
ToPo Päivät 2022 PALKITUT

Joukkue Palkinto Pelaaja Selite 

JUNIORIJOUKKUEET
Torpan Poikaset 16-17 Pallotaituri Kaapo Kiiskilä Parketti ja korisukka on tän pelaajan ylimpiä ystäviä. Pallo 

tottelee komentoja ja meno on sen mukaista.
Ahkerin harjoittelija Elsa Koskinen Milloin vain, missä vain. Tämä tyttö on aina paikalla 

harjoittelemassa ja painaa joka kerta sata lasissa.
Kehittynein Anton Tuomela Tämä poika haluaa oppia ja kehittyä. Kun harjoitellaan uusia 

juttuja niin kieli keskellä suuta testaa omia rajojaan 
korispallon kanssa.

Supermikrotytöt 2015 Kehittynein Liinu Töyli Tämä tulevaisuuden Tuukkanen osaa jo nuoresta iästä 
huolimatta tehdä koreja mitä erilaisimmin tavoin. Ahkera 
harjoittelu tuottaa tulosta.

Tsemppari Edda Kihlström Vuotta vanhempienkin kanssa vastustajat ihmettelee mikä 
pyörremyrsky on saapunut saliin. Tällä tytöllä ei ole 
ylinopeusrajoituksia.

Supermikrotytöt 2014 Kehittynein Chloe Gau Kuin vaivihkaa tästä tytöstä on kehkeytynyt pallotaituri, joka 
uskaltaa ottaa vastuuta pallosta niin treeneissä kuin 
matseissa. Kehittynyt kauden aikana suuria harppauksia.

Tsemppari Grace Kannari Tälle tytölle tuntuisi välillä oikea paikka olevan vuotta paria 
vanhemmat poikien sarjat. Tilanteisiin mennään vain yhdellä 
vaihteella ja se on täysiä. Kovan tsempin lisäksi löytyy myös 
valtava voitontahto.

Supermikropojat 2015 Kehittynein Arne Alho Sanattomaksi vetää tämän pojan kehityksen kaari. Kentän 
laidalta tutkailut jäi sikseen kun pallo alkoi tottelemaan 
komentoja. Myös edustusjoukkueiden otteluissa aina paikalla 
imemässä oppia pelaajilta.

Vuoden joukkuepelaaja Lokay Henry Ollaan sitten puolustamassa tai hyökkäämässä, löytyy pallon 
läheltä aina yksi ja sama peluri. Myös korinteko maistuu ja 
peli-into tarttuu herkästi myös muihinkin joukkueen 
pelaajiin.



Supermikropojat 2014 Joukkueen Scottie Pippen Daniel Odigbo Joillain pelaajilla on sitä kuuluisaa pelisilmää ja tämä pelaaja 
haistaa syötönkatkot jo ennen saliin astumista. Riistoja ja 
blokkeja tulee kasapäittäin, mutta löytyypä taitoa muuten 
myös hyökkäyspäähänkin.

Ahkerin harjoittelija Robert Helle Pieni ja pippurinen vauhtihirmu. Tämä poika on hyvä olla 
remmissä kun lähdetään skabaamaan. Kentän joka paikan 
höylä, joka on kehittynyt kauden aikana valtavasti.

MikroTytöt 13 MVP Elsi Rauramo Joukkueen tukipilari niin hyökkäyksessä kuin 
puolustuksessa. Ahkera, taitava, innokas ja älykäs 
koripalloilija, jolla on aina sata lasissa. 

Zemppari Mai Kantero Kaukoheitto sukkana sisään, heti täysiä juoksu 
puolustukseen, riisto tai syöttökatko, jonka jälkeen koriin 
johtava syöttö. Tällaisia suorituksia näkee tältä pelaajalta 
jopa kaksi vuotta itseään vanhempien sarjassa.

MikroPojat 13 Kauden harjoittelija Daniel Smith harjoittelee ja pelaa aina sata lasissa, kehitys kauden aikana 
on myös ollut sen mukaista! Aina hyvällä asenteella mukana 
harjoituksissa ja peleissä, sekä ottaa muut joukkuetoverit 
hyvin huomioon!

Tsemppari Hugo Niskanen Aina hyvällä asenteella reeneissä ja peleissä. Tsemppaa 
muita joukkuekavereita ja tekee reeneissä aina parhaansa! 

Mikrotytöt 12 Kauden harjoittelija Moona Kangasmäki Tämä pelaaja on yksi joukkueen kauden kehittyneimmistä. 
Hän näyttää muille esimerkkiä siitä, miten harjoituksissa 
keskitytään. Jos joku asia ei pelissä suju kuten hän haluaa, 
harjoittelee hän sitä omatoimisesti, vaikka sitten ulkokorilla 
keskellä talvea veljen kanssa.

Joukkueen kauden rookie Hertta Suometsä Tämä pelaaja aloitti koripallon viime syksynä. Kauden aikana 
hän on ottanut isoja askelia koripalloilijana ja on ollut hienoa 
nähdä se innostus mikä hänellä on lajiin. Hän on hyvä 
harjoittelija ja kannustava joukkuekaveri ja jopa niin innokas 
oppimaan uusia taitoja, että istuu sellaistenkin pelien 
vaihtopenkillä, jossa ei ole pelaavassa kokoonpanossa.



Joukkueen oma 
kiertopalkinto: Reilu, 

kannustava ja 
esimerkillinen 
joukkuekaveri

Ebba Kihlström Tämä palkinto jaetaan sille pelaajalle, jonka joukkue itse on 
äänestänyt reiluksi, kannustavaksi ja esimerkilliseksi 
joukkuekaveriksi. Tämä pelaaja on siitä lähtien, kun hän 
syksyllä liittyi joukkueeseemme, toiminut esimerkillisesti ja 
ystävällisesti niin omia joukkuelaisia, valmentajia kuin 
vastustajia ja tuomareita kohtaan. Hän on noudattanut 
joukkueen yhdessä luomia sääntöjä ja toiminut myös 
harjoituksissa esimerkillisesti. Edellä mainittujen 
perustelujen lisäksi, valmentajat haluavat myös mainita, että 
tämä pelaaja on omalla esimerkillään usein sytyttänyt 
joukkueen taistelemaan peleissä. Hänen kehitys 
koripalloilijana kauden aikana on ollut huimaa. 

Mikropojat 12 Kehittynein Aatu Kemppainen Todella upea kehitys kauden edetessä niin peleissä kuin 
treeneissäkin ja siihen päälle aina hymy naamalla mitä 
tekeekin. Mahtavan iloinen persoona ja pelaaja, jota meillä 
kaikilla tulee kova ikävä hänen muuttaessaan hieman 
korisalueiden ulkopuolelle.

Kova harjoittelija Joona Toivonen Tämä pelaaja on kuluvan kauden aikana löytänyt todellisen 
palon koripalloon. Hän tekee treeneissä aina töitä sata 
lasissa ja peleissä laittaa tiukoissa paikoissa itsensä yleensä 
täysillä likoon. Tämä on näkynyt entistä tärkeämpänä roolina 
joukkueessa.

KIERTOPALKINTO 
MIKROPOJAT

Reko Pulkkinen Joukkueen MVP ja suurin sytyttäjä. Intohimoa lajiin riittää 
yllin ja sen myötä kehitys jatkuu varmasti tulevina vuosina.

KIERTOPALKINTO 
MIKROTYTÖT

Viivi Kakkuri Tällä pelaajalla alkaa perustekniikkaa olla hyvällä mallilla ja 
suorituksissa näkyy tietynlainen varmuus. Hän on ahkera 
harjoittelija, joka keskittyy hyvin ja haluaa kehittyä 
koripalloilijana. Hän on myös ystävällinen ja reilu 
joukkuekaveri.

Minitytöt 11 Sisukkain Elsa Miinin Syksyllä koriksen aloittanut pelaaja, jonka kehityksen ja 
motivaation suunta on ollut koko kauden raketin lailla kohti 
pilviä. Vetää aina satalasissa, taistelee jokaisesta tilanteessa 
viimeiseen asti, imee valmentajien ohjeet mieleensä kuin 
sieni ja kannustaa myös aina muita kaiken tämän ohessa. 
Tältä pelaajalta ei energia ja into lopu koskaan! 



Kehittynein Linnea von Knorring Tämä pelaaja on pyyteetön taistelijasielu, jonka kehitys 
kauden aikana on ollut huimaa niin koristaidoissa, kuin myös 
mentaalipuolella. Alkukaudesta otteissa oli vielä 
epävarmuutta ja ujoutta, mutta kauden aikana kaikki tämä 
on karissut pois ja alta on paljastunut määrätietoinen ja 
taitava peluri. Tämä pelaaja tietää mitä tekee, ja tekee sen 
itsevarmasti ja täysillä!

Minipojat 11 Most Improved Player Lukas Latva Tämä pelaaja on kehittynyt kauden aikana suunnattomasti 
silmissä niin yksilö- kuin joukkuepelaajanakin, ja saanut 
kehityksellään niin omat kuin vastustajienkin valmentajat 
hämmästymään. Tämä pelaaja on tunnollinen treenaaja, 
jonka halu kehittyä näkyy pitkälle - hän on niin treeneissä 
kuin peleissäkin aina hymy huulilla antamassa kaikkensa. P11 
joukkueen kauden 2021-2022 Most Improved Player on Lukas 
Latva!

Most Valuable Player Kalle Erkinheimo Tämä pelaaja laittaa vastustajien jalat vapisemaan 
aggressiivisella puolustuksellaan, ja hyvä kun ei nilkkoja ole 
mennyt rikki hänen kiitäessä hyökkäyksessä puolustajien ohi 
korille. Vaikka tämä pelaaja osaa loistaa kentällä 
yksilötaidoillaan, hän tietää myös milloin antaa tilaa - (ja 
hyviä syöttöjä), jotta joukkuekaveritkin saavat onnistumisia. 
Ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että P11 joukkueen 
kauden 2021-2022 Most Valuable Player on Kalle Erkinheimo!

Minitytöt 10 Sisukkain Aino Huovilainen Tämän pelaajan kauteen on mahtunut ikävän paljon 
vastoinkäymisiä ja loukkaantumisia aina sormimurtumista 
sijoiltaan menneeseen polvilumpioon. Kaikesta huolimatta 
hän on taistellut aina tiensä takaisin kentille ja sen eteen on 
tehty ahkerasti hommia niin treeneissä kuin treenien 
ulkopuolellakin. Sisukas pelaaja isolla S:llä!

Kehittynein Veera Heiti Tämä pelaaja ehti käydä kokeilemassa korista viime kesänä 
parin kesätreenin verran ennen kesätaukoa. 
Tästä seuraava steppi olikin sitten elokuun Tallink-turnaus 
yksien salitreenien jälkeen ja kauden aikana tämä peluri on 
jo ottanut ratkaisijan ja kovimman skoraajan viittaa 
harteilleen useammaskin pelissä. Upea nähdä minne tämän 
pelaajan tie vielä koripallossa vie! 



Minipojat 10 Vuoden Joukkuepelaaja Tiitus Mäkinen He’s always in the right place at the right time, whether it be 
making the right pass on offense or being ready to shoot, or 
helping on defense. Team player with a big heart.

Kehittynein Noah Tynkkynen Noah has had the opportunity to practice and play with the 
older boys and his own age group and with each team he 
has a different role in which he played with different 
players. His skills have  improved in every aspect of the 
game.

"Taistelijan pallo" Lahj. 
Jorma Pilkevaara

KIERTOPALKINTO 
MINIPOJAT

Ilmari Hurme Varmasti ikäluokan yksi lupaavimmista pelaajista Suomessa. 
Monipuolinen pelaaja jonka suurin lahjakkuus on motivaatio 
harjoitteluun ja kehittymiseen.

KIERTOPALKINTO 
MINITYTÖT

Enni Keski-Pukkila Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna: tämä pelaaja on löytänyt 
omat siipensä, levittänyt ne ja lähtenyt lentoon! Hänestä on 
kauden aikana kuoriutunut valmentajan luottopeluri, 
joukkueen johtohahmo ja vastuunkantaja. 

Tytöt 09 Kehittynein Emilia Kun harjoittelee ahkerasti ja tunnollisesti tapahtuu 
väistämättä kehitystä. Tämä pelaaja ei ole vain paikalla, vaan 
antaa myös aina kaikkensa. Treeniesimerkin lisäksi on 
joukkuepelaaja vailla vertaa.

MVP Nora Nordberg Tämä pippurinen takamies on vastustajien kauhu joka ei 
kaihda kovia otteita isompiaan vastaan. Koripallotaidot ovat 
kehittyneet kauden aikana isoin harppauksin ja sen näkyy 
myös pelikentällä monipuolisuutena molemmissa päissä 
kenttää.

Pojat 09 Tsemppari Paavo Suominen Yrittäminen on yksi tärkeimmistä asioista korista 
harrastaessa. Tällä kaudella tämä kaveri nosti ajan myötä 
kytkintä ja alkoi ajamaan entistä enemmän korille ja 
rohkaistui joka kerta. Välillä tuli kolhuja, mutta niistä ei oltu 
keväällä enää moksiskaan. Uskomaton harppaus 
uskaltamisessa ja effortissa tällä kaudella.

Vuoden Kehittynein Pelaaja Toivo Savo Syksyn kehityskeskusteluissa valmentaja kehui kuinka paljon 
poika on mennyt eteenpäin ja kysyi mikä tähän on johtanut. 
Hän vastasi, että tällä kaudella on tullut enemmän 
motivaatiota. Ja sehän näkyy! Kauden huippukohtia, kun 
takoi 1-divarissa 27 pistettä Klaukkalassa. 



Tytöt 08 Kehittynein Moona Petänen Tämä pelaaja on urheilullisilta ominaisuuksiltaan 
huippulahjakas. Hänestä näkyy upea päivittäin kasvava 
innostus pelata korista. Hän on harjoitellut tällä kaudella 
erittäin hyvin ja tunnollisesti ja uskaltaa rohkeasti kokeilla 
peleissä kaikkea mitä on harjoiteltu. Hän on nopea ja 
kimmoisa, ja juoksee aina täysillä molempiin suuntiin. Hän 
on myös upea puolustaja, pysäyttää pelaajan kuin pelaajan. 
Hän myös suostuu ihan minkälaiseen rooliin tahansa 
kentällä, sillä hän haluaa aina joukkueen parasta.

Tsemppari Emma Anttila Hän on nopea ja urheilullinen. Puolustaa erinomaisesti koko 
kentällä ja menee rohkeasti sinne mistä pallon voisi vielä 
mahdollisesti taistella joukkueelleen. On tehnyt tänä vuonna 
myös ison henkisen loikan ja kasvanut hyväksi 
pelinjohtajaksi, joka uskaltaa ottaa enemmän vastuuta. Hän 
myös tsemppaa muita luomalla taisteluhenkeä ja 
näyttämällä esimerkkiä. Voitontahto on kova ja aina 100% 
lasissa!

Pojat 08 Tatu Mizutani Tatu: suuret kehitysaskeleet vuoden aikana. Syksyllä 
ensimmäiset matsit ykkösdivarissa ja keväällä jo melkeinpä 
vakiokalustoa aloitusviisikossa. Vain taivas rajana!

Aarne Oiva Aarne: innokas ja hyvällä asenteella vetävä korisaluskunkku. 
Loukkaantumiset vaivanneet, mutta ne kun selätetään ja 
treeni-into pysyy korkealla niin kehitys jatkuu.

KIERTOPALKINTO TYTÖT 
U14

Lumi Ahlava Monipuolinen korintekijä ja syöttäjä, joka löytää aina 
korintekopaikan paikan itselleen tai kaverilleen. Hän on 
nopea ja taitava molempikätinen pallonkäsittelijä, joka osaa 
lukea peliä ja viimeistellä kansainväliseen tyyliin läheltä, 
keskietäisyydeltä ja kaukaa. Lumi on myös hyvä puolustaja ja 
pienestä koostaan huolimatta ottaa paljon puolustuspään 
levypalloja ja riistoja. Hän tsemppaa koko ajan muita kentällä 
ja näyttää hyvää esimerkkiä juoksemalla aina täysillä. Ihan 
jokainen joukkueessa pelaava on hänelle tärkeä! Hän 
rohkeasti kokeilee kaikkea uutta ja keskittyy koko ajan 
tekemiseen sekä tunnolliseen harjoitteluun ja suurin vahvuus 
onkin hänen uuden oppimisen nopeus.



KIERTOPALKINTO POJAT 
U14

Otto Kantero Joukkueen MVP kaikilla mittareilla! Tämä nuori mies johtaa 
joukkuetta, niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin joka ikinen 
päivä mahtavalla esimerkillä. Hän toimii treeneissä 
kannustajana ja asettaa omalla tekemisillään rajan ja 
vaatimustason muille. Otteluissa hän sytyttää joukkueen 
milloin jäätävillä 1v1 suorituksilla hyökkäyspäässä, milloin 
eläimellisellä koko kentän puolustamisella vastustajan 
staroja vastaan. Häneltä löytyy työkalupakista namupassit, 
kolmen pisteen heitot, monipuoliset viimeistelyt ja 
uskomaton pelikäsitys ja mikä tärkeintä halu oppia aina 
jotain uutta. Mitä muuta sitten enää tarvitaankaan? Kiitosta 
ja kehuja herra on saanut myös vastustajien valmentajilta 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tää jätkä on timantti jota 
jokainen valmentaja maailmassa haluaa valmentaa.

Tytöt 07 Outstanding Season Idabella Salmi In our program, only one or two girls can compare to 
Idabella in terms of commitment when it comes down to 
real basketball and real training. Most of our players could 
take Idabella as an example of work ethic. She has been a 
pleasant necessity for our teams, both 2007 and 2006 team, 
through the whole season. Idabella is a versatile player that 
can play great at both end of the floor, she’s talented and I 
don’t know if she believes this but she’s really, really good 
at playing basketball. I have only spent a season with her 
and haven’t been able to convince her yet of how good she 
is, but if she unlocks herself one day, the player that comes 
out could be amazing.



Most Improved Player Enna Moilanen Enna’s rising through the year has been spectacular. She 
hasn’t had a good season, but a GREAT(!) season all around. 
She has always had a natural talent to play and to score the 
ball, but through past two years her understanding of the 
game and her skill have improved drastically, and that’s the 
reason why she’s been selected to the National Team. A year 
ago Enna was a good player that could help the 2007 team 
win some games. After months of hard work and countless 
hours of training, Enna has become one of best players in 
2007 team and a big part of 2006 team successful season in 
SM. She has a bright future ahead of her as a basketball 
player.

Pojat 07 Kehittynein Pelaaja Noel Kokki Osallistuu aktiivisesti sekä laji, että fysiikkaharjoitteluun. 
Antaa aina kaikkensa mikä on johtanut kauden kehitykseen. 
Nousi kevään mittaan RPC-joukkueen 
aloitusviisikkopelaajaksi.

Ahkerin harjoittelija Eino Salminen Ollut mukana lähes jokaisessa vuoden tapahtumassa ja on 
aina valmis antamaan harkoituksissa kaikkensa. Punneruksia 
tehtäessä ei tavalliset punnerukset kelpaa vaan tämä kaveri 
tekee läpy-punnerruksia. Esimerkillistä touhua.

Tytöt 06 Comeback Season Helmi Ahlava I have been coaching boys and girls in ToPo for some time 
now, over 60 different players easily. And I still believe that 
none of them has Helmi’s natural capabilities to learn 
basketball skills. The way this young girl has to improve her 
shooting and her handles is something really uncommon. 
Everything comes so natural for her, so easy to learn and 
master it. Helmi hasn’t had the fortune on her side all along 
these seasons and never been able to have a full season in 
rhythm, but I’ve seen her doing some amazing things that 
only her and few others can do. I have no doubt that as 
soon as she has a full and healthy season, she’s gonna put 
her stamp on the team and the league. She’s an incredible 
talented player.



Best Teammate EVER Emma Kantero We were trying to figure out what was the best trophy that 
Emma should receive, because she could have them all: 
most motivated, best at practice, most valuable, most 
improved… And we came down to the conclusion that we 
should give her the trophy that defines her the most as a 
player, and that is clearly the Best Teammate EVER. Every 
team should have an Emma in their squad, because she is 
the glue that gives sense to the team on the court and off 
the court. She is just a wonderful basketball player that 
never gives up and raises the level of the team in practice 
and in games with her intensity and her passion for the 
game.

Pojat 06 Outstanding Season Rasmus Pendolin To be completely honest, it took me weeks, maybe months, 
to start coaching Rasse properly. At first, due to his 
competitive fire and the short leash I gave him at the 
beginning, we had a rough time. But, as soon as we clicked 
and he bought into what we were trying to build, he became 
the final piece to build a championship team, he is a 
CHAMPIONSHIP POINT GUARD. His development through the 
year has been outstanding. He so much better in everything 
and so much smarter. Won’t be surprise if one day he will be 
the best Point Guard of his generation in this country. He is 
one big reason why ToPo has won this year their first junior 
SM Medal since 2016.

Most Improved Player Tommi Teikari Tommi is my favorite player to watch playing. He’s crazy, 
unpredictable and super fun when he’s out there on the 
court, the perfect nightmare for most coaches. He’s a free 
spirit, raw talent in all senses and with so, so, so much 
potential to play basketball at the highest level. The reason 
why he was perfect for this Most Improved Player Award is 
because he has changed completely the way he plays 
basketball for past year. He has grown a lot physically and 
especially mentally. He still needs a lot of good coaching for 
next few years, but if he keeps improving and growing, he 
will be a really good, talented and smart basketball player 
without a clear ceiling.



KIERTOPALKINTO TYTÖT 
U16

Liina Mensonen Liina came into the season after a great summer of work 
and improvements all around. From the beginning we put on 
her a ton of responsibility, we gave her the keys of the team, 
named her captain and put some pressure over her 
shoulders to take the team to next level. Unfortunately, she 
got hurt early in the year and miss a chunk of the season. 
But her bounce back has been outstanding, as soon as she 
got back, the team went to another level and she was the 
key player to have the team fighting for the playoffs. She is 
super talented, really, really smart player, she can do 
anything on the court and as long as she keeps improving, 
she will play top basketball for a long time.

KIERTOPALKINTO POJAT 
U16

Christian Blomfelt Christian was a really talented, skilled and smart guard a 
year ago when he was 1,80m tall. Today, Christian is 1,90m 
tall and he is more skilled, smarter and just had the best 
season of his life. Sometimes as a coach you cross path with 
some talented players that do some natural things that 
make your eyes pop and valid your love for basketball, 
Christian is one of those players. I truly believe that coaches 
should not attach themselves to young teams or young 
players for too long because that deprives the players from 
developing in different forms, but I wish Christian could be 
my exception. I wish I could coach that young men for the 
rest of my life. He can, literally(!), be anything he wants in 
basketball.

Tytöt U17 Vuoden Joukkuepelaaja Rosa Sohlberg Rosan paluu ToPoon oli alkukauden parhaimpia ilouutisia. 
Paikka joukkueesta löytyi nopeasti ja pian jo pistetilastot 
puhuivat puolestaan. Sen lisäksi että Rosa osaa pistää palloa 
säkkiin paineenkin alla, Rosa dominoi kentällä myös 
puolustuspäässä. Parasta Rosassa on kuitenkin se, että hän 
on Joukkuepelaaja isolla J:llä ja tiimiimme tulee jäämään iso 
aukko hänen lähdettyään vaihtoon.

Kehittynein Lumi Joensuu Vuodessa ehtii kehittyä pelaajana hurjasti ja esimerkki siitä 
on Lumi. Lumi ei ehkä ole pisin sentteri, mutta hänellä on 
taatusti hienoimmat muuvit ja tänä vuonna kehittynyt mid 
range prosentti on tehnyt hänestä luottoskoraajan kentällä. 



Tytöt U19 MVP Krista Matis Kun kentällä tarvitaan kovuutta, Krista is the answer. Kristan 
sulut ja levypallotilastot ovat olleet joukkueen 
parhaimmistoa koko kauden ja hyökkäyksessäkin 
onnistutaan kaaren takaa tai korin alta upeilla liikkeillä. 
Upean monipuolinen pelaaja, jonka tuuletukset kentällä 
saavat kaikki hyvälle tuulelle.

Tsemppari Saara Pitkänen WU19-joukkueen oma Dennis Rodman, joka tuo aina 
järjettömän määrän tsemppiä ja energiaa kentälle. Hurja 
nousujohteinen kausi päättyi valitettavasti polvivammaan, 
joka todistaakin sen että Saara uhraa vaikka kroppansakin 
joukkuetovereidensa puolesta.

ISOT KIERTOPALKINNOT
Tytöt Kiertopalkinto Lupaavin tyttöjuniori Anna Gardziella I wrote three years ago that Anna was the biggest prospect 

in ToPo. Now, she is one of the biggest prospects in EUROPE
(!) This season she carried U15 & U16 teams as their Best 
Player, she collaborated to win medals in U17 and U19. She’s 
a big part of U15 National Team Program. She went to Jr.NBA 
Camp in Rome with top European Players. She will play 
Women’s Korisliiga next season. She’s a 1,85m SUPER 
SKILLED Point Guard that is only 14 years old. In some years, 
we will talk about Anna Gardziella as how privileged we 
were of crossing paths with that AMAZING and famous 
Basketball Player. I wrote same quote three years ago about 
Anna when she won one of these trophies, now I’ll write it 
again but in capitals: THE SKY IS THE LIMIT!!!



Pojat Kiertopalkinto HORTATOR Arttur Keller Last three seasons of Arttur’s basketball life is what all 
coaches dream about. He went from skinny-unskilled-
unconfident-unexperienced-physically promising young kid, 
to one of the best players in U16 SM, scoring 40-point in 
Semifinal game for SM Championship and Top-12 National 
Team player in U16. Out of all the players I have had the 
chance to coach over the years, Arttur is by far the player 
that has develop the fastest in shortest period of time. His 
ability to get better is unbelievable. After this successful 
season, pressure will be on him but he’s more than ready to 
take it all in and keep push the bar. He will play professional 
basketball for the rest of his life and as high level as he 
wants to go.

Vuoden Puolustaja Kari Hautala Trophy Iris Nordberg I’ve been lucky to coach Iris for three years now. Off the 
court, working with her mum, Kikka, has been one of the 
most fun things I’ve had in Finland as a coach. But the 
beautiful thing is, coaching Iris on the court has been equally 
fun, she’s as amazing as her mum, maybe even more (don’t 
tell Kikka). She’s a special basketball player, not just 
because of her personality but because of the way she plays 
the game. She is super smart on the court, the ultimate 
unselfish player, a great passer, amazing athleticism, 
incredible quickness and best part of it all: she is a pain in 
the ass of a defender! So, so great in defense. She doesn’t 
know this but she can have a real future in basketball if she’
d go all in with it. She is that different from the others, she’s 
that special.

Edustusjoukkue Naiset Mallen Malja Meri Damoiseaux
Edustusjoukkue Miehet Siltavahdin Pokaali Eldar Skamo

AIKUISJOUKKUEET
ToPo Naiset II Laura Tuukkanen
Kartanon Herrat (KaHe) Anssi Laiho

Torpan Pimut (ToPi) Noora Nieminen
True pimu on aina mestoilla gamedaynä, vaikka polvet 
taistelisivat vastaan #weloveballs



Torppa Gollums Niklas Hamnström
Mökin Äijät Jomi Suhonen
Torppa Sakari Lukinmaa
ToPo Varsity Jaakko Harkko
ToPo Rookies Annette Blencowe
ToPo Sophomores Anniina Sihvonen

SEURAPALKITUT
Vuoden Kannattaja Esa Malinen
Vuoden Joukkueenjohtaja Ilari Tuominen
Vuoden Rahastonhoitaja Teija Laakso
Vuoden ToPolainen Vesa Aittomäki
Koko seuran kultainen 
apuri Pulliaiset
Vuoden Valmentaja Enni Talvitie
Mikko Pehkonen trophy Mikko Pehkonen

MökÄn palkinto Stipendi Eva Keller

MökÄ on ToPo ja ToPo on MökÄ. MökÄn stipendi jaetaan 
vuosittain juniorille, jolta löytyy taistelijan sydän, 
joukkuehenkeä ja esimerkillisyyttä sekä osallistumista 
seuran toimintaan. Siis kaikkea sitä mitä ToPolainen edustaa. 

MökÄn palkinto Stipendi Nooa Rauramo

MökÄ on ToPo ja ToPo on MökÄ. MökÄn stipendi jaetaan 
vuosittain juniorille, jolta löytyy taistelijan sydän, 
joukkuehenkeä ja esimerkillisyyttä sekä osallistumista 
seuran toimintaan. Siis kaikkea sitä mitä ToPolainen edustaa. 

Pronssinen ansiomerkki Antti Lindholm
Pronssinen ansiomerkki Markus Rautala
Pronssinen ansiomerkki Lea Harju
Pronssinen ansiomerkki Janne Rauramo


