppukevään ja alkukesän jälkeen on syksyllä päästy hyvään  

harjoitteluvauhtiin uuden päävalmentajan Nicolaksen johdolla. Samalla kun  

on opiskeltu koripallon perusasioita ja joukkueena toimimista, on opittu ehkä 

muutama sana englantia ja ranskaakin.

Syyskaudella pelasimme alueellista 1- ja 3-divisioonaa tarjoten jokaiselle  

mahdollisimman hyvin omantasoisia peliä, joissa pääsee testaamaan treeneissä 

opittuja asioita. Ottelut ovat olleet koronan takia keväällä tauolla ja pelipaitojen 

päälle pukemista odotetaankin jo kuumeisesti. Toivottavasti pääsemme  

pian kohtaamaan rakkaita vastustajiamme!
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TEAM ROSTER
Saimi Anttila
Stella Björn
Ida Grenner

Olivia Helokallio
Alisea Holmberg

Victoria Kaste
Lea Koivu

Linnea von Knorring
Eeva Lindholm
Sara Manninen
Kaisa Maunula
Minka Mikkola
Lotta Petänen

Lempi Pokkinen
Linn Savonius

Mimi Shakeshaft
Lydia Tapio

Tilda Väinölä

COACHES
Noora Lakaniemi

Nora Matinen

FITNESS COACH
Anni Kärkkäinen 

STAFF
Marko Björn
Topi Kokko

mikrotytöt 2011

Lähdetään mielikuvitusmatkalle Topon 2011 syntyneiden tyttöjen treeneihin.  

”Keskiympyrään!” kajahtaa valmentajaduo Noora&Noran huuto. ”Moi, miten  

menee?” Kuulumiset tarkistetaan aina treenin alussa. Eihän treeneistä tule  

mitään, jos jokin asia vaivaa mieltä. Alkuverkaksi tyttöjen ehdoton suosikki,  

viivahippa ja sen jälkeen koripallollisiin hommiin. 

Kun eri harjoitetta on vedetty läpi jonkin aikaa, alkaa valmentaja laskemaan  

onnistuneita suorituksia. Sillon kajahtaa ilmoille varmasti tämän joukkueen yleisin 

kysymys: ”onks tää kisa?”. Tämän tyttöporukan mielestä kaikesta saa astetta 

hauskempaa, kun sen pistää kisailun muotoon. Treenien lopuksi pelataan. Tänään 

peleissä toisensa kohtaavat tyttöjen itse nimeämät joukkueet Mama Noodels ja 

Ankeuttajat. Treenit lopetetaan aina yhteiseen loppuhuutoon! 

”Hei, saatiinks me näistä treeneistä piste?!” Ainiin, meillä on tapana käydään  

treenien lopuksi yhdessä läpi miten treenit sujuivat. Onnistuneista treeneistä 

tytöt keräävät pisteitä, ja pisteiden karttuessa tietyn rajan yli järkkäväät valkut 

tytöille jonkin yllärin.

Pelaajia joukkueessa on 18, joista osa on pelannut korista jo useamman vuoden  

ja osa aloittanut harrastuksen vasta tällä kaudella. Uusia pelureita otetaan avo-

sylin vastaan tähän hullun hauskaan joukkueeseen, jonka menosta ei vauhtia ja 

vaarallisia tilanteita puutu! 

Kysytään vielä miten tytöt itse kuvailevat joukkuetta: ”Meillä on hyvä joukkue-

henki ja kaikki tulee hyvin toimeen toistensa kanssa. Me emme tappele treeneis-

sä tai peleissä!. Olemme energisiä ja välillä me olemme vähän liiankin energisiä. 

Meidän jengi on hyvä tekemään koreja ja voitetaan paljon pelejä.” Aikamoinen 

porukka vai mitä? :)
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TEAM ROSTER
Oliver Alhola

Ryan Du
Kalle Erkinheimo
Matias Eteläaho
Onni Haanpää
Otava Höglund
Mateo Jalonen
Veeti Kannisto
Luka Koskela
Aaro Laitinen
Lukas Latva

Matias Mäntysaari
Leo Piri

Konsta Pohjanpalo
Alvari Pokela

Tuomas Pyykkö
Nicolas Raymond

Niilo Salminen
Mikael Salomaa
Max Schlenzka

Oskar Triantafillos
Samu Tuomola

Roy Vilke
Leevi Visuri
Carl Wan

COACHES
Manne Pyykkö

George Triantafillos
Elias Heikkinen 

Kari Pokela

FITNESS COACH
Anni Kärkkäinen

STAFF
Thomas Schlenzka

Sofia Belov

mikropojat 2011

Heittoharhautus, up & under ja baby hook – näillä ja nälkäisillä ajoilla korille 

vastustaja murretaan! Mannen johdolla treeneissä pidetään vauhtia yksilötaitoja 

unohtamatta. 

Vauhtia ja vilskettä riittää, kun tämä 25 pojan porukka kokoontuu kahdesti  

viikossa treeneihin. Joukkuetta kaitsee päävalmentajan apuna viime kaudelta  

tutut George ja Kari, sekä uutena lisänä Elias Heikkinen. Treenien sujuvuutta  

lisäävät monet apuna toimivat vanhemmat.

Viimeisen vuoden aikana porukka on kasvanut ja edistys on huimaa. Tällä  

kaudella joukkue pelaa eteläisen alueen kaikissa kolmessa divisioonassa.  

Joukkuepeli ottaa isoja harppauksia eteenpäin jokaisessa ottelussa ja onnis-

tumisia tulee laajalla rintamalla. 

Uudet pelaajan on hienosti otettu osaksi joukkuetta ja mukaan mahtuu edelleen!

”BABY HOOK!”
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TEAM ROSTER
Tua Kokko
Iida Laanti

Sonia Sirenius
Inka Alonen-Kuster

Kerttu Laanti
Bianca Sirelius 
Tessa Orassaari

Linnea Tapio
Zaida Pyyhtiä

Gloria Kisembo
Enni Keski-Pukkila

Maija Teräsvirta
Venla Saarinen

Aino Huovilainen
Pihla Nurmilaukas

Ilona Harma 
Angela Höglund

Nuppu Ojala

COACHES
Stella Kaminen
Nelli Heinänen
Anna Tenngren

FITNESS COACH
Anni Kärkkäinen

STAFF 
Tuulia Kokko
Topi Kokko

minitytöt 2010

Tsemppaaminen ja taistelu, hauskanpito ja yhdessäolo. Näistä koostuu ToPon 

2010 tytöt. Porukka on täksi kaudeksi kasvanut jo 18. pelaajaan. Osa tytöistä  

pelaa jo neljättä kauttaan, mutta uusiakin on mahtunut mukaan! Joukkue on 

hioutunut hyvin yhtenäiseksi porukaksi.

Mikään ei ole kivempaa kuin pukea pelikamat päälle ja päästä näyttämään tai-

tonsa vastustajille. Tekemisen meininkiä ei treeneistäkään puutu! Tytöt pelaavat 

kaudella 2020–21 eteläisen alueen 1. ja 2. divaria ja vaikka korona on pitänyt 

pelikamat paljolti vaatekaapissa, niin harjoituksissa on käynyt ahkerasti tyttöjä ja 

joukkue onkin valmiina peliin heti kun pilli soi!

Jo neljättä kautta valmentajana joukkueen kanssa jatkaa tuttu kasvo Stella  

Kaminen ja uusina apuvalkkuina aloittivat tälle kaudelle Nelli ja Anna.

Treeneihin saa tulla kokeilemaan ja uudet otetaan ilolla vastaan!
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Andreas Ahola 
Jusif Almodhafar 

Joel Artman 
Maxim Berner 

Lucas Douhevyx
Odin Granström
Hemmi Hagert
Aron Huldén

Henry Huttunen
Kaapo Kasanen

Liam Keller
Dominic Kipahti

Mikael Koivulehto
Johannes Moglia
Milton Mustalahti

Tiitus Mäkinen
Tony Ollikainen
Antti Paasikivi

Tuomas Pesonen
Noa Pulkkinen
Lèon Ruuska

Kasperi Tauriainen
Noah Tynkkynen

COACHES
HL Coleman

Antti Pesonen
Mitja Vertio

FITNESS COACH
Anni Kärkkäinen

STAFF
Anne Kaikkonen
Simon Huldén

minipojat 2010

ToPon 2010-syntyneiden poikien joukkue on vailla vertaa! Riemua ja naurua 

unohtamatta, joukkueemme alkaa vähitellen harjoittamaan itsestään yhteen 

suuntaan vetäviä vastustajia raatelevia nuoria ja nälkäisiä pikkususia. Ottelut 

muistuttavat muuveiltaan NBA-matseja, joukkuepeli kehittyy päivä päivältä ja 

pistetili karttuu jokaisella pojalla vuoron perään. 

Kausi jäi kesken, mutta pelasimme syksyllä menestyksekkästi kahdella jouk-

kueella kahdessa eri divisioonassa. Näin varmistamme jokaiselle suden pennulle 

peliaikaa ja onnistumisia oikean tasoisessa ympäristössä. Molemmissa sarjoissa 

olemme saaneet sekä nauttia voitoista että pettyä tappioista.

Joukkue pääsee koripalloilullisten oppien lisäksi nauttimaan kielikylvystä; pää-

valmentajana toimii vuosikausia maailmalla ammatikseen pelannut HL Coleman 

apunaan Mitja Vertio ja Antti Pesonen.

Ulvontamme on kuulunut laajalle, sillä olemme saaneet useita lupaavia jäseniä 

laumaamme. Mutta vielä mahtuu, eli veljet, kaverit, sukulaiset, luokan ja muiden 

harrastusten kautta tutut pojat – tervetuloa kokeilemaan maailman parasta lajia 

maailman parhaassa seurassa!

Ja kunhan sarjat saadaan taas käyntiin ja katsomot auki, kannattaa pistää tähti-

fanipaitaa ylle ja suunnata 10-poikien matseihin kannustamaan!
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 TEAM ROSTER
Ennilaura Metsä-Tokila

Daniela Harjuoja
Akseliina Kasurinen

Lilli Sahakyan
Kerttu Kulpakko
Maija Gardziella
Emilia Heinonen
Hanin Hegazy

Hilma Frondelius
Lily Shakeshaft
Lyyti Rautalin

Lydia Johansson
Aava Thomas

Naomi Blencowe
Eva Keller

Nora Nordberg
Helene Kivelä

Isabella Roberts
Sofia Anderson
Moona Mäkelä
Kerttu Törmälä

Elsa Koskenvesa
Rue Lindberg

Nana Bonsondo Mbudi
Evita Rokka
Siiri Keränen

Astrid Sunden
 

COACHES
Jade Suhonen
Kirsi Nordberg

Roope Viljakainen

STAFF
Katri Heinonen

Annette Blencowe

minitytöt 2009

Tämä joukkue suorastaan puhkuu intoa päästä pelikentille, taitoakaan ei näiltä 

tytöiltä puutu! Ja ennen kaikkea, joukkuekavereiden kanssa on aina kivaa.  

Tytöt pelaavat kaudella 2020–2021 kahdessa eri sarjassa, eteläisen alueen 12- 

vuotiaissa minitytöissä II-divarissa yhdellä ja III-divarissa kahdella joukkueella. 

Tyttöjä on joukkueessa hyvä määrä, joten kolmessa joukkueessa pelaaminen 

mahdollistaa sen, että kaikki saavat paljon peliaikaa ja jokainen pääsee kehitty-

mään. 

Tytöillä on tukenaan huikea ja kokenut valmentajapari; Jade ja Kikka varmista-

vat, että treeneissä ja peleissä opitaan koripallon parhaat salat ja pidetään hyvää 

menoa yllä. Roope on tervetullut lisä valmennustiimiin loppusyksystä. Vauhdilla 

kehittyvien koripallotaitojen lisäksi treenataan lihaskuntoa ja kestävyyttä. Tällä 

kaudella koronasta johtuen treenejä jatkettiin myös aktiivisesti ulkona. 

Osa tytöistä on aloittanut koriksen jo monta vuotta sitten, osalle laji on uudempi 

tuttavuus. Uudet pelaajat otetaan joukkueessa aina ilolla vastaan!

Taitoa, tsemppiä, kilpailua, voimaa, hauskuutta ja ystävyyttä: niistä on nämä tytöt 

tehty.
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 TEAM ROSTER
Emil Bellin 

Orestis Georgiadis 
Antonio Grekin 

Roy Kapri 
Julius Kettunen 
Joel Laaksonen 

Vilneuve Likombo 
Saku Maijala 

Aaron Mutenia 
Alvar Määttä 

Juuso Niinivaara 
Otso Norkela 

Nooa Rauramo 
Toivo Savo 

Safi Sjöberg 
Filip Sunden 

Paavo Suominen 
Nestor Triantafillos 
Muhigi Tungaraza

COACHES
Markus Saaristo

Mikko Halila 
Janne Rauramo

STAFF
Leena Georgiadis

Saara Harjula
Toivo Hurme

Jaakko Santala
Sanna Ääri

minipojat 2009

09 syntyneiden poikien joukkue on timanttinen sekoitus taitoa, taistelutahtoa 

ja hyvää fiilistä. Vuoden aikana joukkueeseen on tullut iso joukko uusia pelaajia, 

jotka ovat nopeasti löytäneet paikkansa kokoonpanossa. Jokainen pelaaja tuo 

joukkueeseen paitsi osaamistaan, myös persoonansa ja halua toimia joukkueena. 

Kaikkia yhdistää innostus ja rakkaus koripalloon.  

 

Joukkueen tapahtumia voi seurata Instagramissa @torpan_pojat_09 ja tili  

kannattakin ottaa seurantaan, sillä tämä joukkue on todellinen trillereiden  

mestari! Sekä kakkos- että kolmosdivarin matseissa on kuluneen vuoden aikana 

nähty käsittämätöntä tsemppausta ja taisteluhenkeä, kun joukkue on noussut 

takaa-ajoasemista voittoon kovia vastustajia vastaan. 

 

09 poikien joukkuetta on jo pitkään koutsannut Mikko, jonka innostus ja esi-

merkki on siivittänyt poikien suorituksia eteenpäin. Valmennustiimiin liittyi tälle 

kaudelle osaava ja kokenut Markus, joka huolehtii valmentamisen lisäksi koko 

seuran fysiikkaharjoittelusta. Markuksen, Mikon sekä apuvalmentajana toimivan 

Jannen johdolla joukkue on yltänyt loistaviin suorituksiin niin divaripeleissä kuin 

turnauksissa.  

 

Joukkueen menestyksen ja hyvän joukkuehengen takana on hyvät valmentajat ja 

aktiiviset vanhemmat, jotka kuljettavat ja huoltavat väsymättä. ToPo P09 -jouk-

kueen yhteishenki ja tekemisen meininki ovat vailla vertaansa. #teamfulloftalents  
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Lue lisää www.joukkuekahvi.fi

Kahvi on loistava varainhankintatuote.

- Erinomainen tuotto

- Helppo myydä

- Hyvänmakuinen

- Lahjaksi, kotiin, töihin

Helsingin Kahvipaahtimo 
tukee ToPoa!
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TEAM ROSTER
Olivia Harma
Ida Asteljoki

Ida Honkanen
Ilona Seppälä
Emmi Kaipio
Lumi Ahlava

Emma Anttila
Inka Jääskeläinen

Viivi Huitti
Aino Salmela

Saara Jääskeläinen
Elli Parviainen
Seela Palmu

Lotta Pulkkinen
Iina Lilius

Emma Koski
Anni Talvitie

Pihla Saarinen
Moona Petänen

COACHES
Eerik Huitti

Anna Ahlava

STAFF
Evi Honkanen

Raija Lilius

tytöt U13 2008

Joukkueeseen kuuluu parikymmentä vauhdikasta 2008 ja 2007 syntynyttä  

pelaajaa. Tytöt harjoittelevat neljä kertaa viikossa ja syksyllä he osallistuivat  

menestyksekkäästi oman ikäluokkansa 1. ja 2.-divisiooniin. 

T08-porukka on tunnettu hyvästä yhteishengestään ja iloisesta mutta tavoit-

teellisesta harjoitteluilmapiiristään. Uusien pelaajien on helppo tulla mukaan. 

Suunnitelmallinen harjoittelu, urheilijaksi kasvaminen sekä toisen kunnioittaminen 

ovatkin tärkeitä arvoja valmentajille Eerikille ja Annalle eli leikkisästi Erkille  

ja Annelille.

Treenimoraalia ei tältä jengiltä puutu; vain taivas on rajana heidän kehitykselleen.

JOUKKUEEN SLOGAN / MOTTO

“Voittaminen ei ole tärkeintä vaan parhaansa yrittäminen”
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TEAM ROSTER
Mikael Kivelä

Pauli Poikajärvi
Kaius Kukkonen
Ilmari Raitasalo

Edvin Uuttu
Otto Kantero
Amos Salin

Lucas Rosqvist
Olavi Tuomisto

Anton Lundblom
Armen Wan

Tatu Mizutani
Abraham Höglund

Matteus Moglia
Amos Malmberg

Aleksi Laune
Jetro Mann

Magnus Silen
Oliver Lagerkrans
Eero Erkinheimo
Arne Grönqvist
Valo Venäläinen

Aaro Jussila 
Tuomo Urpola

Aarne Oiva
Eemil Vuorinen
Ilmari Nyman
Miro Selkinen
Roy Pulkkinen

COACHES
Juuso Kauppinen

Risto-Matti Rousku
Mikko Halila

STAFF
Johanna Laune

Anu Nyman
Pietari Tuomisto
Heta Forsström

pojat u13 2008

ToPon vuonna 2008 syntyneiden poikien joukkue on yksi seuran suurimmista  

joukkueista. Vuonna 2014 perustetussa joukkueessa pelaa tällä hetkellä kolmisen-

kymmentä innokasta koripalloilijaa. Joukkue pelaa kaudella 20–21 eteläisen piirin 

U13-ikäisten kaikkia kolmea divisioonaa ja esimerkiksi ykkösdivarissa se piti kärki-

paikkaa hallussaan koko syksyn. Kauden aloittaneesta perinteisestä Tallink- 

turnauksesta joukkue nappasi kultaa kilpasarjasta ja hopeaa fun-sarjasta. Neljästi  

viikossa treenaavaan joukkueen vahvuuksia ovat erinomainen yhteishenki, 

periksi antamattomuus ja jatkuva halu oppia uutta. Poikia yhdistää myös se, että 

niin treenatessa kuin peleissäkin näillä ilopillereillä on aina pilke silmäkulmassa.

Joukkueen päävalmentaja on kaikkien juniorien tuntema Juuso Kauppinen.  

Miesten edustusjoukkueen kapteenina ja pistenikkarina tunnettu Juuso valmen-

taa poikia jo kolmatta vuotta. ”Pojat ovat kehittyneet viimeisen vuoden aikana 

paljon – siitä olemme saaneet tunnustusta vastustajiltakin. Olemme keskittyneet 

treeneissä muun muassa joukkuepelaamiseen niin hyökkäys- kuin puolustus-

päässä. Lisäksi olemme hioneet henkilökohtaisia taitoja kuten heittotekniikkaa.”

Miesten edustusjoukkueen päävalmentaja Risto-Matti ”Rege” Rousku nimettiin  

syksyllä joukkueen valmentajaksi Juuson avuksi. Aiemmin muun muassa naisten 

Korisliigassa valmentanut Rege on löytänyt nopeasti yhteisen sävelen poikien 

kanssa. ”On ollut mukava muutaman vuoden tauon jälkeen palata poikajuniorei-

den valmennukseen mukaan. ToPon P08 ryhmä on hyvin laaja ja hyvin harjoitte-

leva. Tempo ja siirtyminen päästä päähän on hyvällä tasolla – siinä on ollut hyvät 

lähtökohdat kehittää poikien puolen kentän pelaamista ja tilankäyttöä.”



30

TEAM ROSTER
Abigael Itsha

Anna Gardziella
Anni Talvitie
Aurora Uotila

Camilla Lybeck
Cerys Pulkkinen
Elsa Tykkyläinen
Emilia Lampela
Emma Kantero
Enna  Moilanen
Gladys Kisembo
Heidi Vihavainen

Helmi Ahlava
Iida Haanpää
Iris Nordberg
Laura Karviala

Laura Pärssinen
Lea Danet

Liina Mensonen
Lina Leskinen

Lotta Hemming
Martta Young

Nella Salminen
Pihla Saarinen
Ruut Hamadi

Silja Latva
Tyyne Harkko
Vera Sohlberg

Lumi Kivilaakso

COACHES
Adrian Reyes
Mia Gardziella

Kikka Nordberg
Vilma Kesänen

STAFF
Tessa Lybeck

Tuija Ahti
Kaisa Mensonen
Jaakko Harkko

Liisa Latva

tytöt U14–15 2006–2007

Hola!

Joukkueemme on tälläkin kaudella taitavissa espanjalais-suomalaisissa käsissä.  

Päävalmentajana jatkaa Adrian Reyes tukenaan Mia Gardziella ja Kikka Nordberg.  

Lisäavuksi on myös saatu upea esikuva, viime kaudella kansainvälisen peliuransa  

lopettanut Vilma Kesänen. 

Joukkueen kova työ on tuottanut tulosta. Tytöt pelaavatkin molemmissa ikä-

luokissa korkeimmalla mahdollisella sarjatasolla: U15 Robert Petersen Cupia (SM) 

ja U14 SM-sarjassa. Osallistumme lisäksi U16 ikäluokan alueen sarjoihin. ToPon 

hengen mukaisesti jokaiselle seuran pelaajalle yritetään aina löytää oikea taso  

pelata ja harjoitella, näin joukkueen mukana on myös nuoremmista ja vanhem-

mista ikäluokasta pelaajia. 

Joukkue harjoittelee neljä kertaa viikossa ja osa treeneistä on jaettu pienempiin  

ryhmiin. Treenien lomassa valmentajat ovat tsempanneet pelaajia motivaatio-

puheillaan ”You are so much better than you think you are!”. Tässä iässähän  

nuoret löytävät helposti muitakin mielenkiinnon kohteita kuin koriksen. Roste-

rimme on kuitenkin pysynyt laajana, myös uusia pelaajia on tullut tällä kaudella 

jouk kueeseemme. Jatkossakin ovemme ovat auki uusille pelaajille. 

Treenisalin reunalle on tällä kaudella meidän kaikkien iloksi ilmestynyt ihana uusi  

maskotti, Adrianin hurmaava tyttö América. 
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TEAM ROSTER 
Pauli Aittomäki

Benjamin Flinkman
Dimitrios Georgiadis

Elmeri Hanhirova
Isak Huldén

Otto Huttunen
Kerkko Järvi

Kasper Kettunen
Ippu Kivimaa
Wasei Koichi
Noel Kokki

Saamu Kolberg
Ilmari Korki

Timur Krikun
Niilo Kymäläinen

Miki Lievonen
Lukas Linden

Aron Marstrander
Ilmari Myllyluoma

Kamu Mörtenhumer
Adam Raslan

Elmeri Rautapää
Miska Räihä

Eino Salminen
Emil Selkäinaho
Bruno Sunden
Patrik Taipale

COACHES
Markus Saaristo
Vesa Aittomäki
Anatoli Krikun 

STAFF
Outi Järvi

Marcus Räihä

pojat u14 2007

ToPon 2007 syntyneiden nuorten miesten joukkue on verraton yhdistelmä  

konkaripelaajia ja tuoreita kasvoja. Koriskokemuksesta riippumatta poppoo  

on yhtenäinen ja myöhemmin liittyneet pelaajat on otettu hienosti vastaan ja 

osaksi ”meidän jengiä”. Joukkueessa on iloinen yhdessä tekemisen ja kehit-

tymisen meininki.

Vaikka korona on sotkenut sekä treenit että pelit, pojat ovat jaksaneet osallistua 

aktiivisesti etätreeneihin. Viime keväänä rajoitusten hellittäessä pojat palasivat 

kesän alussa yhteisiin ulkotreeneihin intoa täynnä. Kaikki merkit osoittavat saman 

tapahtuvan tänäkin vuonna.

Syyskaudella 2020 pelasimme eteläisen alueen 1. ja 2. divisioonaa. 1. divarin  

menestyksellä pojat ansaitsivat paikan valtakunnalliseen SM-sarjaan. Valitetta-

vasti sarjaa ei pandemian takia päästä pelaamaan. 2. divarin nousujohteiset 

otteet ovat olleet riemullista seurattavaa. Poikien tunnollisuus ja ahkeruus  

tuottaa selvästi tulosta. Tästä on hyvä jatkaa tuleviin kausiin!

Joukkueen kehityksen takana on tuttu valmennustriomme Makke, Vesa ja  

Anatoli. Valmennus on pitänyt huolen poikien kehittymisestä niin yksilöinä kuin 

joukkueenakin. Yhdessä treenataan lajitaitoja ja fysiikkaa, minkä lisäksi erilaiset 

kotitehtävät ovat auttaneet poikia analysoimaan peliä ja parantaneet peliälyä.

Liki pyhän kolminaisuuden täydentävät joukkueen loistavat vanhemmat. Hyvällä  

huumorilla ja vertaistuella vanhemmat ovat yhdessä luovineet läpi teini-iän 

saavut taneiden sankareidensa aiheuttamien myrskyjen ja tyynempienkin päivien. 
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TEAM ROSTER
Ines Boutou

Noona Erke (A)
Nelli Heinänen (C)

Lumi Joensuu
Amanda Kaisaniemi

Lotta Kari
Ella Kumpulainen

Saimi Kuusela
Henna Leinonen
Malena Moglia

Lei Savikko
Aada Sokolnicki
Anna Tenngrén

COACHES
Enni Talvitie

Anja Suomalainen

STAFF
Päivi Söderholm
Sami Tenngrén
Matti Joensuu

tytöt U17 2004–2005

Tyttöjen U17 joukkue koostuu 13 2006-2004 syntyneestä pelaajasta. Tytöt  

treenaavat neljä kertaa viikossa U19 tyttöjen kanssa ja pelaavat viikonloppuisin 

U17 valtakunnallista ykkösdivaria sekä U19 pelaajien kanssa naisten nelosdivaria.

U17 tyttöjen joukkuepelin huimasta kehityksestä kuiskaillaan jo pitkin kaupunkia. 

Tuomaritkin ovat tulleet pelien jälkeen kehumaan tyttöjen suoritusta ja jokaisesta 

pelistä ollaan opittu koriksesta taas lisää. U17 jengiä yhdistää halu kehittyä yksi-

löinä, kehittyä joukkueena ja tietysti pelailla niin paljon kuin suinkin mahdollista. 

Tyttöjen todella kova treenimotivaatio on tuottanutkin tulosta, sillä syksyn pelien 

jälkeen tytöt pääsevät joulutauolle ansaittuaan valtakunnallisesta sarjasta viisi 

makeaa voittoa ja nolla häviötä!

Näillä mimmeillä on joukkuehenki kohdallaan ja tiivis porukka viettää koriksesta  

vapaat illatkin yhdessä chillailen ja tietysti lisää koripalloa seuraten. Peleissä ja 

treeneissä kannustetaan aina täysiä ja joukkuetovereiden onnistumisia tuule-

tetaan vaihtopenkiltä. U17 tytöt tunnistaakin kaukaa kovaäänisistä “VAMOS” 

tsemppihuudoistaan.
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TEAM ROSTER
Hugo Paasonen 

Rasmus Pendolin 
Matias Turkki 

Sulo Savo 
Patrik Taipale 

Lukas Hyytiäinen 
Mitja Vertio 

Lucas Stejskal 
Tatu Lehtonen 
Dennis Kovalev 

Niilo Kivelä 
Benjamin Sirelius 
Theodor Höglund 

Henrik Langenskiöld 
Noel Korhonen 
Tommi Teikari 
Anton Karhu 

Aaron Aromäki 
Oliver Laune 

Matias Kouvalainen 
Emil Selkäinaho 

Markus Rautajoki 
Oliver Paananen 

Joonatan Jaakkola 
Christian Blomfelt 

Ferenc Uotila 
Arttur Keller 
Patrick Hälvä 
Ville Lahtinen

COACHES
Adrian Reyes

Mikko Asikainen
Jesse Suhonen

Heidi Rautajoki (fysiikka)

STAFF
Mia Boije 

Satu Lindholm

pojat u15 2006

Topon U15/U16 joukkue pelaa tällä kaudella valtakunnallista Robert Petersen 

Cupia (U15 SM-sarja) sekä alueellista U16 2. ja 3.divisoonaa. Joukkue lähti uuteen 

kauteen aivan uuden kokoonpanon myötä, kun yhdistimme voimamme MuKin 

U15-joukkueen kanssa. 

Joukkueessa onkin tällä hetkellä 29 pelimiestä aivan vasta-alkajista jo pitkään 

pelanneisiin poikiin. Koko joukkuetta yhdistää kuitenkin kova into ja palo lajia 

kohtaan.

Pojat ovat jo syksyn aikana näyttäneet taitonsa ja halunsa toimia yhdessä niin 

harjoituksissa kuin peleissäkin, ja ovatkin jo hienosti yhdistyneet yhdeksi joukku-

eeksi.  

 

Myös valmennustiimimme vahvistui kahdella valmentajalla, kun Mikko Asikainen  

tuli MuKista Adrian Reyesin valmennuspariksi, ja lisäksi joukkueen fysiikka-

valmennuksesta vastaa Heidi Rautajoki. 

Valmentajilla onkin ollut kädet täynnä työtä saadakseen ison määrän energisiä 

poikia keskittymään ja kuuntelemaan harjoituksissa, mutta syksyn myötä asia on 

alkanut parantua. Iso kiitos siitä meidän valmennustiimille!

Vaikka syyskausi jäikin hieman lyhyeksi, niin kohti kevättä ja uusia haasteita  

mennään innokkaasti omatoimi- ja ulkoharjoittelun voimin. 
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TEAM ROSTER
Sara Hakala

Amanda Kaisaniemi
Lumi Mensonen

Noona Erke
Saara Pitkänen
Ella Söderholm

Welma Levi
Sanni Tikkanen

Hanna Myllyneva
Shanina Korkiakoski

Ella Kumpulainen
Ilona Manni

Annina Suomalainen
Krista Matis

Aada Sokolnicki

COACHES
Anja Suomalainen

Enni Talvitie

STAFF
Päivi Söderholm

Teija Laakso

tytöt U19 2002–2003

Tyttöjen U19 joukkue koostuu 2002–2005 syntyneistä pelaajista. Tytöt ovat 

harjoitelleet neljä kertaa viikossa. Syksyllä he ovat pelanneet U19 valtakunnallista 

ykkösdivaria sekä naisten nelosdivaria. Osa tytöistä on harjoitellut ja pelannut 

myös naisten valtakunnallisessa ykkösdivarissa.

U19 joukkueen kaikki tytöt haluavat kehittyä ja siksi he ovat harjoitelleet  

sinnikkäästi koko haastavan kauden, josta puolet on harjoiteltu pandemian  

takia ulkona. Olemme pelanneet futista, jenkkifutista ja ultimatea, sekä juosseet  

"hanki- ja mäkijuoksua” syvässä puuterilumessa. Luminen punttisali Högan ja 

Paltsin laidalla on myös tullut tutuksi talven aikana.

Uudet pelaajat ovat aina tervetulleita empaattiseen ja iloiseen joukkueeseemme!
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VILLAIHAN OMA

LUONNON JA SPORTIN ÄÄREELLÄ. LOMALLA. 
VAIN  REILU PUOLI TUNTIA HELSINGISTÄ.

Lisätietoja oman villan rakennuttamisesta 
Kisakallioon:  www.kisakall io.f i
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TEAM ROSTER
Pekki Taari

Antti Hämmäinen
Mikko Heikkilä

Jonis Heikkinen
Toivo Pacius

Jirka Poropudas 
Raimo Stefanov
Tuomas Venhola

Johannes Hirvonsalo
Tuomas Kohila
Petteri Lagus

Jussi Airas
Henrik Ketola

Markus Rautala
Ilpo Pehkonen
Jomi Suhonen
Sampo Harjula
Ville Nummelin

Mikko Nietosvaara
Presidentti, Anssi Laiho

TEAM ROSTER 
Niki Aarnio

Markus Rautala
Niklas Hamnström
Tuomo Holopainen

Henri Bäckman
Siim Rosenthal

Iiro Halinen
Topi Päivinen

Tommi Hytönen
Jonatan Lygdman

Jussi Syrjänen
Veikko Kotimäki

Huuko Koski
Teemu Auressalmi

Sander Stahl
Julius Lehtonen

Pauli Tapola
Mikko Pehkonen

MANAGER
Julle Lehtonen

kartanon herrat

gollums

Kartanon Herrat, tuo Torpan Poikien joukkueista suurin, kaunein ja vaatimat-

tomin. KaHen historia etsii turhaan vertaistaan hämmästyttävällä lähes kaksi-

kymmenvuotisella taipaleella Eteläisen alueen 2. divarissa aka ”Sarjojen sarjassa”. 

Historian aikana pelaajisto sekä päällystö on muodostunut Suomen kärkinimistä 

niin koripallossa, kuin myös muualla yhteiskunnassa. Kartanon herroja on aina  

yhdistänyt toveruus, jota on vahvistettu lukuisilla saunailloilla, ulkomaan ja koti-

maan turnausmatkoilla sekä vaativilla harjoitusleireillä. Näin korona aikana, kun 

harjoittelu on muuten tauolla, on Kartanon Herrat pitänyt iskukykyä yllä mm. 

Kangasniemen harjoituskeskuksessa pidetyllä talvileirillä. Siis jos pilliin vihelle-

tään, on Presidentti valmis juoksuttamaan parketille huippukuntoisen ja entistä 

nälkäisemmän Herralauman. 

Edelliskauden eläköitymisistä johtuva rämpiminen kiidätti ToMPo:n nelosdivariin 

ja käynnisti jo keskustelut joukkueen saattohoidosta. Kaikeksi onneksi Manager 

Lehtonen suuntasi ennakkoluulottomasti pääomamarkkinoille ja löysi jouk - 

kueelle uuden omistajan Mr. Syrjäsen muodossa sekä rahoittajan Tinsto Oy:sta.  

Näillä eväillä pelaajamarkkinoilta löydettiin sekä leppävaaralaisnuoria että  

Jussin keski-ikäisiä kavereita täydentämään rosteria.

Torppa Gollumsiksi Manager Lehtosen saunailtatoiminnan myötä ristitty uusi 

joukkue on pelaajamateriaalistaan huolimatta väläytellyt mukiinmeneviä tuloksia 

nelosessa johtaen joukkuen kevääksi nelosen ylimpään jatkolohkoon, mikäli  

moinen koskaan pelataan. Mieleenpainuvinta syksyssä ovat olleet Omistaja  

Syrjäsen positiiviset kannustushuudot niin itselleen kuin joukkuekavereilleen, 

Niklaksen atleettiset ja Paulin yllättävät otteet kentällä, sangen rotevarakenteisen 

Topin avomielinen saunailtatoiminta ja tietenkin nuoren Nikin historiallinen  

joukkueen ensimmäinen kori pehmeän ison miehen Jonatanin syötöstä.
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TEAM ROSTER 
Sakari Lukinmaa
Markus Jussila

Kari Vertio
Antti Lindholm

Lauri Harjula (Billy)
Ville Hailikari

Tommi Pihlajamäki (Pihilis)
Timo Koivisto
Riku Piipari
Tom Åvist

Tuomas Kohila (Tumppi)
Petri Jaakkola (Speedy)

Kalle Ristola
Timo Taivalaho (Stinde)

Antti Väinölä (Nate)
Karim Tähtivuori

Sampsa Pesonen (Kille)
Jussi Rautajoki

Jukka Salmikuukka

Torppa
Huutoa, iloa, kipua, hikeä, kovaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita – noista elemen-

teistä edustettu Torppa. Toivottasti ensi kaudella kuitenkin hikeä virtaa enemmän 

ja päästään pelaamaan jälleen kokonainen koriskausi. Useat Torpan pelaajat ovat 

pelanneet yhdessä ToPon junnuissa jo 80–90-luvulla ja se olikin tämän joukkueen 

syntymisessä avainasia. Joukkueen pelit ovat sujuneet voitokkaasti ja tähtäimes-

sä on nousu sarjapykälää ylemmäksi ennemmin kuin myöhemmin.

mökin äijät aka mökä

topon seniorit

Yli 50 vuotta ToPolaista aikuiskoripalloa omaksi ja vastustajien iloksi. Valtaosalla 

pelaajista on pitkä ura ja historia seuran eri juniori-, edustus- ja seniorijoukkueissa 

ja ToPolaisuus onkin itsestäänselvyys ja verissä. 

MökÄ on ToPo ja ToPo on MökÄ.

ToPossa on yhteensä 6 seniorijoukkueita, joista iäkkäin on yli 75 vuotiaiden 

joukkue. Koronaepidemian takia kulunut kausi päätettiin skipata, mutta Paltsin 

kesäkauden ja Aksun Avoimien avulla joukkueet suuntaavat katseet seuraaviin 

mestaruusjahteihin.

TEAM ROSTER
#5 Kari Leppänen

#9 Veli-Pekka Sirola
#11 Jomi Suhonen
#12 Kari Vesanen

#14 (C) Jukka Suhonen
#15 Juha Saarikoski
#17 Antti Kaihovaara

#18 Carolus Adolfsson
#20 Timo Takala

#21 Pekka Lindqvist
#30 Vesa Aittomäki
#31 Raine Holmborg
#32 Paul Lönnfors

#33 Timo Hytinantti
#34 Janne Malmio

#35 Jerkko Eskelinen
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TEAM ROSTER 
Lisa From

Siiri Räisänen
Zdenka Cvetinovic

Elli Mannermaa
Elisa Korpela
Viivi Nuuttila
Alissa Juote

Noora Nieminen
Anna Viitala

Johanna Koponen
Jenni Marttinen

Enni Talvitie
Tiia Harjumaaskola

Jade Suhonen
Reetta Huhta

Emma Petersen
Petra Vesalainen

Pinja Greijus
Sanna Kiuru

torpan pimut
Torpan Pimut on Suomen (media)seksikkäin joukkue, joka tarjoaa vauhtia, 

vau-efektiä ja vaarallisia tilanteita. Breaking hearts and ankles since ’14. 

Kiitämme toimintamme tukemisesta sponsoreitamme Koponen Law sekä  

Via L’Inverno.

TEAM ROSTER 
Samuel Chime

Salif Doumbouya
Alvin Duncker

Jonatan Duncker
Lukas Kallonen

Ilmari Kärki
Elias Laakso

Kerkko Lappalainen
Eemeli Miettinen

Mikael Nummi
Kauri Rantala

Johannes Rautasalo
Misael Sine

Alarik Sutter
Joonas Terehov
Kalle Tuomainen

Kristian von Wright

YHDYSHENKILÖ
Mikael Nummi

kisu
KiSu on uusi salamyhkäinen tulokas ToPossa. Harva tietää, mistä joukkueen nimi 

juontaa. Eräät sanovat, että nimi juontaa joukkueen pelaajan, Alvin Dunckerin, 

loputtomasta rakkaudesta suomalaista pop-artistia Chisua kohtaan. Toiset puo-

lestaan arvelevat nimen olevan lyhenne sanoista Kiviä & Sukkia. Muitakin speku-

laatioita nimestä on tehty, mutta joukkue ei ole vielä antanut virallista lausuntoa 

salaperäisen nimensä taustoista.

5-divisioonasta matkansa kohti suomikoriksen huippua aloittava joukkue pelaa 

kotipelinsä Kampin Palloiluhallilla ja Munkkiniemen Ruotsalaisella yläasteella. 

Luvassa on veristä vääntöä eteläisen alueen mestaruudesta. Peleihin kannattaa 

varata paikat pian, sillä tätä spektaakkelia et halua missata!
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TEAM ROSTER 

#4 Lauri Hemmilä
#5 Pasi Pellikka

#6 Petteri Kursukangas
#8 Thomas Schlenzka

#9 Jaakko Harkko
#11 Riku Saarinen
#12 Tommi Posti

#16 Jani Ylä-Autio
#21 Toni Männistö

#22 Mikko Kumpulainen
#23 Tuomas Vitikka

#25 Oliver Plötz
#32 Mikko Jokela

#34 Aleksi Lehtoviita
#41 Aleksi Dermedesiotis

HEAD COACH
Petteri Kursukangas

SCOUTING DIRECTOR
Pasi Pellikka

GENERAL MANAGER
Tuomas Vitikka 

ToPo varsity
ToPo Varsity pelaa jo kolmatta kauttaan Eteläisen alueen Kuntosarjassa ja on  

näin ollen saavuttanut veteraani-ikäisyyden. Tämä näkyy kaikin puolin joukkueen 

otteissa, jotka ovat aivan sarjan huippua. Ahkeran harjoittelun kautta tiiviisti  

yhteen hitsautunut porukka purkaa esimerkiksi Kuntosarjan legendaarisen  

”makaavan paikan” käden käänteessä!

TEAM ROSTER 
Aleksi Jakonen
Teemu Hyttinen

Gleb Valkeeniemi
Mikko Mäkipää

Santeri Karttunen
Robin Okany
Emin Urgenc
Arto Itäranta

Janne Niemenmaa
Karim Elouacef

Roni-Aleksander Hirvonen
Tatu Laukkanen

Taha Said
Jimmy Cheng

East Bay Ballerz
ToPon uusi tulokasjoukkue ottaa voimaa idästä ja joukkueen nimikin sen kertoo. 

East Bay Ballerz pelasi syyskauden eteläisen alueen 5-divaria ja heti kun olo-

suhteet jälleen sallii, niin pistetään Aurinkolahden ja Katajanokan halleissa pallot 

ilmaan ja pelit pystyyn.
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TOPO HALL OF FAME  VALITUT 2020 
Hall of Fame on kunnianosoitus ansiokkaasti ToPossa vaikuttaneille henkilöille.  

Valinnoista vastaa asiantuntijakomitea, jossa on mukana ToPon hallituksen jäsenten  

lisäksi erikseen kutsutut asiantuntijajäsenet.

Määritelmä: 

Henkilö on edesauttanut merkittävällä henkilökohtaisella panoksellaan  
seuraa ja samalla jättänyt jälkensä ToPon historiaan.

• RIKU MARTTINEN
Riku aloitti koripallon Heinäveden Hyrskeessä vuonna –73 

ja Helsinkiin muutettuaan siirtyi Torpan Poikiin vuonna –87. 

Omien sanojensa mukaan parasta hänessä pelaajana oli 

kolme ylivoimatekijää muihin verrattuna. Ensimmäinen oli 

Yritys, toinen oli kova Yritys ja kolmas oli hemmetin kova 

Yritys!

Riku Marttinen on todellinen Torpan Poika, niin pelaajana  

kuin ihmisenä ja hän pelasi koko liigauransa ToPossa  

auttaen joukkueensa 3 mestaruuteen. Otteluita liigassa  

413 ja pisteitä 5865 jotka tuottivat mestaruuksien lisäksi,  

2 hopeaa ja 3 pronssia sekä Cup mestaruuksia 2 sekä  

2 hopeaa.

• MIA VENHOLA
Mia aloitti koripallon Apollon yhteiskoulun koriskerhossa. 

1960-luvun lopulla hän liittyi ToPoon pelaten heti naisten 

joukkueessa Suomi-sarjassa. Hän oli mukana nostamassa 

joukkuetta SM-sarjaan ja pelaten korkeimmalla sarjatasolla 

vuosina 1973–78.

Mia valmensi ToPo:n eri juniorijoukkueita yli 10 vuotta  

ja toimi sekä miesten että naisten edustusjoukkueen  

lääkärinä. Tämän korisperheen kaikki neljä lasta ovat 

pelanneet korista ToPo:ssa ja lapset ovat edelleen mukana 

koriksessa pelaajina, erotuomareina ja valmentajina.

Mia on aina ollut seuran toiminnassa mukana täydellä 

sydämellä osallistuen talkoisiin, milloin neuloen ToPo- 

kaulaliinoja, milloin toimitsijana ja ajanottajana sekä  

kaikessa mahdollisessa mukana yhteisömme eteen.

• LEON HUFF
Leksa syntyi Yhdysvalloissa Illinoisissa Altonin kaupun-

gissa. Hän edusti mm. Alton Senior High School ja San 

Janicto junior Collegea sekä Drake Universityä. Hän pelasi 

AAU Blue Cross Blue Shield joukkueessa ja edusti USA:n 

maajoukkueessa. Denver Nuggets varasi hänet 1970- 

luvulla, mutta koripallojan ura johtikin lopulta rapakon yli 

Suomeen.

Huff on edustanut Torpan poikia valmentajana sekä 

pelaajana 5 kautta voittaen ToPolle kaksi mestaruutta 

niin pelaajana kuin valmentajana. Leksan tavaramerkeiksi 

muodostuivat pettämätön levypallopeli, DR. J tyyppinen 

ponnistusvoima sekä silkinpehmeä heitto kaikilta etäi-

syyksiltä.



parempaa graafista suunnittelua

040 5671587
anne@timangi.fi timangi.fi

topo rookies & sophomores
Koronasta huolimatta ToPo Rookies ja Sophomores -aikuiskoriskerhot  

jatkavat menestystaivaltaan. Kesäkausi saatiin avattua kreivin aikaan ja  

Summer Sundays -pelit Paltsilla pisti pelurit pelikuntoon syyskauden avajaisia  

kohti. Sisätreenejä päätettiin jatkaa Munkkiniemen Yhteiskoululla, jossa lukuisat  

korit ja pääkaupunki seudun parhaat harjoitusolosuhteet antavat huippuedellyk-

set monipuolisten treenien järjestämiseen.

Rookies on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille aikuisille, vasta-aloittaneista  

jo jonkin verran palloa pomputtaneille naisille ja miehille. Sophomores on  

puolestaan suunnattu edellisvuosien Rookies-konkareille sekä jo palloa jalkojen 

välistä veivaaville pelureille.

Aikuiskoriskerhot saivat täksi kaudeksi kansainvälistä valmennusnäkemystä kun  

miesten joukkueen Nicolas Meyer otti Rookies valmennuspestin vastaan oman  

pelaamisensa ohella. Treeneissä pääosassa on liikkuminen, harrastaminen, uusien  

kikkojen oppiminen ja hauskanpito. Perinteiset pikkujoulupippalot ja turnaukset  

jouduttiin skippaamaan koronan takia, mutta toivottavasti maailma palaa pian  

raiteilleen ja päästään avaamaan huikean Rookies-yhteisömme portit jälleen  

oikein todenteolla.
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Ahlavien perheen äiti Anna aloitti koriksen 11-vuotiaana 

Sykki ry.:ssä. Hän kävi Helsingin suomalaista yhteiskoulua 

ja omien sanojensa mukaan jotenkin vain ajautui kave-

reiden myötä korisjoukkueeseen. ”Ensimmäiset vuodet 

pelasin Sykissä ja sitten perheeni muutti asumaan Ecua-

doriin useaksi vuodeksi. Siellä pelasin vaaleatukkaisena 

lettipäänä poikien joukkueessa, koska tytöillä ei ollut omaa 

joukkuetta tuohon aikaan siinä maailman kolkassa.”

Suomeen palattuaan Anna jatkoi pelaamistaan Helsingin 

NMKY:ssä. Tällä hetkellä hymystään ja periksiantamatto-

muudestaan tunnettu ilopilleri pelaa Huopalahden Hurjissa.

Anna toimi pitkään tyttärensä Helmin joukkueen jouk-

kueenjohtajana, mutta tuli pari vuotta sitten houkutelluksi 

valmentajan pestiin. ”Liikunnallisuus, oma korisharrastus ja 

se, että olen ammatiltani opettaja, tukivat päätöstä kokeilla 

siipiäni valmennuksessa. Lisäksi halusin viettää lasteni  

kanssa enemmän aikaa kiireisten työvuosien vastapainoksi. 

Aika perinteinen tarina siis”, Anna kertoo.

Valmentajauralle mahtuu jo monia hienoja hetkiä ja onnis-

tumisia niin arjessa kuin pelitilanteissa, mutta Annan on 

vaikea yksilöidä, mikä valmentamisessa on parasta. ”Sanoi-

sin, että vuorovaikutus pelaajien kanssa on aivan mieletön 

AHLAVAT
Tässä kausijulkaisussa tutustumme perhe Ahlavaan.  

Ahlavien energistä ja iloista korisperhettä yhdistää ahkera treenaaminen,  

positiivinen asenne ja hymy, joka ei hyydy koskaan.  

#topofamily
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juttu, oli kyse sitten lajitreeneistä, matseista tai vaikka 

keskusteluista yhteisillä lenkeillä Meilahden metsäradalla. 

Kehitystä on tietysti upeaa seurata myös.”

Tytär Helmi innostui koriksesta 7-vuotiaana käytyään  

katsomassa Mykissä silloisten B-tyttöjen dramaattisen 

pronssiottelun. ToPo hävisi sillä kertaa, ja teini-ikäisillä  

pelaajilla pettymys purkautui voimakkaasti kentällä  

kyynelinä ja parketille romahtami sena. ”Helmi oli myyty; 

hän halusi mukaan sellaiseen. Eli ei kun Mallen puheille”, 

Anna muistelee hymyillen. Tällä hetkellä Helmi pelaa ToPon 

U15-joukkueessa. Hän kävi viime kaudella myös rapakon 

takana Louisianassa pelaamassa eri seurojen lahjakkaista 

nuorista koostetun Biddy-joukkueen kanssa. ”Tämä reissu 

on Helmille yksi tähänastisen peliuran tärkeimpiä koke-

muksia,” Anna miettii.

Pikkusisko Lumi oli puolestaan alkuun sitä mieltä, ettei  

koskaan aio aloittaa korista. Puolessa vuodessa mieli  

kuitenkin muuttui Helmin joukkueen pelejä seuratessa. 

Lumi aloitti siis 6-vuotiaana Zdenkan ja Mallen vetämissä  

supermikrotreeneissä. Nykyään Lumi pelaa oman ikä-

luokkansa 1-divisioonaa, mutta hänet on jo kutsuttu  

harjoittelemaan myös U14- ja U15-tyttöjen kanssa.  

Anna valmentaa yhdessä Eerik Huitin kanssa Lumin  

oman ikä luokan eli U13 1- ja 2-divareita pelaavaa jouk- 

kuetta, joka onkin niittänyt menestystä niin sarjapeleissä 

kuin turnauksissakin. 

Anna kuvailee tyttäriään ahkerina treenaajina, jotka te-

kevät aina täysillä ja kaiken. Hän kertoo yrittävänsä välillä 

auttaa heitä löytämään harrastukseen rennommankin 

tulokulman, ettei homma vakavoidu liikaa ja sen myötä 

motivaatio kärsi. ”Olen tosi ylpeä molempien harjoitus-

moraalista. Toivottavasti se säilyisi läpi teinivuosien.”

Antti kuvailee itseään huolehtivaksi koriksen kotirintama-

mieheksi, joka toimii henkisenä valmentajana, hankkii 

uudet tossut ja tallentaa tärkeät matsit tv:stä. ”Ja kun 

Tallink- tai Ricoh-turnaus on päällä ja mimmit painavat 

matsista toiseen tiukalla aikataululla, jonkun täytyy pitää 

infrastruktuurit kunnossa: pallot paineistettuna, lasagne 

lämpimänä ja lämppäpaidat raikkaina”, Antti analysoi. Moni 

junnu muistaa Antin myös taidokkaana kasvomaalausten 

loihtijana seuran tapahtumista.

Koriksessa on Annan mukaan parasta yhteisöllisyys –  

se, miten lajin parissa toimivat ihmiset, pelaajat, vastusta-

jat, valmentajat, vanhemmat ja tuomarit kuuluvat samaan  

korisperheeseen läpi sukupolvien ja vuosikymmenten. 

ToPo on meille ihana yhteinen harrastus  
ja ystävyyttä. Kunkin omien peli- ja treeni-
kavereiden lisäksi meillä on yhteisinä  
ystävinä kokonaisia ToPo-perheitä.  
Tämä on ihana elämänvaihe.
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LÖYDÄ ETUJA
LÄHELTÄSI.

FAT LIZARD 
HERTTONIEMI

-20%

EAT POKE
-20%

TORTILLA HOUSE
-20%

PUTTE’S BAR & 
PIZZA

-15%

BALI BRUNCH
-20%

Tee maksukortistasi etukortti.

Satoja etuja ravintoloihin, kahviloihin ja kauppoihin.
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10 KYSYMYSTÄ Henri Kantoselle
Haastattelimme yhtä ToPon kultaisen –97 ikäluokan kirkkaimmista tähdistä.  
Susijengin vakiokalustoon itsensä pelannut takamies heittää palloa pussiin  
nykyisin Ranskan ProB -sarjassa, Aix-Mauriennen joukkueessa.

OMA KORISTAUSTASI
Aloitin 5-vuotiaana isoveljen kanssa pelaamaan samaan 

aikaan Panttereissa, josta siirryin 10-vuotiaana ToPoon pe-

laamaan aina 18-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen aloitin ammat-

tilaisuran Korisliigassa ja etenin Ranskaan tälle kaudelle.

IDOLISI
Petteri Koponen

KUINKA PALJON HARJOITTELET OMALLA AJALLA?
Nykyään ennen treenejä ja treenien jälkeen tulee tehtyä 

omia juttuja yhteensä noin 45 min päivässä, jos on kahdet 

harjoitukset päivän aikana. Nuorempana kun harjoittelim-

me vähemmän joukkueena, niin tein arviolta kaksi tuntia 

päivässä omaa treeniä, joka koostui omista aamuharjoituk-

sista sekä viikonloppuisin treenaamisesta. Tätä on aika vai-

kea arvioida tarkkaan, koska myös kaikki mitä arjessa tein 

tähtäsi kehittymiseeni myös treenikenttien ulkopuolella.

SUOSIKKIJOUKKUEKAVERISI?
Monia löytyy, niin vastataan Rene Rougeau, Miikka Luos-

maa ja Teemu Rannikko.

PARHAAT MUISTOSI TOPON JUNNUVUOSILTA?
Scania-cupit, kotipelit MYKissä ja SM-sarjojen pudotus-

pelit. 

BRAVUURIMUUVISI KENTÄLLÄ?
Pienen vartaloharhautuksen jälkeen oikealle kädelle ja 

donkki.

OMAN KORISURASI TOISTAISEKSI KIRKKAIN HETKI?
2018 Suomen mestaruus Korisliigassa.

JOS ET OLISI KORISPELAAJA NIIN MITÄ TEKISIT?
Jotain varmasti opiskelisin ja kehittäisin omia projekteja  

ohessa. Mitä ne sitten olisivat sisältäneet niin en osaa 

vastata, koska asiat ovat nyt edenneet koriksen kautta 

menevää reittiä. 

KUKA ON SUSIJENGIN KOVIN LÄPÄN HEITTÄJÄ?
Topias Palmi on hauska jätkä.

TERVEISET TOPON JUNNUILLE?

Ottakaa kaikki ilo irti omasta jengistä, jonka kanssa  
kanssa matka loppuu kuitenkin aikanaan ja tiet  
erkanevat. Omasta joukkueestani jäi paljon tärkeitä 
kavereita, koska vedettiin monta hauskaa matkaa ja 
vuotta yhdessä. Koriksesta tulee harvalle ammatti,  
mutta mikä tärkeämpää, monelle elinikäinen liikunta-
harrastus, joka on vielä aikuisenakin mukana.
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Kauris 21.12.–19.1. 

Kauris on vastuunkantaja: hän kantaa koko joukkueen  

huolet harteillaan, joskus vähän liiankin vakavasti. Hän 

keskittyy oleelliseen ja hoitaa hommat päätyyn asti –  

tarvittaessa hoitaa myös joukkueen likaisen työn.

Kauris tykkää siitä, että asiat tehdään niin kuin on sovittu. 

Kun kauris jotain lupaa, se myös pitää. Kunhan kauriin  

motivaatiosta pidetään huoli, hän on helmi joukkueelle. 

Pitkäjänteisyytensä ansiosta hän saavuttaa tavoitteensa. 

Organisointitaidoillaan hän saa katsomonkin yhteiseen 

kannustukseen. 

Tunnettuja koripallokauriita:  

Hanna Valkeinen, Alvar Michelsen 

Vesimies 20.1.–19.2.

Vesimies päätyy usein joukkueen kapteeniksi loistavana 

tsempparina. Hän jaksaa nostaa joukkueen tappionkin 

jälkeen aina yhtä suurella innolla uuteen nousuun. Epä-

itsekkäänä hän ei useinkaan itse aja korille, vaan jakelee 

joukkuetovereilleen namusyöttöjä antaen muiden ratkaista 

ja loistaa. Kapteenin lailla hän ei siedä vääryyttä eikä epä-

oikeudenmukaisuutta.

Vesimies vanhempana hakeutuu usein joukkueenjohtajan 

tehtäviin, koska muiden auktoriteettien tahtoon alistumi-

nen on vesimiesvanhemmalle vaikeaa. Hän luottaa omiin 

ideoihinsa varsin vakaasti.  

Tunnettuja vesimieskoripalloilijoita:  

Meri Kanerva, Ilkka Sirola

Kalat 20.2.–20.3.

Kalat ovat haaveilijoita, jotka jäävät mielellään vaihtopen-

kille tarkastelemaan pelinkulkua ruusunpunaisten lasien 

läpi. Hän kannustaa sieltä joukkuekavereitaan, eikä välttä-

mättä hingu kentälle kohtaamaan aggressiivisia vastusta-

jia. Hajamielisillä kaloilla jää usein pelivarusteista kotiin ja 

hän onkin usein huutelemassa pukukopissa ylimääräisten 

sukkien tai koriskenkien perään.

Kiltti ja auttavainen kalat viihtyy buffan pöydän takana 

tai toimitsijatehtävissä. Sieltä hän voi kauempaa seurailla 

pelinkulkua ja jutella katsojille mukavia. 

Tunnettuja kalakoripalloilijoita:  

Nicolas Meyer, Anja Suomalainen, Lea Hakala 

Oinas 21.3.–19.4.

Terveen itsetunnon omaava oinas kikkailee pallonkäsittely-

taidoilla kentällä hämmentäen välillä omatkin joukkuetove-

rinsa. Oinas haluaa olla aina aloitusviisikossa. Hän pitkästyy 

vaihtopenkille jouduttuaan, jalka kuopii kentälle jatkuvasti. 

Tapaturma-altis oinas syöksyy tilanteisiin vauhdilla eikä 

aina selviä kolhuitta. Hän on jääpalapussien suurkuluttaja. 

Valmentajana oinas on rakastaa uudistaa joukkueen 

toimintatapoja. Fläppitaulu on jatkuvasti täynnä uusia 

kuvioita.

Tunnettuja oinaskoripalloilijoita:  

Linda Hemmann, Juuso Kauppinen, Henrik Dettmann

Härkä 20.4.–20.5.

Härkä on harkitseva, mutta päätöksensä tehtyään härkä-

päisyys nostaa sarvia. Oli vastustajalla peliasuna punainen 

tai ihan mikä muun värinen vaate vain, niin härkä luonteen-

sa mukaisesti puskee läpi tiukankin puolustuksen. Sitkeys 

välillä palkitaan ja välillä ei. Tarkkasilmäiset voivat huomata 

taiteellisen härän usein joraavan taukomusiikin tahdissa 

rytmikkäästi. 

Valmentajana härkä omistautuu joukkueelleen ja vie pelaa-

jia kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti eteenpäin.

Tunnettuja härkäkoripalloilijoita:  

Shawn Huff, Meri Damoiseaux 

Kaksonen 21.5.–20.6.

Pukukopissa kaksonen ottaa usein roolin keskustelun 

ylösheittäjänä, mutta vieraammassa seurassa jää mielel-

lään taustalle. Hän bongaa kentältä vastustajajoukkueen 

makeimmat jordanit ja haluaisi itselleen aina uusimmat 

varusteet. Kaksosella on nopeus veressä, eikä häntä tarvit-

se kehottaa vauhdinpitoon. Jos jollain on asiaa säännöistä, 

niin se on usein kaksonen. Nokkeluudellaan hän saa usein 

tuomarinkin sanattomaksi.

Nopeaälyisenä ja teräväkielisenä kaksonen sopii moneen 

rooliin: kannustava katsoja, analysoiva valmentaja tai  

superskarppi erotuomari.

Tunnettuja kaksoskoripalloilijoita:  

Sasu Salin, Lauri Markkanen

topon koriskooppi
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Rapu 21.6.–22.7.

Kotipelit sytyttävät ravun liekkeihin. Hän ei lopeta pelaa-

mista rankastakaan tappioasemasta, vaan jaksaa ponnis-

tella loppuun asti uskoen aidosti voiton mahdollisuuteen. 

Ahkerana treenaajana hän piiskaa muunkin joukkueen 

tekemään parhaansa. Muut kadehtivat ravun herkullisia 

palautusvälipaloja, joihin hän on taitavana kokkina panos-

tanut ja niitä on treenikassi pullollaan.

Valmentaja rapu jakelee oikeudenmukaisena kaikille tasai-

sesti peliminuutteja. Hän antaa kilpensä suojassa uusienkin 

pelaajien kehittyä rauhassa. 

Tunnettuja rapukoripalloilijoita:  

Santeri Makkonen, Tuomas Laine, Nea Kuisma

Leijona 23.7.–22.8.

Leijona haluaa ja saa huomion, kun astuu kentälle. Muut 

joukkueessa tottelevat vaistomaisesti leijonan ohjeita,  

ja hän saa myös vastuuta. Leijonan taidot eivät aina riitä  

tahdon tasolle, mutta silti hän on tahtopelaajana joskus  

se, joka kääntää tiukan matsin voitoksi – tai leipoo suuri-

eleisesti, elämänsä ensimmäisen mokkapalapellillisen 

joukkueen puffaan.

Tunnettuja koripalloleijonia: 

Henri Kantonen, Awak Kuier

 

Neitsyt 23.8.–22.9. 

Neitsyt on joukkueen älykkö. Hän analysoi peliä tarkkaan - 

joko hiljaa tai ääneen. Neitsyellä on myös tarvetta miellyt-

tää. Hän on epäitsekäs ja uskollinen ystävä. Neitsyt vaatii 

pelikavereiltakin täydellistä omistautumista lajille. 

Toimitsijana ja valmentajana hän on kunnianhimoinen, jopa 

besserwisser. Treeneissä opetellaan niin monimutkaisia ku-

vioita, että hitaampia hirvittää. Katsomossakin hän on se, 

joka latelee muille totuuksia pelin kulusta. Sen hän tietää 

paremmin kuin tuomarit. 

Tunnettuja koripalloneitsyitä:  

Jomi Suhonen, Hanno Möttölä, Teemu Rannikko

 

Vaaka 23.9.–22.10.

Vaaka on leppoisa tyyppi, josta kaikki pitävät. Hän kuunte-

lee herkällä korvalla muitten sanomisia ja haluaa miellyttää. 

Kentällä vaaka on porukan arvokas puurtaja, yleensä poru-

kan rauhallisin. Diplomaattina hän on hyvä sovittelemaan 

joukkueen keskinäisiä kiistoja.

Vaaka on pukukoppipolitikoijien eliittiä ja hyvä miettimään 

joukkueelle taktiikkaa. Hän on myös kiitollinen valmennet-

tava: kuuntelee valmentajan ohjeita. Toisaalta hän saattaa 

jahkailla, miettiä asioita liian pitkään ja jopa unohtaa tulla 

paikalle. Katsomossa hän on hyvä tsemppaamaan – tasa-

puolisesti kaikkia.

Tunnettuja koripallovaakoja:  

Vilma Kesänen, Pyry Rainamaa

 

Skorpioni 23.10.–21.11.

Skorpionit ovat temperamenttisia, he reagoivat peliin ja  

tuomarin vihellyksiin voimakkaasti. Kentällä he nauttivat 

eniten, jos saavat provosoitua vastustajan ärsyttävintä  

pelaajaa virheeseen asti.

Skorpionit ovat raisuja ja riehakkaita. Kentälle mennään 

viihtymään, joskus jopa briljeeraamaan omilla taidoilla. 

Joukkueen menestymisellä ja ottelun tuloksella ei niin 

väliä, kunhan pelistä jää itselle hyvät fiilikset. Toisaalta hän 

on myös kovin kriittinen itseään kohtaan ja ruoskii itseään 

heikosta suorituksesta.

Valmentajana hän saattaa olla hieman häikäilemätön,  

katsomossa täysin armoton vastustajaa kohtaan.

Tunnettuja koripalloskorpioneja:  

Carl Lindblom, Janette Aarnio

Jousimies 22.11.–20.12.

Jousimies on joukkueen taiteilijaluonne: menevä, rento  

ja reteä. Jousimiehen tempauksista liikkuu kentällä ja 

peli reissuilla uskomattomia tarinoita. Hänellä on usein 

hymy herkässä, eikä murehdi turhia. Jousimies on joviaali, 

treeneissä joskus hieman laiskanoloinen, mutta hänellä on 

kuitenkin maaginen tatsi tehdä koreja juuri ratkaisevalla 

hetkellä. 

Hän on sporttinen, rehti ja suoraselkäinen, aina suupielet 

koholla. Valmentajana hän on usein tykätty, karismaattinen 

tyyppi, vastustajana yleensä se ärsyttävin.

Katsomossa hän on kysyttyä seuraa eikä jää taatusti istu-

maan yksin.

Tunnettuja koripallojousimiehiä:  

Lotta-Maj Lahtinen, Junnu Lee
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SINCE 1938

PELISSÄ MUKANA VUODESTA 1938
Vaateliike, Munkkiniemen puistotie 18

www.aannekoulu.fi

ME tuemme torpan poikia:

INTERFLORA-MYYNTI OY  OGG FINLAND  FREDDIS OY AB   

TAGNILE OY  HELSINGIN LUKKONIKKARI OY   

TÖÖLÖN SÄHKÖHUOLTO OY  EMMANNI OY  HAVACMENT OY   

SMARTCAM.FI  TUOMAS KUKKO LKV  MAX’S CAFE   

LEPPÄVAARAN HAMMASLÄÄKÄRIT OY  VUOTEKNO OY   

KILDA CREATIVE OY   GRAVOX OY
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Sushi-san

Sunny Sushi 
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TIESITKÖ ETTÄ,

• ToPo on Suomen 9. suurin  
koripalloseura

• Seura täyttää ensi vuonna  

90-vuotta

• Naiskoripalloilu käynnistyi seurassa  

jo v. 1954

• Seurassa on yhteensä 38 joukkuetta

• Seurassa on yli 600 aktiivijäsentä

• Seurassa toimii yli 50 valmentajaa

• ToPon miehillä on 9 Suomen  
mestaruutta

• Järjestämme toimintaa  

naperoista senioreihin 

• Seurassa toimii myös nyrkkeily-
jaosto

• ToPo on aktiivisena toimijana mukana  

Helsingin liikkumis-
ohjelmassa

• Panostamme monipuolisesti  

matalan kynnyksen  
toimintaan

• Meillä on harraste joukkueita  

myös aikuisille

• ToPolla on Suomen kaikista seuroista  

eniten kasvatteja  
pääsarjoissa
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Tiesitkö jäseneduistasi?
Seuran yhteistyökumppanit tarjoavat lukuisia etuja jäsenistölle, kausikorttilaisille  

ja kannatusjäsenille! Tsekkaa kaikki tämän kauden jäsenedut osoitteesta  

www.topo.fi > Seura > Jäsenedut

Jäsenetuina mm.:

HABITA KIINTEISTÖVÄLITYS

ToPon kannattajille –20% alennus kiinteistöalan  

palveluista! Lisäksi Habita tukee valitsemaasi joukkuetta 

500 eurolla kauppaan johtaneesta toimeksiannosta. 

www.habita.com

MUNKKINIEMEN APTEEKKI

Munkkiniemen Apteekki tarjoaa ToPo:n jäsen- ja kausi-

korttilaisille –10% normaalihintaisista itsehoitotuotteista  

(ei lääkkeistä). Thermal care -pikakylmäpakkauksien  

hinta 1,50€/kpl ToPon joukkueille.

FYSIOTERAPIA TERAMUS

Munkkiniemessä Topolaisille alkaen 40€ korvauksella.  

Teramuksen fysioterapeuteilla on pitkä kokemus ja  

osaaminen hoitotyöstä urheilun ja liikunnan parissa. 

www.teramus.fi

SEIKKAILUPUISTO ZIPPY

Talin Keilahallin vieressä sijaitseva seikkailupuisto tarjoaa 

itsensä ylittämisen elämyksiä upean luonnon ympäröimä-

nä! Jäsenkortilla –20% normaalin seikkailulipun hinnasta. 

www.zippy.fi

TRAMPOLIINIPUISTO RUSH HELSINKI

Rush Helsinki tarjoaa Topon jäsenkorttilaisille pomppuli-

puista, sarjalipuista ja ryhmätilaisuuksista –20%. 

www.rushfinland.fi

PARTURIKAMPAAMO TUKKATALO 

Munkkivuoren ostarilla leikkaa Topolaisten hiukset peliken-

tille! Jäsen- ja kausikorttilaisille hiustenleikkuusta –10%. 
www.tukkatalo.fi

RAVINTOLA E’MILANO

Munkkivuoren ostarilla sijaitseva ravintola E’Milano tarjoaa 

ToPolaisille lounasmenun 10 euron kiinteään hintaan!  
www.emilano.fi

PUISTOTIE 5

Sisustuskauppa Puistotie 5 toivottaa ToPolaiset tervetul-

leiksi ostoksille! Jäsenalennus ToPolaisille –10% kaikista 
normaalihintaisista tuotteista. 

www.puistotie5.com

LIITY KANNATUSJÄSENEKSI
ToPo Juniorit ry on vahva nuorisotyöntekijä Munkinseudulla.  

Seura on kasvattanut tyttö- ja poikajunioreita pärjäämään erilaisissa  

elämäntilanteissa jo lähes 90 vuoden ajan. Tue tätä tärkeää työtä liittymällä  

kannatusjäseneksi.

www.topo.fi > Seura > Kannatusjäsenyys



kauden 2019–2020 Palkitut
JUNIORIJOUKKUEET 

TORPAN POIKASET 

Mai Kantero

Sisu Heikkilä

Lauri Tauriainen

SUPERMIKROTYTÖT 

Sofie Pitkänen

Martta Salo

Sienna Pollarikoski

SUPERMIKROPOJAT 

Jooa Ojala

Elmo Huitti

Jesse Pietikäinen

MIKROTYTÖT 11 

Lempi Pokkinen

Kaisa Maunula

MIKROPOJAT 11 

Oskar Triantafillos

Veeti Kannisto

MIKROTYTÖT 10 

Kerttu Laanti

Iida Laanti

MIKROPOJAT 10 

Aron Huldén

Noah Tynkkynen

MINITYTÖT 09 

Nora Nordberg

Lilli Sahakyan

MINIPOJAT 09

Julius Kettunen

Alvar Määttä

MINITYTÖT 08 

Elli Parviainen

Iina Lilius

MINIPOJAT 08 

Aleksi Laune

Edvin Uuttu

TYTÖT 07

Anna Gardziella

Chanella Peter

POJAT 07 

Niilo Kymäläinen

Isak Hulden

TYTÖT 06 

Lotta Hemming

Liina Mensonen

POJAT 06 

Mitja Vertio

Theo Höglund

TYTÖT U16 

Lei Savikko

Ines Boutou

TYTÖT U17 

Hanna Myllyneva

Sanni Tikkanen

TYTÖT U19 

Mirva Karvinen

Emilia Hulst

AIKUISJOUKKUEET 

Kartanon Herrat  Anssi Laiho

Torpan Pimut  Pinja Greijus

Tosi Miesten Pojat  Siim Rosenthal

Mökin Äijät  Jerkko Eskelinen

Torppa   Sakari Lukinmaa

ToPo Varsity  Lauri Hemmilä

ToPo Rookies  Sofia Visuri

ToPo Sophomores  Julian Wehnert

ToPo M55  Timo Hytinantti

ToPo M60  Antti Kaihovaara

ToPo M65  Jussi Järvi

ToPo M70  Risto Paaermaa

ToPo M75  Pekka Salmi

ERIKOISPALKINNOT 

Vuoden Kannattaja  Jusa Hämäläinen

Vuoden Joukkueenjohtaja  Tuulia Kokko

Vuoden Rahastonhoitaja  Topi Kokko

Vuoden ToPolainen  Angelika Kolberg

Koko seuran kultainen apuri  Raija Pulliainen

Vuoden Valmentaja  Juuso Kauppinen

Mikko Pehkonen trophy  Mikko Pehkonen

Mökän stipendi   Mitja Vertio

Mökän stipendi   Shanina Korkiakoski

Pronssinen ansiomerkki  Kaisa Mensonen

Pronssinen ansiomerkki  Nora Matinen

 

KIERTOPALKINNOT 

MIKROPOJAT Andreas Ahola

MIKROTYTÖT Ilona Harma

MINIPOJAT Tuomo Urpola

MINITYTÖT Lumi Ahlava

TYTÖT U14 Gladys Kisembo

POJAT U14 Matias Kouvalainen

TYTÖT U16 Noona Erke

ISOT KIERTOPALKINNOT
LUPAAVIN TYTTÖJUNIORI  Meri Kanerva 

HORTATOR  Santeri Makkonen

MALLEN MALJA  Ida Myllyoja

SILTAVAHDIN POKAALI Juuso Kauppinen



SUOSITTU
TOPO MUNCCA CAMP 2021

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOJA:
www.topo.fi > juniorit

Leiri 1: 
7–11.6.

Leiri 2: 14–18.6.

ToPo Muncca Camp järjestetään jo kahdeksatta kertaa  
ja leirin päämajoina toimivat seuran kotisalit Munkinseudulla  

ja oheistoiminta pyörii aina urheilukentiltä Munkan hiekkarannoille asti.


