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TOPO JUNIORIT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2015 - 2016 
 
Kuvaus seuran toiminnasta tilikaudella 1.6.2015-31.5.2016 
 
1. Yleistä 
  
 Seuran osoite  Paavo Nurmen kuja 1, 00250 Helsinki 
     
 Y-tunnus  1020171-1 
  
 
 
2. Hallitus 2015 - 2016 
 
 Puheenjohtaja  Kari Leppänen 
Jäsen   Anssi Laiho 
Jäsen   Jomi Suhonen 
Jäsen   Antti Lindholm 
 
 
Seuran toimintakausi on 1.6. – 30.5. Sama ajanjakso on seuran tilikausi. 
 
 
 
3.  Tilintarkastajat 
 

Toiminnantarkastajana on toiminut Pekka Lindqvist. 
 
 
4. Tärkeimmät toiminnan kehityskohteet 

 
Seuran toiminnan keskiössä ovat olleet seuraavat asiat: 

 
• Uusia junioreita saatiin runsaasti mukaan nuorimpiin ikäluokkiin  
• Naisten I divisioonan koripallojoukkue sijoittui neljänneksi valtakunnallisessa 

ykkösdivisioonassa  
• Yhteistyö Helsinki Seagulls -joukkueen kanssa toimi vaihtelevasti, Seagulls 

maksoi velvoitteensa lähes aikataulussa. 
• Seuran taloutta vakautettiin ja edelliskausina syntyneet velat maksettiin 

kokonaan pois (tosin vasta heinäkuussa 2016) 
• Yhtenäisyyttä ja yhteistyötä eri ikäluokkien ohjelmien ja joukkueiden välillä 

onnistuttiin lisäämään. Koko seuran yhtenäisyys toteutui ainakin peliasujen 
osalta. Toisten joukkueiden otteluiden seuraamiseen ja kannustamiseen 
tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. 

• Positiivista ToPo -henkeä luotiin erityisesti joukkueenjohtajien aktiivisella 
panoksella. Myönteistä julkisuuskuvaa luotiin mm. hoitamalla velvoitteet 
ajallaan ja järjestämällä ilmaista naperokerhoa. 

• Uusien seuratyöläisiä ja tukijoukkoja on saatu mukaan toimintaan, mutta 
talkootyöläisiä ja työntekijöitä tarvitaan runsaasti lisää seuran kehittämiseksi 

• Salivuoroja saatiin suurin piirtein riittävästi kovan työn tuloksena, välillä osa 
MYKin jaetuista saleista ahtaita. 

• ToPo-tapahtumat; ToPo-päivä ja Hall of fame toivat lisää positiivista 
näkyvyyttä seuralle 
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• SoMe-palveluita on pyritty määrätietoisesti kehittämään ja FB-tykkääjien 
määrä on lisääntynyt. 

• Uuden logon ja seuran ilmeen implementointi tulevan kauden tuotteisiin, 
peliasuihin ja markkinointiin on onnistunut varsin hyvin 

• Aikuiskoriskerhon "ToPo Rookies" kasvattaminen ja "Naperokerhon" 
perustaminen on ollut onnistunut lisä toiminnassa Munkinseudun asukkaille 
 

 
Pidemmän aikavälin tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle: 

 
• Toimiston perustaminen toiminnan tehostamiseksi ei ole edennyt 
• Junioreiden määrä on kasvussa. Vanhempien poikien tilanne heikko. 
• Tyttö- ja poikajunioreiden kehityspolun rakentaminen Supermikroista aina 

Koris- ja SM –liigaan on nyt tosiasia. 
• Yhteistyökumppaneita on saatu mukaan tukemaan toimintaa taloudellisesti 

 
 
5. Talous  
 
Seuran talouden tervehdyttämistä jatkettiin. Kiinnitettiin huomiota talouden huolelliseen 
kirjanpitoon, joka tulevaisuudessa on päätetty siirtää uudelle tilitoimistolle. Vanhat velat on 
maksettu. Eikä uusia velkoja ole päässyt syntymään. Kassavirtabudjetti on luotu ja mikäli 
joukkueet pysyvät maksuaikatauluissa on seuralla jatkuvasti mahdollisuus suoriutua 
velvoitteistaan ajallaan.  
 
Junioritoiminnan maksuja tarkasteltiin ja luotiin perusteelliset joukkuebudjetit. Hallitus on 
kiinnittänyt erityishuomiota maksuvalmiuteen ja laskutukseen. 
 
Kirjanpito siirrettiin uudelle tilitoimistolle keväällä 2014, joka ei hoitanut tehtäviään toivotusti. 
Uusi tilitoimisto ERI-tilit aloittaa elokuussa 2016. 
 
 
  
6. Muu seuratoiminta  
 
 
6.1. Toiminnan yleisluonnehdinta  
 
Seuran junioritoiminta on jatkunut kasvuaan sekä tyttö- että poikapuolella. Nuorimpien 
junnujen osalta jäsenmäärä jatkoi edelliskaudella alkanutta ilahduttavaa nousuua. Uusia 
junioreita on tullut seuraan talven aikana kymmeniä. Toiminnan keskeinen tehtävä onkin 
nuorimpien ikäluokkien jäsenmäärän vahvistaminen ja nykyisistä junioreista huolehtiminen. 
Seuran on pyrkinyt takaamaan joukkueille laadukkaat puitteet iloisen harrastustoiminnan ja 
menestyksekkään kilpailutoiminnan harjoittamiseen. A-pojat voittivatkin Suomen 
mestaruuden, A-tytöt olivat SM-sarjassa kuudensia ja minipojat menestyivät omissa 
sarjoissaan ja turnauksissa erinomaisesti. C-tytöt ylsivät myös hienosti ikäluokkansa Final 
Fouriin. Meininki oli myös pikkujunnuissa iloista ja hyväntuulista.  
 
Juniorijoukkueita oli kaudella 2015-2016 yhteensä 13 kpl, joista tyttöjoukkueita 7 kpl ja 
poikajoukkueita 5 kpl ja yhteinen joukkue pojille ja tytöille nuorimmissa Supermikroissa. 
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6.2. Jäsentoiminta 
 
Kaudella 2015-2016 lisenssipelaajien lukumäärä on noin 300kpl. Aikuisia koripallon 
harrastajia seurassa on lisäksi n. 150-175. Seuran toiminnassa on tukihenkilöt mukaan lukien  
aktiivisesti noin 450 henkilöä. Näin ollen ToPo on yksi suurista läntisen Helsingin alueella 
toimivia kolmannen sektorin järjestöistä.  
 
Viime vuosina uuteen kasvuun lähtenyttä jäsenmäärää tullaan kasvattamaan lähivuosina 
edelleen tavoitteena saada kaikkiin ikäluokkiin joukkueet sekä kasvattamaan liikunnallisten 
koripallokerhojen määrää aikuisille ja pienille lapsille. 
 
 
6.3. Seuran liikuntalajitarjonta 
 
Koripallo on edelleen seuramme päälaji. Koripalloa pelataan yli parin kymmenen joukkueen 
voimin. Tämän lisäksi seurassamme on toiminut jo usean kymmenen vuoden ajan 
nyrkkeilyjaosto, joka harjoittelee Ruskeasuon palloiluhallilla kahdesti viikossa. Kesäisin 
nyrkkeilijät pelaavat jalkapalloa Pirkkolan nurmikentällä.  
 
Paikallisten koulujen liikuntatunneille suunnatut vierailut ovat tuoneet lisää jäseniä ja 
näkyvyyttä seurallemme Munkinseudulla. 
 
Kesätoimintaa tullaan kasvattamaan yhteistyössä Munkkiniemen Nuorisotalon ja lähiseudun 
esikoulujen kanssa. Järjestetään kesäleirit ja tuki sekä lajiharjoittelua kaupungin 
liikuntapaikoilla.  
 
 
6.4. Valmennus 
 
Seurassamme oli kaudella 2015 - 2016 valmentajia noin viisikymmentä. Lisäksi joukkueiden 
johtotehtävissä on toiminut nelisenkymmentä henkilöä.  
 
Valmennusta kehitetään ja koordinoidaan seurassa määriteltyjen valmennusvastaavien 
avulla. Tulevalla kaudella keskitytään myös valmentajien koulutuksiin, tavoitteena 
valmennuksen tason nostaminen läpi seuran joukkueiden. 
 
Vuoden 2016 aikana järjestettiin yhteistyössä Koripalloliiton kanssa teemakoulutus ja seuran 
valmentajia osallistui Koripalloliiton järjestämiin I- ja II-tason valmennuskoulutuksiin. 
 
 
6.5. Kilpatoiminta 
 
Seuran kilpailutoimintaa jatketaan entisessä laajuudessaan. Kansainvälisen toiminnan 
lisäämiseen pyritään käytettävissä olevin voimavaroin. Scania Cup turnaukseen Ruotsissa ja 
osallistui seuran C-tyttöjoukkue.  
 
 
6.6. Harrastetoiminta 
 
Aikuisten harrastesarjat tarjoavat mahdollisuuden jatkaa koripallon harrastamista 
juniorivuosien jälkeen. Miesten puolella ToPolla oli 9 joukkuetta aikuisten harrastesarjoissa ja 
naisilla oli harrastesarjoissa kaudella 2015 - 2016 on 3 joukkuetta eri sarjatasoilla.    
 
Yhdeksästä harrastejoukkueest seniorisarjoissa pelasivat kaudella 2015 – 2016 M35, M40, 
M55, M65, M70. 
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Juniori-ikäisille pyritään tarjoamaan oman tason mukainen joukkue ja usealla joukkueella on 
myös harrastetason pelaajia. Näille pelaajille tarjotaan mahdollisuus harrastaa liikuntaa myös  
vähemmän kilpailullisissa merkeissä. Heille tarjotaan kauden aikana myös koulutusta 
toimitsija ja tuomaritehtäviin. Lisäksi heitä pyritään ohjaamaan valmennuskoulutuksiin. 
Seurassa toimii myös integroitu ryhmä, jonka tarkoituksena on tarkoitus kotouttaa 
erityislapsia. 
 
 
6.7. Tiedotus ja julkaisutoiminta 
 
Kauden 2015 – 2016 aikana pyrittiin tehostamaan seuran sisäistä tiedotusta. Kotisivujen 
päivitysprosessi laitettiin alulle. Joukkueilla oli omat salasanat, joilla vastuuhenkilöt pääsivät 
päivittämään joukkueiden tietoja ToPon nettisivuille. 
 
Joukkueiden omaa tiedottamista ja ottelumainontaa pyrittiin lisäämään. Kotisivujen uusiminen 
tapahtuu asteittain. SoMe-palveluiden käyttöönotto on auttanut tuomaan julki seuran 
toimintaa ja lisännyt näkyvyyttä huomattavasti. Tätä jatketaan ja kehitetään tehtävää varten 
osoitettujen henkilöiden avulla. 
 
 
 
6.8. Yhteistyö 
 
ToPo pyrkii olemaan mukana kehittämässä Munkinseudun ja Läntisen Helsingin kolmannen 
sektorin yhteistyötä. Koripallon osalla pyritään kaikkien Helsingin junioriseurojen kanssa 
yhteistyöhön peli- ja kilpatoiminnan muodoissa. 
 
Munkinseudun läheisimmät yhteistyötahot ovat alueen koulut, muut yhdistykset sekä alueen 
yritykset. 
 
Yhteistyö Helsinki Seagulls -joukkueen kanssa käynnistettiin kaudella 2013 - 2014. Joukkue 
pelasi kauden 2014 - 2015 ToPon Korisliigan A -lisenssillä. Sopimus kilpailutoiminnan 
siirtämisestä tehtiin kaudeksi 2014 – 2015 ToPo Juniorit Ry:n ja Seagulls joukkueen 
taustayhtiön kanssa. Korisliiga-lisenssi siirrettiin Helsinki Seagulls ry:lle kaudeksi 2015-2016. 
Yhteistyötä Helsinki Seagullsien kanssa jatkettiin, mutta seuran oman edustusjoukkueen 
myötä yhteistyön luonne muuttui. 
 
ToPon B –lisenssillä otettiin takaisin haltuun HBA-märskyltä ja päätettiin perustaa oma 
edustusjoukkue jälleen myös ToPon miehille. Yhteistyötä lisenssin osalta jatkettiin HBA 
Märskyn kanssa kauden 2015 -2016 loppuun, jonka jälkeen lisenssi siirtyi suunnitelmien 
mukaan takaisin ToPolle.  
 
ToPon Naisten edustusjoukkueen toiminta oli kilpailullisesti kohtalaisella tasolla. Runsaat 
loukkaantumiset vaikeuttivat urheilullisten tavoitteiden täyttymistä ja loppusijoitus naisten 
divarissa oli neljäs. Välieräsarjaa HBAta vastaa seurasi sekä kotona, että vieraissa 
runsaslukuinen yleisö. Päätettiin jatkossa tehostaa varainhankintaa myös naisten joukkueen 
osalta. 
 
Naisten 1. divisioonan ja A -tyttöprojektin kanssa tehtiin yhteistyötä mm. valmennuksen ja 
pelaajien puitteissa. Maria Hiekkamäki pelasi sekä A-tyttö- että naisten joukkueissa. 
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7. Talous ja varainhankinta 
 
Seuran taloudellinen toiminta on jaettu useaan itsenäiseen yksikköön. Näitä ovat hallinto, 
juniorit, aikuisten harraste- sekä edustusjoukkueet.  
 
Joukkueiden omat tilit päätettiin lopettaa kaudella 2013-2014 ja keskittää kaikki seuran 
rahaliikenne yhdelle päätilille. Junioritoiminnan yksikköön kuuluvat niin kaikki lapsi-, nuoriso ja 
aikuisten harrastejoukkueet kuin myös edustusjoukkueet. 
 
Junioritoiminnan taloutta pyrittiin edelleen kehittämään. Maksuja korotettiin suunitellusti 
toteutuneen inflaation ja syntyneiden joukkuekohtaisen kulujen mukaisesti. Huomattiin, että 
jos toiminnan halutaan olevan kilpailevien seurojen tasolla, myös maksujen on oltava 
samansuuntaiset. Varsinkin, kun ToPon salit ovat verraten kalliita. Maksujen perintään ja 
seurantaan kiinnitettiin entistä tarkempaa huomiota, mutta maksut laahasivat myöhässä 
eräpäivistä.  
 
 
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 - 2017 
 
Seuran toiminnan lähtökohtana on toiminnan turvaaminen tiukassa taloustilanteessa sekä 
toiminnan kehittäminen resurssien mukaan. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan jälleen 
perustamalla uusia tyttö- ja poikajunioriryhmiä nuorimpiin ikäluokkiin. Toinen tärkeä 
painopiste on poika- ja tyttökilpakoripallon kehittäminen vanhemmissa ikäluokissa. 
 
Naisten eikä miesten kilpatoiminta saa aiheuttaa seuralle taloudellisia rasitteita vastuiden 
ollessa yhdistyksellä. ToPo Juniorit ry:n toiminta tulee jatkossakin keskittymään 
kilpatoiminnan lisäksi toiminnan kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
sekä vastaamisessa Munkinseudun asukkaiden liikuntatarpeisiin.  
 
Talouden osalta pyritään kausimaksujen maltillisiin korotuksiin. Seuran kiinteät kulut ovat 
minimissä, mutta jäsenmäärän kasvaessa pyrimme investoimaan seuran omaan toimistoon 
tehostamaan seuran palvelemiskykyä jäsenille. Seura ottaa syksyllä työkokeiluun kaksi 
työntekijää helpottamaan lisääntyneitä toimistotöitä. Seuran taloudellisen tilanteen 
helpottamiseksi yhteistyökumppaneita on hankittu ja tavoite on tulevaisuudessa saada tukea 
toiminnan kuluihin niin suurilta kuin pieniltä yrityksiltä. 
 
Kesäkuussa järjestetään perinteinen kesäleiri, joka pidetään Munkkiniemen Yhteiskoulussa, 
jonka osallistujamäärätavoite on 100 junioria. Keväällä kauden päätyttyä järjestetään 
perinteinen ToPo -päivä, jossa palkitaan kauden parhaat pelaajat, joukkueet ja valmentajat 
sekä järjestetään aktiviteetteja koko Munkinseudun asukkaille. Kesäharjoittelu suoritetaan 
joukkuekohtaisesti valmentajan ohjauksessa. 
 
Seuran hallitus toimii kuluvalla kaudella kokoonpanossa: 
 
Pj. Kari Leppänen 
Jäsen Jomi Suhonen (toiminnanjohtaja) 
Jäsen Janne Rauramo 
Jäsen Antti Lindholm 
 
 
 


