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* 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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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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PUHEENJOHTAJAN  
TERVEHDYS

Torpan Poikien kausi numero 88. on alkanut kuten niin monet  
aikaisemmat. Uudet junnut täyttävät salit ja kausi on päässyt hyvään  
vauhtiin. Seuramme saa todella hienosti houkuteltua uusia aloittelevia  
koripalloilijoita kasvamaan koripalloperheeseemme, mutta myös  
aktiiviuran lopettaneita on palannut koripalloharrastuksen ääreen  

niin naisissa kuin miehissäkin. Jälleen kerran on aivan mahtavaa olla mukana ToPon  
toiminnassa ja katsoa, kuinka hienosti seuramme elää ja voi.

Jokainen ToPon uusi kausi alkaa jo keväällä, kun hallituksen toimesta on käännettävä  
katse tulevaisuuteen. Käynnissä olevan kauden budjetti on ennustettava loppuun ja  
siihen perustuen on alettava miettimään, kuinka seuraava vuosi viedään läpi. Missä  
asioita voidaan parantaa ja missä on oltu erinomaisia. Joka vuosi on erilainen, mutta  
myös samoja kysymyksiä joudumme pohtimaan. Paljon koripalloilevien lasten  
vanhempia kiinnostaa edustusjoukkueen toiminta ja erityisesti niiden rahoittaminen.

Kun itse tutustuin ToPoon, koripallon voiman pystyi tunnistamaan omalla iholla  
Kisahallin lehtereillä. Junnuille oli varattu yksi kokonainen katsomo ja kaikille jaettiin  
siniset haalarit, joita sitten matseissa käytettiin. Elettiin ToPon kulta-aikoja. Ottelut  
olivat lehtereitä myöten täynnä. Elettiin voimakkaasti edustusjoukkueen mukana ja  
se antoi lisää intoa harjoitteluun. Myöhemmin edustusjoukkueen otteluita seuraamalla 
oppi koripallosta paljon uutta.

Koska olemme edustusjoukkue-kysymyksen äärellä joka vuosi, on tärkeää avata, miksi 
näemme sen tärkeänä koko seuralle. Sekä tyttö- että poikakoripalloilijoille on tärkeää  
tarjota kilpakykyinen urapolku seuran toimesta. Edustusjoukkueemme on kruunun-
 jalokivi, jonka avulla tarjoamme kasvaville junnuille mahdollisuuden testata omia  
kykyjään ja siirtyä kirkkaampiin parrasvaloihin. Edustusjoukkueet ovat myös tarkeitä  
yhteishengen ja seuran arvojen ylläpitäjä. Matseissa tavataan tuttuja ja seuran työlle  
voi saada konkreettista arvoa käymällä peleissä nuuhkimassa ToPo-henkeä.

Toivoimme siis seuran hallituksen toimesta, että käytte aktiivisesti peleissä ja seuraatte  
vähintäänkin sivusta, miten seurassa asioita edistetään. Tekijöitä ei edelleenkään ole 
jonoksi asti, joten jos haluat omaa intohimoasi tai ammattitaitoasi meille avuksi tarjota, 
otamme kaikki auttajat avosylin vastaan. Haluamme kasvattaa seuraa, taitavia junnuja  
ja edelleen luoda unohtumattomia elämyksiä. Viva la ToPo!

Tumppi Kohila
Hallituksen puheenjohtaja, ToPo Juniorit ry
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Puheenjohtaja päivä-
 työssään Arkkeon 
toimitusjohtajana.
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SIELLÄ ILO SEILAA.

Vikingline.fi/urheilu

Lisätiedot ja varaukset:
ryhma@vikingline.com tai puh. 0800 412 412

PORETTA SPORTTIPORUKKAAN 
PUNAISILLA LAIVOILLA. 

Meillä myös 
kannattajat ja 

fanit matkustavat 
etuhintaan!

Pelireissut, kauden kruunajaiset, taktiikkapalaverit ja 
palkintoristeilyt – parhaat sporttimatkat tehdään Itämeren 
iloisimmilla laivoilla. Merellä syntyy voittajatiimejä!
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ToPon legendaarinen henki
Elämme vauhdikasta aikaa niin ToPossa kuin koripallossa 
yleensäkin. Seura on kasvanut muutamassa vuodessa 200 
jäsenen seurasta takaisin kultavuosien laajuuteen, jossa 
aktiivijäseniä on lähes 600. Edustusjoukkueemme pelaavat 
jälleen valtakunnallisissa sarjoissa Korisliigaa (Naiset) ja 1A-
divisioonaa (Miehet). 

Kolmannen polven★ ToPolaisena koen toiminnanjohtajan 
roolissani tärkeimpänä tehtävänä ToPon ja Munkan hengen 
ylläpitämisen ja esiintuomisen. Miltä se näyttää, tuntuu ja 
maistuu, ja miten se on saavuttanut niin suuren maineen 
Suomen koripallohistoriassa. Mistä on siis kyse, mitä ToPo-
henki tarkoittaa? Tämän selittäminen on haastavaa. Kuten 
yksi seuramme koripallon perustajista, Tom Hynninen, 
kirjoitti seuran 60-vuotis juhlajulkaisussa: 

Selittämättömäksi saattaa jäädä ToPon ja Munkan hengen 
syntyminen. Siihen on vaikuttanut niin monta osatekijää, 
että kokonaisvaltaista selitystä on turha koettaa edes haalia 
kokoon. Summattakoon se ”Tohtori” Matti Airaksen sorvaa-
maan lauseeseen: ”hengen voitto materiasta”. 

Itse ymmärrän tämän siten, että ToPo on pieni, mutta 
rohkea (rantapalloilijoiksikin kutsuttu) ja tiivis yhteisö, joka 
ammentaa voimansa positiivisesta joukkuehengestä ja 
kaataa välillä isompansakin: #honkakaatuu. 

Voin vain toivoa tämän legendaarisen hengen välittyvän 
niin joukkueiden päivittäisessä arjessa valmentajien ja jouk-
kueenjohdon toimesta, kuin kauden mittaan junioreiden ja 
edustusjoukkueiden tapahtumissa. Äitini★★ sanoin: ”seura 
on yhtä kuin ihmiset siinä”. Pidetään siis jatkossakin huoli 
siitä, että kaikki jäsenet kokevat ylpeyttä ToPolaisuudestaan 
ja että ToPo-henki aiheuttaa tulevaisuudessakin niin ihailua 
kuin ihmettelyä muiden seurojen keskuudessa.

Haluan seuran sihteerinä★★★ kiittää kaikkia seuramme 
joukkueenjohtajia, rahastonhoitajia, valmentajia ja muita 
aktiiveja, jotka annatte omaa arvokasta aikaanne seuram-
me eteen. Olen siitä joka ikinen päivä kiitollinen ja tunnen 
suurta ylpeyttä miten kannatatte seuraa päivästä toiseen. 
Eniten siitä pääsevät nauttimaan juniorimme, jotka saavat 
harrastaa ja kilpailla mitä upeimmassa yhteisössä ja tämä 
jos jokin on se suurin tehtävämme mikä kantaa hedelmää 
vuosikymmeniä sekä kasvattaa sitä kuuluisaa ToPo-henkeä.

Jomi Suhonen
Toiminnanjohtaja, ToPo Juniorit ry

★ Isäni, eli ”Jukka-papan”, isä Erkki Suhonen toimi 40- ja 50-luvulla 
johto kunnassa ja oli mukana jo ennen kuin ToPon koripallojaostoa  
lähdettiin rakentamaan. Pappa #14 on mm. pelannut ja valmenta-
nut ansiokkaasti junioreissa sekä miesten edustusjoukkueessa. 

★ ★  Äitini ja monille myös ToPon äitihahmo Malle, on toiminut seurassa 
käytännössä kaikissa rooleissa 70-luvulta lähtien. Perheemme 
tietokone sijaitsi huoneessani ja siinä äitini puuhasi ToPo-asioita 
iltamyöhään. Itse elin mukana mietiskellen samalla josko kohta 
pääsisin pelaamaan NBA Live 95:sta. 

★ ★ ★  Torpan Poikien pitkässä ja arvokkaassa historiassa toiminnan-
 johtajan ja valmentajan tittelit olivat aikanaan sihteeri ja huoltaja. 
Nämä nimitykset kulkivat seurassa aina 80-luvulle asti, kunnes  
tilalle tulivat nyky muodossaan toiminnanjohtaja ja päävalmentaja.

torppa me ollaan ja 
munkasta me tullaan,
kaikki meitä kannustaa ja 
loppuun asti zempataan.
hei hei hei, topo voiton vei!
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naiset edustus

Toissa kauden puhtaalla pelillä itsensä Korisliigaan pelanneet naiset jatkavat korkeim-
malla sarjatasolla. Vaikka joukkue jäikin viime kaudella putoamissijalle, tarjottiin liiga-
paikkaa ToPolle uudestaan sillä 1-divisioonan mestari ei ollut halukas nousemaan. 

Edelliskauden runkopelaajat Juhola, Johansson, Valkeinen, Myllyoja ja Lakaniemi  
jatkoivat joukkueessa ja uutena tulokkaana joukkueeseen saapui Magdalene Agyei, 
joka on säväyttänyt atleettisuudellaan. Nuorten esiinmarssi on ollut suuressa roolissa 
kun 01-04 syntyneet Maija, Emilia, Meri ja Emilia ovat saaneet peliaikaa ja vastuuta.

Joukkueen ykköstykiksi on muodostunut amerikkalaisvahvistus Alex Louin, joka  
saapui Suomeen ja ToPoon Luxemburgista. Monipuolinen ja heittotaitoinen laituri  
johtaa Liigan pistetilastoa ylivoimaisesti. Kotiyleisön ihailun kohteena oleva Alex  
laittoi myös ennätyksiä uusiksi upottaessaan peräti 75 vapaaheittoa peräkkäin.

Naisten edustuksen päävalmentajan paikalle astui ToPon uusi tulokas Niko Kuusi. 
Munkka-verta virtaa tämänkin nuoren miehen suonissa. Kuusi kävi aikoinaan MYKin 
opinahjon, joten kotiparketti on tuttua puuta. Valmennustiimin täydentävät Anja  
Suomalainen ja Jussi Syrjänen. Suomikoriksen legenda Suomalainen (o.s. Hellman) 
valmentaa lisäksi ToPon U17 ja U19 -joukkueita. 

Paluumuuton seuraan tehnyt Jussi Syrjänen toimii tuplaroolissa edustusjoukkueiden 
valmennustiimeissä ja johtaa toimintaa General Managerina. Kesä olikin Jussille kiireistä 
aikaa valmennustehtävissä, joukkueita kasatessa sekä tutustuessa seuran toimintata-
poihin. Tervetuloa seuraamaan naisten kotiotteluita Munkkiniemen Yhteis koululle!

naisten  
edustus- 
joukkueessa  
nuorten  
esiinmarssi
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#2
ALEX LOUIN

1996 | laituri | 183 cm

RAVINTOLA BLANCCO

#5 
JESSI JOHANSSON

1995 | laituri | 182 cm

DAHL

#12 
MAIJA KUISMA

2001 | takamies | 175 cm

TREENIKAUPPA.FI

#21 
IDA MYLLYOJA

1996 | laituri | 180 cm

LEKUTEK OY

#3 
NOORA LAKANIEMI
1993 | takamies | 170 cm

SPORTTI FYSIO

#9 
HANNA VALKEINEN

1987 | takamies | 170 cm

MAANSIIRTO MIKA LEHTINEN OY

#6  
MIRVA KARVINEN

2001 | laituri | 174 cm

#13 
EMILIA HULST

2002 | takamies | 175 cm

HSOLUTIONS

#30 
MERI KANERVA

2004 | takamies | 171 cm

KUOMA

#4 
LAURA JUHOLA

1992 | takamies | 167 cm

FYSIOTERAPIA TERAMUS

#10 
ELINA MÄNTYNEN
2002 | takamies | 175 cm

VALLILAN TAKOMO

#14 
MAGDALENE AGYEI

1999 | laituri | 176 cm

RAVINTOLA WINO

HEAD 
COACH
Niko Kuusi

COACHES
Jussi Syrjänen

Anja Suomalainen

FITNESS
COACH

Anni Kärkkäinen

PHYSIOTHERAPY
Mikko Pehkonen/

Teramus

TEAM 
MANAGER
Tapani Yrjölä
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miehet edustus

ToPon miesten lento 1A-divisioonassa jatkuu neljättä kautta. Sarjan taso on noussut  
vuosi vuodelta kovemmaksi eikä aiempien vuosien heittopusseja ole sarjassa  
käytännössä lainkaan. Joukkue luottaa kotimaisiin pelureihin ja pelin sieluna häärii  
tuttu takakentän kaksikko Kuusisto & Kauppinen, jotka ovat olleet suorastaan tulessa.  
Ipe Pehkosen jättämää taistelijan aukkoa on täyttämässä Tuomas Laine, josta on  
muodostumassa joukkueen tukipilari. Tumu näyttää esimerkillään miten kentällä  
kamppaillaan jokaisesta irtopallosta. Joukkue ja seura saivat kesällä upeita uutisia,  
kun legendaarisen Sirolan suvun nuorin poika Ilkka, joka Anssi Rauramon tavoin 
unissakäveli välissä Tapiolaan, teki paluun Munkkaan.

Yhteistyö Sykin kanssa antaa nuorille pelaajille mahtavan tilaisuuden kehittyä urhei-
 lijoina ja ottaa suuria harppauksia pelaajina. Juniori-ikäiset saavat mahdollisuuden  
pelata ja harjoitella miesten joukkueessa, jonka lisäksi pääsevät U19 SM-sarjan ottelui-
hin Sykin paidassa. Nuoret lupaukset vakuuttivat valmennuksen kesän harjoituksissa  
ja ovat saaneet isoa roolia myös miesten runkosarjaotteluissa.

Miesten päävalmentajana jatkoi toista kautta Eero Nikkarinen apunaan Jukka Matinen 
ja Make Rautala. Uutena aloitti Jussi Syrjänen. Hän toimii tuplaroolissa kummankin 
edustusjoukkeen valmentajana ja hoitaa lisäksi General Managerin tehtäviä.

Miesten kotiottelut pelataan pääsääntöisesti lauantai-iltaisin Munkassa, jolloin  
tutuksi tullut ToPon Gameday beach flag nousee pystyyn Puukkarille juhla - 
päivän kunniaksi. Tervetuloa seuraamaan jännittäviä kotiotteluita ToPon synnyin - 
sijoille Munkkiniemen Yhteiskoululle!

miesten edustus-
joukkue luottaa 
kotimaisiin pelaajiin
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#2 
MIKI KUUSISTO

1994 | takamies | 194 cm

RUSH TRAMPOLIINIPUISTO

#10 
JUUSO KAUPPINEN
1994 | takamies | 188 cm

K-CITYMARKET SELLO

#19 
AKSELI HARTIKAINEN

1996 | laituri | 195 cm

MUNKKINIEMEN PIZZERIA & KEBAB

#33 
FEDERIKO FEDERIKO

2001 | sentteri | 205 cm

TIMANGI

#43 
CRISTIAN AHOKAS

2001 | laituri | 202 cm

#3 
ELMO UITTO

2002 | takamies | 181 cm

#11 
SANTERI MAKKONEN

2001 | takamies | 195 cm

K-SUPERMARKET KAMPPI

#30 
LAURI BREDERHOLM

2000 | laituri | 195 cm

#35 
KALLE KOPONEN
2002 | laituri | 190 cm

#8 
ALVAR MICHELSEN

2000 | laituri | 197 cm

K-SUPERMARKET KAMPPI

#13 
ILKKA SIROLA

1986 | laituri | 198 cm

RAVINTOLA PLEIN

#32 
TUOMAS EBELING
1993 | sentteri | 205 cm

HEAD COACH
Eero Nikkarinen

COACHES
Jussi Syrjänen
Jukka Matinen
Markus Rautala

FITNESS
COACH

Markus Saaristo

PHYSIOTHERAPYI
Mikko Pehkonen/

Teramus

TEAM  
MANAGER

Julius Lehtonen

#72 
TUOMAS LAINE

1997 | takamies | 182 cm

TAKSI HELSINKI
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10 KYSYMYSTÄ Remu Raitaselle
Haastattelimme yhtä ToPon kultaisen -97 ikäluokan kirkkaimmista  
tähdistä. Remu Raitanen vaikuttaa nykyisin rapakon takana pelaten  
yliopistokoripalloa San Francisco Dons joukkueessa.

OMA KORISTAUSTASI
Aloitin koriksen ToPossa noin 5-vuotiaana. Syy tähän oli kun 
näin faijan pelaavan 3-dirrepelejä ja olin että ”Wau! Pystyn 
kyllä parempaan”. Veljeni Miku pelasi myös korista tuolloin 
ja oli kiva olla yhteinen harrastus.

IDOLISI
Ei ole mitään suurempia idoleita, mutta ne keitä olen  
seurannut ja joilta olen oppinut, ovat vanhempani.

PARHAAT MUISTOSI TOPON JUNNUVUOSILTA
Ehdottomasti EYBL-turnaukset. Siellä pääsi viettämään eni-
ten aikaa joukkuekavereiden kanssa ja armottomat pränkit 
pääsi valloilleen. Vieläkin naurattaa jotkut täysin nauretta-
vat jutut mitä tehtiin toisillemme.

SUOSIKKIVALMENTAJASI
Suosikki valmentajani on Pere Klinga. Vähän niinkuin nykyi-
nen valmentajani Todd Golden, hän antoi meidän pelata 
melko vapaasti ja painotti että koris on hauskaa.

SUOSIKKI KORISMUUVISI
Ehkä epäsuosittu mielipide, mutta syöttöfeikki joka pistää 
puolustajan totaalisen kahville.

OMAN KORISURASI  
TOISTAISEKSIKIRKKAIN HETKI
NCAA:n Diamond head Classic -turnauksessa Hawajilla pe-
lattiin Hanno Möttölän University of Utahia vastaan ja olivat 

ehdoton ennakkosuosikki turnauksessa. Pelaajia heillä mm. 
Kyle Kuzma. Pistettiin jauhot suuhun ja voitettiin. Itsekin 
taisin heittää 4 kolkkia siinä pelissä.

MITÄ MUITA HARRASTUKSIA  
SINULLA ON KORIPALLON LISÄKSI
Tykkään katsella Netflix sarjoja, meditoida ja pelaan poolia 
aina silloin tällöin.

MILLAISTA OLI MENNÄ  
JENKKEIHIN PELAAMAAN
Todella iso muutos, kun kulttuuri, kieli ja ihmiset täysin 
erilaisia kuin Suomessa. Jos istut kahvilassa yksin, älä  
hämmästy jos joku tulee puhumaan maailman ihmeistä, 
varsinkaan San Franciscossa! Koriksen puolella focus on 
mentaalisen puolella, eli joka päivä pitää olla hereillä ja  
valmis antamaan 100%. Eka vuosi meni totutellessa tähän 
erilaisuuteen, jonka jälkeen helpotti.

MITEN JENGIKAVERIT OTTIVAT  
SUOMIPOJAN VASTAAN
Ottivat hyvin vastaan. Suurin osa jengiläisistä on veijareita, 
mutta kilpailu pelipaikoista on todella kovaa ja kausi on 
kuluttava, jolloin huumori on hyvästä.

TERVEISET TOPON JUNNUILLE
Treenaa kovaa ja pidä hauskaa. Koris voi viedä paikkoihin 
joita et ikinä kuvitellu näkeväs!
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Vuodesta 1995 järjestetty ToPo Golf sai kesällä 2019 jälleen uuden nimen mestarien 
listalle. Kilpailu pelattiin perinteiseen tapaan legendaarisella Helsingin Golfklubilla. 
ToPo Golfissa kamppaillaan kahdesta eri kiertopokaalista; Michelin Malja & The Jokipii 
Scratch Floating Trophy.

MICHELIN MALJASTA kamppaillaan tasoituksellisessa pistebogey-kilpailussa, jossa  
kaikki kilpailijat ovat samalla viivalla. Tämä onkin se varsinainen “virallinen” pokaali  
ja sarja, jossa hermot ja taidot ovat yhtä ratkaisevassa roolissa ja jonka voittaja niittää  
mainetta ja mammonaa ToPo -piireissä. Michelin Maljan vei tänä vuonna jo vuosia  
pokaalia himoinnut miesten joukkueen manageri Julius “Julle” Lehtonen.

THE JOKIPII SCRATCH FLOATING TROPHY on tasoitukseton sarja, jossa mitataan  
Torpan kovimmat golfpelurit. Scratch-sarjaa on pelattu vuodesta 1997, Kim Jokipiin 
voittaessa kisan kolmesti putkeen. Jokipii lahjoitti pokaalin takaisin kiertoon ja  
pokaali nimettiin hänen mukaansa. The Jokipii Scratch Floating Trophyn vei kotiin  
peräti 10. kertaa Torpan toiminnanjohtaja Jomi Suhonen, joka ei ole osallistuessaan 
menettänyt kiinnitystä pokaaliin kertaakaan.

TOPO golf 2019

Pirkka Street Basket 2019

”Kun ajoimme kaupalta tänne pelipaikalle, oli isoja kouluryhmiä  
kulkemassa jonossa kaduilla. Siinä oli jopa sellaista suuren  
urheilujuhlan tuntua”, totesi kauppias Erkki Kääpä.

Koulujen välinen katukoristurnaus toista kertaa Munkassa. 
Mukana lähes 400 oppilasta!

PIRKKA STREET BASKETIN  
JÄRJESTELYISSÄ MUKANA:

K-Supermarket Munkki

MYK

#topofamily

1995 2019

TOPO GOLF
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TOPO season start camp   
  KISAKALLIOSSa
Perinteinen kauden avaava ToPo-leiri käynnistettiin vuosien tauon jälkeen kerrassaan 
upeissa tunnelmissa Kisakallion hulppeissa tiloissa. Koko seura pääsi aloittamaan 
kauden yhteisissä merkeissä ja mukana olivat lähes jokainen juniorien ikäluokka sekä 
molemmat edustusjoukkueet. Osalle junnuista leiri oli ensimmäinen kerta yöpymässä 
joukkueen kanssa kodin ulkopuolella, joka oli jännittävää niin junnuille kuin järjestä-
jillekin. Junioreita oli mukana lähes 150 ja lauantai-päivänä ToPolaisia viiletti Kisakal-
liossa yhteensä reilusti yli 200 henkeä. Ja mikä mageinta, kaikki pääsivät osallistumaan. 
Valmentajat vetivät treenejä ja pelejä, vanhemmat ja aktiivit organisoivat joukkueakti-
viteetteja ja osallistuivat aikuisten Rookies-treeneihin. Edarit pitivät samalla lauantaina 
omaa treenileiriä ja hauskuuttivat junnuja päivän ajan treeneissä ja salin ulkopuolella.

Leiri päätettiin tietysti leiripeleihin ja juniorit sekä aikuisväki lähti leiriltä iloiset (ja  
väsyneet) ilmeet kasvoillaan. Ensi vuonna uudestaan!

ToPo-laulun sanat:

Pieni Torpan Poikaa vaan,
panee aina parastaan,
jos ei pane parastaan,
panee toisiks parastaan.
Lilla Torpets Pojke bara,
gör han alltid sina bästa,
om han gör int sina bästa,
gör han sina andra bästa.
Little Cottage Boy only,
always makes his best,
if he doesn’t makes his best,
he makes his second best.
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Astut portaat ylös ToPon kotiluolan MYKin toiseen kerrok-
seen kohti katsomoa, joka avautuu lukuisten ovien jälkeen. 
Siellä, kentän äärellä, kohtaat iloisen hyörinän, paljon tut-
tuutta kaikissa muodoissaan. Logot, liput, ihmiset, pallojen 
pompotus. Tulee vahva tunne kuulumisesta, yhteyden ja 
osana olemisen kokemus tuntuu joka solussa. Äänimai-
semasta erottuu tuttu, iloinen, hersyvä nauru. Katseesi 
kääntyy vaistomaisesti äänen suuntaan ja näet pitkänhuis-
kean hahmon järjestämässä, juttelemassa, organisoimassa, 
huolehtimassa, säteilemässä positiivista energiaa ympäril-
leen. Kyllä, Kaisa ja perhe Mensonen on paikalla. Kuin kotiin 
tulisi, peli voi alkaa! 

Hiljattain ToPoon siirtynyt valmentaja Adrian Reyes kiteyt-
tää osuvasti #TopoPerheen:” This is not just a basketball club 
but a group of great people working well because they love 
to do it together”. Korishullu perhe Mensonen on kaiken 
tämän ytimessä, vahva osa #TopoPerheen selkärankaa ja 
yhdessä tekemisen voimaa niin katsomassa, sen laidalla kuin 
kentälläkin. Pelaajat Lumi (16) ja Liina (13) ovat joukkueitten-
sa kantavia hahmoja. Lumin taidot ja tinkimätön asenne ei 
ole jäänyt huomaamatta valmentajien, vastustajien ja lajia 
seuraavien keskuudessa. Lumin ympärillä nähdään usein 
myös parvi pikkutyttötopolaisia kasvamassa. Liinan itse te-
kemät treenivideot ovat piristäneet valmentajien iltoja ja vi-
deoilla näkyneet harhautukset ja riistot ovat saaneet monet 
vastustajat pelitilanteissa näyttämään lähinnä hidastuksilta. 

Tämän syksyn ToPo-leirillä Kisakalliossa Liina laittoi myös 
vipuun joukon ikäluokkansa poikia 1-vs-1 peleissä. Lumin ja 
Liinan isä Juha, joka kantaa vastuuta Topon hallituksessa, on 
tuttu näky myös pyörittämässä laumaa pikkujunnuja korin 
alla pelien puoliajalla. Joskus ToPo-äidiksikin kutsutulle into-
himoiselle teenjuoja-Kaisalle topolaisuus on elämäntapa, 
laajennettu perhe, jonka kanssa jaetaan yhteinen intohimo, 
ilot ja surut huikeine kolmosineen ja hajonneine polvineen. 
Kaisan ja tyttöjen keittiönpöydän ääressä on syntynyt ja 
suunniteltu yksi jos toinenkin seuran tempaus.   

Lajin ja seuran pariin Mensoset tulivat noin kymmenen 
vuotta sitten, kun Lumi aloitti pelaamisen. Nyt Lumin 
U17-joukkue pelaa tyttöjen SM-sarjaa. Lumin aloittaessa 
Liina pyöri jo silloin kentän reunalla isosiskon tekemistä 
seuraten ja liittyi itse mukaan nykyiseen U14 - joukkueeseen 
koulun alkaessa. Tänä vuonna tytöt tavoittelevat paikkaa 
SM – sarjassa. Kaisa seurasi muutaman ensimmäisen vuoden 
ajan hieman sivummasta, kunnes ryhtyi noin viisi vuotta 
sitten Lumin joukkueenjohtajaksi. Se oli sitten menoa niin 
kentällä kuin sen ulkopuolellakin, #TopoPerhe vei muka-
naan! Samoihin aikoihin alkoi myös Kaisan oma kehitys ToPo 
Rookies – ryhmässä kohti aina hymyilevää ja laita- ja korin-
aluspelaajaa. 

Mensoset
KAIKKI TOPOLAISET KUULUVAT #TopoPerheeseen. Tässä kausijulkaisussa  
tutustumme yhteen perheen kantavista voimista: iloisuuden, osallistumisen,  
välittämisen, seuralle ja lajille mukanaelämisen perikuvaan, Perhe Mensoseen.  

#topofamily

Liinan eurosteppi  
on legendaarinen!”

Lumi on taitomestari,jolla  
riittää coolinviileää asennetta  
ja peliälyä vaikka mihin”
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KYSYIMME MENSOSILTA MUUTAMAN KYSYMYKSEN:

Mitä koripallo merkitsee sinulle?
Mikä on #TopoPerhe?
Miten luonnehtisit itseäsi kolmella sanalla?

LUMI: Koripallo merkitsee minulle PALJON, lähes koko 
elämää. Urheilu ylipäätään on tosi merkittävässä roolissa. 
ToPo-perhe tarkoittaa minulle, että kaikki on hengessä 
mukana ja tsempataan toisiamme. Kaikki tuntee toisensa. 
Kesäleirien valmentamisen myötä, pienet pelaajat tulee 
tutuiksi ja tulevat halimaan ja höpöttelemään käytävillä. 
Pidän itseäni tunnollisena treenaajana, kentällä voitontah-
toisena, iloisena ja positiivisena ihmisenä.

LIINA: Minulle koripallo tarkoittaa urheilua ja ystäviä. 
Oman joukkueen kanssa on kivaa, mutta tässä Topo-poru-
kassa on kiva olla myös muutenkin kuin vain omissa peleis-
sä ja treeneissä. Pidän itseäni aika tunnollisena treenaajana. 

KAISA: Koripallosta tullut vuosien ja tyttöjen pelien mit-
taan tosi iso asia minunkin elämään. Ja ennen kaikkea IHA-
NA asia. Hulluna penkkiurheilijana tietysti aivan huippua 
seurata omien lasten edesottamuksia kentällä, mutta tyk-
kään, suorastaan rakastan seurata muidenkin pelejä. Lumin 
ja Liinan joukkueiden tytöt ovat kaikki myös mun tyttöjä! 
Koripallo ja ToPo on tuonut mun jo ennestään melko vauh-
dikkaaseen elämään aivan uuden vaihteen. Viikonloppu on 
ihan tylsä, jos ei pääse jotain peliä seuraamaan livenä!

JUHA (NIEMINEN): Olen tullut koripallon pariin eri jouk-
kuelajitaustalla (salibandy, jalkapallo, jääkiekko yms.) vasta 
tyttöjen harrastuksen kautta noin 10 vuotta sitten. Seuraan 
koripalloa ja siihen liittyviä ilmiöitä myös liikuntatieteellisen 
koulutukseni kautta, mutta ennen kaikkea minut on vienyt 
mukanaan lajin vahva taktisuus, kova tempo ja fyysisyys! 
#Topoperhe on läsnä melkein joka päivä; tietenkin tyttöjen 
pelien ja tapahtumien, mutta myös koko seuratoiminnan 
muodossa. Pyrin parhaani mukaan tukemaan seuran 
hallitustyössä ja muussa toiminnassa Jomia ja muita itsensä 
likoon laittavia mahtavia topolaisia!

Kaisa on loistava esimerkki siitä,  
mitä #topofamily tarkoittaa  

– ehkä on keksinyt koko hästägin”

Juha puhkuu kentän laidalla yhteishenkeä  
sekä ylpeyttä tyttöjensä saavutuksista”
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naperokerho 1– 5 v.

ToPo toivottaa perheen pienimmät tervetulleiksi Naperokerhoon,  
jossa lapsille tarjotaan leikkiä pallon kanssa ja ilman! 

Maksuttomassa kerhossa lapset pääsevät vanhempiensa kanssa tutustumaan  
palloilun iloihin kerran kuukaudessa Munkkiniemen Yhteiskoulun liikuntasalissa. 

Kerhon toiminta on suunnattu noin 1–5 vuo-
 tiaille, 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 vapaaehtois-
 maksuinen buffa sekä pienemmille sopivia 
ToPo-tuotteita myynnissä erikoishinnoin.

Mukaan tarvitset vain liikuntavarusteet ja  
iloisen mielen! 

Naperokerhon päivät löydät nettisivuil tamme 
sekä kerhon omasta facebook-ryhmästä.

AJ ADJUST –
ASENNUSPALVELU  

Olemme vuonna 2015 perustettu sekalaisiin 
asennus- ja saneeraustöihin erikoistunut yritys. 
Toiminta-alueemme on laajentunut käsittämään 
lähes koko Suomen, mutta juuremme ovat vahvasti 
Munkinseudulla ja Länsi-Helsingissä. Työntekijät 
ovat yrityksemme paras käyntikortti ja meille 
onkin kerääntynyt mahtava nippu eri alojen osaajia  
löytyy sieltä pari topolaistakin.

Olipa ongelmasi suuri tai pieni, töissä tai kotona, 
niin aina kannattaa pyytää Adjustin tytöt ja pojat 
paikalle. Meille jokainen työ on kunnia-asia, johon 
suhtaudutaan asian vaatimalla vakavuudella. 
Haluamme myös jatkossa kävellä Munkan katuja ja 
käydä Topon matseissa ylpeinä ja selkä suorana.

n kaikki kodin remontit
n pihan- ja puutarhan remontit sekä 

maanrakennus
n Kaikki kodin asennustyöt: taulut, peilikaapit, 

hyllyt jne.
n Muutot ja tavarakuljetukset
n Toimitilojen remontit ja muutostyöt
n Taloyhtiöremontit

Anssi Laiho 
0405857137
anssi@ajadjust.com

Joonas Kuivamäki
0405813291 
joonas@ajadjust.com

NAPEROKERHOA  
TUKEMASSA:
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torpan poikaset 2014 –15

Torpan Poikasten harjoituksissa riittää huisketta, kun pienet palloilijanalut 
juoksentelevat ympäri kenttää ja treenien alussa pyritäänkin usein hippojen ja 
leikkien avulla ottamaan suurimmat höyryt pois. Treeneissä harjoitellaan niin 
perusliikkumista, ketteryyttä ja pallotaitoja kuin ryhmässä toimimista sekä  
toisten huomioon ottamista.

Torpan Poikaset koostuu 2014-2016 -syntyneistä tulevaisuuden lupauksista, 
jotka harjoittelevat 1–2 kertaa viikossa Munkkiniemen Yhteiskoululla. Harjoi-
tuksissa Poikasten suosikkileikeiksi ovat muodostuneet ToPo-hai, kuka pelkää 
änkkäreitä ja pitsa-slaissi. Mutta pelaaminen ja heittely on Torpan tuleville  
tähtipaidoille tietysti se ykkösjuttu! Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!

Joukkueen 
kummipelaajat:
Noora Lakaniemi #3  
Elmo Uitto #3

TEAM ROSTER
Max Vilppula
Sisu Heikkilä

Evi Anttila
Emil Granström

Henry Lokay
Mai Kantero

Rasmus Järvinen
Henri Pekkonen
Thomas Kankare
Henrik Valtanen
Leo Haapaniemi

Sampo Väänänen
Alvar Forsbom
Paavo Pantsar

Matilda Oksanen
Valtteri Finell

Lauri Tauriainen
Onni Jantunen
Elvi Kuivamäki
Aava Leinonen

Veikko Ryhänen

COACHES
Jomi Suhonen

Emma Petersen
Shanina Korkiakoski

STAFF
Lea Harju
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Supermikropojat 2012 –13

Supermikropojat ovat varmasti koko seuran äänekkäin joukkue, josta ei  
puutu intoa, vauhtia eikä vaarallisia tilanteita. Koripallon perustaitojen  
lisäksi harjoittelemme erityisesti joukkueena toimista niin harjoituksissa  
kuin peleissä. Oppiminen tapahtuu erityisen nopeasti, joskin välillä  
unohtaminen vieläkin nopeammin. Super mikropojat ovat innokas porukka,  
jossa on jo parikin vuotta pelanneita ja vasta-aloittaneita mukana. Peleissä  
pelatut vuodet eivät merkkaa, vaan kaikki pelaa saman verran.

Tässä muutaman pelaajan ajatuksia koripallosta: 

”Valmentajat ovat tosi hyviä ja ne on hyviä koripallossa. Niiden kanssa on kiva  
heitellä. Joukkuekaverit on hyviä pelaajia, joukkueessa on hyvä henki, ollaan  
kaikki kavereita. Pelit on kivoja. Treeneissä kivointa on heittely, pieni lämmittely,  
pelaaminen ja syöttely.”

Tervetuloa mukaan opettelemaan koripalloa vauhdikkaan joukkueen matkassa!

Joukkueen kummipelaajat Mirva Karvinen #6 & Ilkka Sirola #13

TEAM ROSTER
Joona Toivonen

Viljami Laturi
Valto Pimiä
Victor Tolkki
Antto Keller
Harel Refael
Jooa Ojala

Joonas Heinonen
Onni Jantunen
Olavi Ollikainen
Olavi Pitkänen

Daniel Novitsky
Elmeri Kauppila

Jesse Pietikäinen
Eino Saarela
Kuutti Vasko
Elmo Huitti

Niilo Nyman
Viljo Ojala

Samuel Oksanen

COACHES
Eerik Huitti

Tommi Toivonen

STAFF
Päivi Sillanpää-Ojala

Lea Harju
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Supermikrotytöt 2012 –13

ToPon supermikrotytöissä pelaa innokas joukko nuoria koripalloilijoita.  
oukkue perustettiin syksyllä 2018 ja joukkueessa on hieno yhdistelmä  
aiemmin pelanneita sekä tällä kaudella aloittaneita tyttöjä. 

Harjoituksissa on mukava ja innostunut meininki. Syksyn aikana on  
harjoiteltu koripallon perustaitoja oman joukkueen kesken ja loppu - 
vuodesta päästään osallistumaan kauden ensimmäiseen turnaukseen.  
Harjoituspelien ja turnausten kautta haetaan pelirutiinia keväällä  
alkavia sarjapelejä varten. 

Kauden tavoitteena on saada paljon onnistumisia ja iloita niistä sekä  
samalla oppia koripallon alkeita ja yhdessä tekemistä.

Joukkueen kummipelaajat Maija Kuisma #12 &  Alvar Pemberton #25

TEAM ROSTER
Viivi Kakkuri

Ellen Toivonen
Martta Salo

Fanny Lindholm
Amanda Anttila

Sienna Pollarikoski
Amanda Lundqvist

Amelie Sundell
Erika Welling 

Elsa Saariniemi
Salla Taanila
Aura Kohva

Emma Nordström
Saima Joutsamo
Isabella Aaltonen
Emilia Loikkanen

Alina Rajala
Ida Pitkänen

Beatrice Alessi 
Sofie Pitkänen

COACHES
Lotta Toivonen

Elisa Helin
Nea Welling

STAFF
Suvi Taanila

Tom Nordström
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mikropojat 2011

Munkka on täynnä vauhtia maanantaisin ja perjantaisin, jolloin 2011  
syntyneet mikropojat treenaavat. Valmentajina toimivat edelliseltä  
kaudelta tutut Manne Pyykkö, Juha “Bobi” Levä ja George Triantafillos.  
Valmennusapuna toimivien vanhempien ansiosta reippaasti yli 20  
pojan joukkue voidaan harjoituksissa jakaa pienempiin ryhmiin, mikä  
mahdollistaa myös henkilökohtaisemman ohjauksen.

Joukkueessa vallitsee hyvä yhteishenki ja iloinen meininki. Tänä vuonna  
mukaan tuli monta uutta poikaa, jotka ovat päässeet hienosti sisälle  
porukkaan ja koriksen jännittävään maailmaan. Treeneissä harjoitellaan  
monipuolisesti erilaisia taitoja, ja pojat kehittyvät huimaa vauhtia.  
Tärkeintä kuitenkin on, että koris tuntuu kivalta harrastukselta jokaiselle.

Tällä kaudella joukkue pelaa sekä I- että III-divisioonassa. Manne- 
valmentajan tavoitteena on ylläpitää kaikkien innostusta niin, että  
onnistumiset ruokkivat motivaatiota ja sitä kautta myös omakohtaista  
harjoittelua ja pelin seuraamista. Onnistumisia, oppimista, joukkueena  
pelaamista ja myös sydämellään mukana olevien vanhempien huolto-  
ja kannustusjoukkoja onkin nähty jo jokaisessa pelissä.

Joukkueen kummipelaajat Meri Kanerva #30 & Juuso Kauppinen #10

TEAM ROSTER
Oliver Alhola

Aleksi Blin
Ryan Du

Matias Eteläaho
Onni Haanpää
Mateo Jalonen
Veeti Kannisto
Aaro Laitinen
Lukas Latva

Anton Malkamäki
Matias Mäntysaari

Leo Piri
Alvari Pokela

Tuomas Pyykkö
Nicolas Raymond
Mikael Salomaa
Max Schlenzka

Oskar Triantafillos
Samu Tuomola

Aksel Turola
Leevi Visuri

Carl Wan

COACHES
Manne Pyykkö

George Triantafillos
Bobi Levä

STAFF
Thomas Schlenzka

Sofia Visuri
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mikrotytöt 2011

Näiltä tytöiltä ei innostusta puutu! Treeneissä vedetään sata lasissa, 
pidetään hauskaa yhdessä ja kehitytään niin yksilöinä kuin joukkueenakin.  
Valmennuksesta vastaa tehokolmikko Anni, Stella ja Viivi, joilta kaikilta  
löytyy myös runsaasti omaa pelikokemusta.

Syksyllä oli meidän jengille jännät paikat – nimittäin ensimmäiset sarja pelit 
omana joukkueena. II-divarin peleistä on saatu paljon arvokasta pelikokemusta 
ja pelipaidan päälle pukeminen tuntuu olevan ihan tyttöjen ykkösjuttu.

Muutama tytöistä on aloittanut koriksen jo pari vuotta sitten, mutta suurelle 
osalle koripallo on uudempi tuttavuus. 2011 syntyneet palloilevat kaksi kertaa 
viikkoon ja joukkueessa on noin 20 pelaajaa. Meidän jengiin on helppo tulla 
mukaan ja uudet pelaajat ovat erittäin tervetulleita.

Joukkueen kummipelaajat Elina Mäntynen #10 &  Kalle Koponen #35

TEAM ROSTER
Lea Koivu

Stella Björn
Minka Mikkola
Tilda Väinölä

Kaisa Maunula
Sara Manninen
Linn Savonius

Anni Heino
Mimi Shakeshaft
Lempi Pokkinen
Aamu Sorvoja
Petra Särkkä
Inkeri Pimiä
Tilda Honka

Noora Piironen
Kaisla Malkki

Lotta Petänen
Alisea Holmberg

Ruut Uphoff
Linnea Saarinen

COACHES
Anni Lappalainen

Stella Kaminen
Viivi Hailikari

STAFF
Tuulia Kokko
Topi Kokko
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mikropojat 2010

Terävät liikkeet, tuima katse ja valpas olemus – varokaa vastustajat, ToPon  
2010-syntyneiden joukkue is in the house! 

Riemua ja naurua unohtamatta joukkueemme alkaa vähitellen harjoittamaan 
itsestään vastustajia raatelevia nuoria ja nälkäisiä sudenpentuja. Harjoitukset  
ja pelit alkavat täyttämään sääntökirjan pykäliä, joukkuepeli kehittyy päivä  
päivältä ja pistetili karttuu jokaisella pojalla vuoron perään. 

Ulvontamme on kuulunut laajalle, sillä olemme saaneet useita lupaavia  
jäseniä laumaamme. Sudenpentujen kesken ei ole minkäänlaista hierarkiaa  
vaan valmentajien ohjaamaa laumaa vetää yhdessä samaan suuntaan  
parisenkymmentä tulevaa alfaurosta. Olemme tällä kaudella mukana kahdessa 
eri sarjassa, 2. ja 3. divarissa. Tämä takaa jokaisella sudenpennulle peliaikaa  
ja onnistumisia oikean tasoisessa ympäristössä. Molemmissa sarjoissa olemme  
jo päässeet nauttiman voitoista ja pettymään tappioista.

Joukkue pääsee koripalloilullisten oppien lisäksi nauttimaan harjoituksissa  
kielikylvystä; päävalmentajana toimii pitkään Suomessa ammatikseen pelannut 
HL Coleman apunaan Mitja Vertio ja Antti Pesonen. Veljet, kaverit, sukulaiset, 
 luokan ja muiden harrastusten kautta tutut pojat – tervetuloa kokeilemaan  
maailman parasta lajia maailman parhaassa seurassa. Tervetuloa ToPoon! 

Hög energi, mycket glädje och rörelse. Det är vad ToPos 2010 föddas lag handlar om.  
Flocken av dessa oslipade diamanter har under det gångna året utvecklats på alla plan  

– även spelmässigt. Under säsongen har spelarna fått känna på både smaken av segerns s 
öttma och förlustens bitterhet. Slutresultaten i matcherna är dock vanligtvis glömda  
senast då spelarna lämnar hallen. Dörren står öppen för nya intresserade att komma  

med och ta del av ett flerspråkigt lag med god laganda och omtänksamma tränare. 

Joukkueen kummipelaajat Ida Myllyoja #21 & Miki Kuusisto #2

TEAM ROSTER
Albert Takkula
Andreas Ahola

A I Paasikivi
Aron Huldén

Daniel Olowoniyi 
Johannes Moglia

Kasperi Tauriainen
Lèon Ruuska
Liam Keller

Lucas Douhevyx
Mikael Koivulehto
Noah Tynkkynen

Saku de Arana
Sava Stojiljkovic

Theo Hall
Tiitus Mäkinen
Tony Ollikainen

Tuomas Pesonen
Veikka Pulkkinen

COACHES
HL Coleman

Antti Pesonen
Mitja Vertio

STAFF
Antti Pesonen
Risto Mäkinen
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mikrotytöt 2010

ToPon 2010 mikrotytöt on innokas joukkue, jonka kehitykselle ei näytä  
löytyvän rajoja. Suurin osa tytöistä on nyt mukana kolmatta kauttaan.  
Valmentajina toimii tuttu valmentajapari Stella Kaminen ja Anni Lappalainen, 
sekä uutena valmentajana mukana on Aarne Talman.

Kauden aikana on tehty paljon työtä pelillisten asioiden eteen ja se on  
selvästi nähtävissä peliparketeilla. Otteluissa ei meinaa tulostaululla riittää  
pistemerkit kun tämä joukkue alkaa tulittamaan palloa kohti sukkaa mitä  
erilaisimmin keinoin. Jos hyökkäyspäässä löytyy luovia ratkaisuita kuin  
Taru Tuukkasella konsanaan, ei kannattane jättää mainitsematta joukkueen 
terrierimäistä puolustusta. Välillä valmennuskin joutuu hieman hillitsemään 
tyttöjen haukansilmiä että vastustajatkin pääsevät kokeilemaan korintekoa.

Tytöt nauttivat silmin nähden liikunnasta, joukkuekaveruudesta ja tietenkin  
itse koriksesta. Treeneissä tärkeintä on yhdessä tekeminen ja hauskan pito.  
Uudet pelaajat otetaan joukkueeseen ilolla vastaan!

Joukkueen kummipelaajat Magdalene Agyei #14 & Cristian Ahokas #43

TEAM ROSTER
Tua Kokko

Nuppu Ojala
Iida Laanti

Kerttu Laanti
Tessa Orassaari

Lina Talman
Maija Teräsvirta
Sonia Sirenius
Venla Saarinen

Ilona Harma
Zaida Pyyhtiä

Gloria Kisembo
Angela Höglund

Alexandra Lindström
Enni Keski-Pukkila

COACHES
Stella Kaminen

Anni Lappalainen
Aarne Talman

STAFF
Tuulia Kokko
Topi Kokko
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minipojat 2009

Tällä jengillä on ennen kaikkea mahtava joukkuehenki! Kaikki ovat kavereita  
keskenään, eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Joukkueeseen on tänäkin syksynä 
saatu vahvistusta, ja uudet pelaajat on toivotettu ilolla tervetulleiksi porukkaan. 

Viime kaudellakin joukkuetta luotsanneet Mikko ja Janne saivat tulitukea  
valmennukseen kun Zdenka liittyi valmennustiimiin. Taitavassa valmennuk sessa 
poikien taidot ovat kehittyneet huimaa vauhtia. On siinä kannustusjoukoilla 
ihmettelemistä! Myös taistelutahtoa riittää, ja II-divarissa pelaava joukkue onkin 
tätä kirjoitettaessa voittanut viidestä sarjapelistään neljä. Rankingissä ollaan 
upeasti TOP3:ssa. 

Kauden alussa joukkue oli mukana ToPon leirillä Kisakalliossa. Se taisi monille 
pojista olla ensimmäinen yöleiri ilman vanhempia, ja kivaa oli! Ahkeran tree-
 naamisen lisäksi syksyyn on mahtunut myös ihan karmean hauskat halloween-
juhlat. Paitsi itse jengistä, myös tukijoukoistakin siis lähtee ruutia tarpeen tullen. 

Koris on kivaa, ja on siistiä oppia uusia juttuja yhdessä! Tule kokeilemaan,  
mukaan mahtuu!

Joukkueen kummipelaajat Emilia Hulst #13 & Tuomas Laine #72

TEAM ROSTER
Orestis Georgiadis

Ilmari Hurme
Roy Kapri

Julius Kettunen
Joel Laaksonen
Aaron Mutenia

Alvar Määttä
Juuso Niinivaara

Nelson Rapp
Nooa Rauramo

Toivo Savo
Otto Schlenzka

Filip Sundén
Paavo Suominen
Felix Söderlund

Nestor Triantafillos

COACHES
Zdenka Cvetinovic

Mikko Halila
Janne Rauramo

STAFF
Jaakko Santala

Sanna Ääri
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minitytöt 2009

Tämä joukkue suorastaan puhkuu intoa päästä pelikentille, taitoakaan ei  
näiltä tytöiltä puutu! Viime kaudella tytöt voittivatkin eteläisen alueen II-divarin 
ja III-divarissa saatiin hopeaa. Ja ennen kaikkea, joukkuekavereiden kanssa  
on aina kivaa ja nauru raikaa.

Tytöt pelaavat kaudella 2019-2020 kolmessa eri sarjassa, eteläisen alueen  
T09 I-divarissa, T09 II-divarissa ja T09 III-divarissa. Korisbuumin myötä tyttöjä  
on joukkueessa hyvä määrä, joten kolmessa sarjassa pelaaminen mahdollistaa  
sen, että kaikki saavat paljon peliaikaa ja jokainen pääsee kehittymään. 

Tytöillä on tukenaan huikea ja kokenut valmentajakolmikko; Jade, Kikka ja  
Taru varmistavat, että treeneissä ja peleissä opitaan koripallon parhaat salat  
ja pidetään hyvää menoa yllä.

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.

Joukkueen kummipelaajat Jessi Johansson #5 & Lauri Brederholm #30

TEAM ROSTER
Ennilaura Metsä-Tokila

Daniela Harjuoja
Sandra Tuukkanen

Karla Latva
Lumia Rantala
Lilli Sahakyan

Kerttu Kulpakko
Eeve Haapaniemi
Maija Gardziella
Emilia Heinonen
Hilma Frondelius

Lyyti Rautalin
Lydia Johansson

Aava Thomas
Naomi Blencowe

Eva Keller
Nora Nordberg
Helene Kivelä

Venla Leivonen
Sofia Anderson

Charlotta Roman
Moona Mäkelä
Kerttu Törmälä
Lily Shakeshaft
Rue Lindberg

Nana Bonsondo Mbudi
Evita Rokka

Melissa Mutlu

COACHES
Jade Suhonen

Kikka Nordberg
Taru Tuukkanen

STAFF
Katri Heinonen

Annette Blencowe
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minipojat 2008

ToPo08 on vuonna 2015 perustettu joukkue, johon kuuluu kolmisenkymmentä 
pelaajaa, uusimmat ovat liittyneet jengiin tänä syksynä. White ja Blue-ryhmissä 
treenaavaa joukkuetta yhdistää into, hyvä asenne ja vahva halu kehittyä. Ja  
näiden poikien treeneissä on aina hauskaa.

Keväällä 2020 joukkue pelaa eteläisen alueen Minipojat08-sarjassa kaikkia kol-
mea divisioonaa sekä 07-poikien 2. divisioonaa. Vuosien varrella on saavutettu 
niin piirimestaruuksia kuin niitä himmeämpiäkin mitaleja. Joukkue on osallis-
tunut menestyksellisesti myös turnauksiin eri puolilla Suomea ja saattaa lähteä 
lähi tulevaisuudessa valloittamaan myös ulkomaisia kenttiä.

Joukkueen päävalmentajana viime kaudella aloittanut Juuso Kauppinen on  
syystäkin ylpeä kasvateistaan. ”Pojat ovat todella innokkaita treenaamaan,  
myös vapaa-ajalla, ja se näkyy taidoissa – joukkue on mennyt valtavasti eteen-
päin. Ja mikä parasta – näillä herroilla on aina pilke silmäkulmassa.”

Mutta miten joukkueella ja miesten edustusjoukkuetta kipparoivalla koutsilla 
riittää intoa ja aikaa niin moneen sarjaan, turnauksiin ja jopa ylimääräisiin  
ystävyysotteluihin? ”Meillä on hyvin yhteen nivoutunut joukkue ja erittäin  
aktiiviset taustajoukot. Pojilla on todella hyvä asenne niin treeneissä kuin  
peleissäkin.”

Joukkueen kummipelaajat Hanna Valkeinen #9 & Alvar Michelsen #8

TEAM ROSTER
Arne Grönqvist
Ilmari Raitasalo

Amos Malmberg
Otto Kantero

Tuomo Urpola
Aleksi Laune
Edvin Uuttu

Abraham Höglund
Jetro Mann

Christian Tripepi
Magnus Silén
Aaro Jussila

Pauli Poikajärvi
Miro Selkinen

Anton Lundbom
Kaius Kukkonen
Eero Erkinheimo
Lucas Rosqvist

Amos Salin
Olavi Tuomisto
Sami De Arana

Aarne Oiva
Roy Pulkkinen
Ilmari Nyman
Armen Wan
Ernesto Hast

Daniel Leudet
Matteus Moglia

Oliver Lagerkrans

COACHES
Juuso Kauppinen
Henna Lampela
Jukka Matinen

Anni Kärkkäinen

STAFF
Johanna Laune

Anu Nyman
Pietari Tuomisto
Heta Forsström
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minitytöt 2008

On monenlaisia urheilujoukkueita, ja sitten on ToPo T08! Tässä 2008 syntynei-
den tyttöjen joukkueessa sekä korikseen että hyvään yhteishenkeen panoste-
taan poikkeuksellisen paljon. 

Urheilijana kasvaminen ei tapahdu itsestään, vaan tietoisilla valinnoilla ja määrä-
tietoisella työllä. Tämä on valmentajiemme Nooran, Annan ja Eerikin sydämen 
asia, ja se näkyy myös kentällä. Pelit voitetaan ja hävitään yhdessä, harjoituksis-
sa treenataan tosissaan mutta ilolla, kavereita ollaan myös kentän ulkopuolella 
ja uudet pelaajat otetaan sydämellisesti vastaan osaksi ToPo-perhettä. 

Kaudella 2019-2020 joukkueessamme pelaa 18 energistä ja iloista tyttöä, joiden 
pelilliset taidot karttuvat koko ajan huimasti. Joukkue harjoittelee 3-4 kertaa 
viikossa ja pelaa sekä 1. että 2. divaria. Pitkän tähtäimeen tavoitteena on ykkös-
divarin kärkipaikka.

Joukkueen kummipelaajat Laura Juhola #4 & Santeri Makkonen #11

TEAM ROSTER
Olivia Harma
Lilja Kantola
Ida Asteljoki

Ida Honkanen
Emmi Kaipio
Lumi Ahlava

Emma Anttila
Inka Jääskeläinen

Viivi Huitti
Suvi Väisänen
Aino Salmela

Saara Jääskeläinen
Elli Parviainen

Moona Petänen
Lotta Pulkkinen

Iina Lilius
Veera Tähkä
Emma Koski
Inès Kraouati

COACHES
Noora Lakaniemi

Anna Ahlava
Eerik Huitti

STAFF
Markku Anttila

Petra Anttila
Raija Lilius
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Pojat U14 2007

2007 syntyneiden poikien 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 kehittymisen meininki.

Loppukesästä saimme päävalmentajaksi ihanan Makken, joka onkin kiihdyttänyt 
poikien kehityksen aivan uusille kierroksille yhdessä tuttujen valmentajien 
Vesan ja Anatolin kanssa. Valmentajatriomme into, kokemus ja omistautuminen 
ovat vertaansa vailla.  

Syyskaudella pelaamme alueen 2. ja 3. divisioonaa, joissa pojat ovat esittäneet 
niin upeaa joukkuepelaamista kuin vaikuttavia yksilösuorituksiakin. Peliälyä 
alkaa löytyä ja pystymme tekemään oikeita ratkaisuja oikeissa paikoissa. Olemme 
saaneet kokea lukuisten riemullisten voittojen lisäksi pari opettavaista tappiota.  
Keväälle on sarjapelien lisäksi suunnitteilla parikin turnausta.

Joukkueessa on loistava yhteishenki ja pojat käyvätkin seuraamassa ToPon  
edustusjoukkueiden otteluita usein isolla porukalla. Munkan lehtereillä ja  
joukkueessa on tilaa uusille pojille!

Joukkueen kummipelaaja Federiko Federiko #33

TEAM ROSTER
Pauli Aittomäki

Flip Albers
Benjamin Flinkman

Dimitrios Georgiadis
Elmeri Hanhirova

Isak Huldén
Kerkko Järvi

Ippu Kivimaa
Wasei Koichi
Noel Kokki

Saamu Kolberg
Ilmari Korki

Timur Krikun
Niilo Kymäläinen

Miki Lievonen
Ilmari Myllyluoma

Kamu Mörtenhumer
Taavi Normak
Adam Raslan

Elmeri Rautapää
Miska Räihä

Eino Salminen
Bruno Sunden

COACHES
Markus Saaristo
Vesa Aittomäki
Anatoli Krikun

STAFF
Outi Järvi

Marcus Räihä
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Pojat U14 2006

Joukkueemme koostuu tällä kaudella 2006 ja muutamasta 2007 syntyneestä 
pojasta. Pelaamme oman ikäluokkamme -06 1. ja 2. divareita. Pyrimme  
tarjoamaan kaikille taitotasoa vastaavaa harjoittelua ja pelejä.

Syyskauden aloitimme koko seuran ToPo-camp leirillä Lohjalla, johon mahtui 
koripallon lisäksi niin uimista ja saunomista kuin frisbeen pelaamistakin. 

Treenaamme neljästi viikossa ja osassa harjoituksissa on mukana myös -07 ja -08 
joukkueiden pelaajia. Pojat ovat motivoituneita harjoittelijoita ja joukkueessa 
näkyy pelaamisen ilo ja hyvä joukkuehenki.

Joukkueen päävalmentajana toimii ToPoon paluun tehnyt espanjalainen Adrian 
Reyes. Valmennuskielenä toimii englanti, joten joukkue hallitsee koripallo-
 sanostoa myös englanniksi.

Poikien laatimat joukkueen säännöt:

• Ketään ei kiusata

• Muista hyvät käytöstavat

• Tottele valmentajia

• Ole ajoissa paikalla

• Ketään ei jätetä yksin

• Kunnioitan vastustajia ja tuomareita

• Kannusta joukkukavereita

• Vanhemmat kannustaa, pojat pelaa ja valmentajat valmentaa

Joukkueen kummipelaaja Akseli Hartikainen #19

TEAM ROSTER
Hugo Paasonen

Sulo Savo
Patrik Taipale

Lukas Hyytiäinen
Mitja Vertio
Eero Forss

Benjamin Sirelius
Theodor Höglund

Oliver Laune
Matias Kouvalainen

Emil Selkäinaho
Markus Rautajoki

Samuel Aho
Anton Hännikäinen

Arttur Keller

COACHES
Adrian Reyes

Kari Vertio

STAFF
Mia Boije

Samuli Savo
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tytöt U14 2006–2007

Hola! Tämä kausi on tuonut tulleessaan tytöille paljon uutta. Kaksi ikäkautta  
(2006-07) yhdistettiin yhdeksi joukkueeksi ja uusia valmentajia astui  
puikkoihin. Päävalmentajana aloitti espanjalainen Adrian Reyes apunaan  
Kikka Nordberg, Mia Gardziella, Nora Westerback ja Melissa Ololube.  
Tyttöjä joukkueessa on yhteensä 34 eli virtaa riittää. 

Treenejä on moneen lähtöön erilaisilla jaoilla neljänä päivänä viikossa ja tytöt 
pääsevät treenaamaan jopa Kisahallin isolla puolella. Treenisisällöt on mietitty 
valmentajien kesken yhteistyössä isolla panostuksella niin, että pelaajille tulee 
vaihtelevia treenejä viikon mittaan ja jokainen pääsee haastamaan itseään  
riittävästi. Välillä muistetaan kuitenkin ottaa myös rennosti ja huhu kertoo, että 
joku porukka on voittanut jopa jäätelötkin jonkun treenin päätteeksi. Puitteet 
ovat siis kunnossa ja näillä eväillä saadaan pelaajat varmasti kannateltua joskus 
myrskyisänkin teini-iän yli.

Pelaajat ovat ottaneet huikeita askelia koripalloilijoina ja kauden alkuun on  
tullut paljon onnistumisia pelikentillä. Joukkue ovat tarjoillut välillä todellisia 
jännitysnäytelmiä peleissä ja katsomossa ollaan oltu suorastaan häkeltyneitä 
hienoista edesottamuksista. Tällä hetkellä tämä jengi pelaa neljää sarjaa,  
molemmissa ikäluokissa 1. ja 2. divisioonaa. 2006 syntyneiden tavoitteena  
on saavuttaa SM-paikka kevääksi.

Joukkueen kummipelaajat Alex Louin #2 & Tuomas Ebeling #32

TEAM ROSTER
Julia  Lehtinen
Camilla  Lybeck
Emilia  Lampela
Liina  Mensonen
Emma  Kantero
Allegra  Ahola

Silja  Latva
Gladys  Kisembo

Helmi  Ahlava
Heidi  Vihavainen

Tyyne  Harkko
Anna  Gardziella

Venny  Raitala
Anni  Talvitie

Elsa  Tykkyläinen
Chanella  Peter
Laura  Karviala
Vera  Sohlberg

Lumi  Saari
Lina  Leskinen
Iris  Nordberg

Lotta  Hemming
Pihla  Saarinen
Nuppu  Konttas
Martta Young

Liisa  Ahosniemi
Ruut  Hamadi
Aurora  Uotila

Lea  Danet
Iida  Haanpää

Cerys  Pulkkinen
Hanna  Paussu

Peppi  Westerback
Aino  Laine

Annikki  Merilahti

COACHES
Adrian Reyes

Kikka Norberg
Nora Matinen
Mia Gardziella

Melissa Ololube

STAFF
Kaisa Mensonen

Tessa Lybeck
Tuija Ahti

Jenny Kantero
Tiina Talvitie
Liisa Latva
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tytöt u16 2004–2005

Näillä tytöillä ei hymy hyydy kentällä eikä kentän ulkopuolella. U16-tyttöjen 
joukkueesta on syksyn aikana muotoutunut tiivis porukka, jolla on aina  
hauskaa. Vastustajat saavat vastaansa reippaan ryhmän, joka tsemppaa  
toisiaan innokkaasti eikä anna tappioiden masentaa. Onneksi voittoja on  
kuitenkin ainakin toistaiseksi tullut enemmän. 

Tyttöjä yhdistää halu kehittyä pelaajina ja oppia treeneissä uutta. Mutta  
kaikkein hauskimpia ovat kuitenkin pelipäivät. Siitä ei ole epäilystäkään,  
kun jokainen kynnelle kykenevä hankkiutuu lauantai-aamuna Vantaalle  
ennen yhdeksää, vaikka osalle tarjotaan huilivuoroa. Mitä parempaakaan  
tekemistä voisi olla varhain marraskuisen harmaana lauantaiaamuna kuin  
pelata korista?

”Näiden tyttöjen peliä on ilo katsoa kentänlaidalta. Taistelutahtoa ja periksian-
tamattomuutta yhdistettynä pilke silmäkulmassa pelaamiseen.“ kommentoi 
päävalmentaja Jomi.

Tytöt pelaavat kahta sarjaa U16-tyttöjen 1. ja 3. divisioonaa. Osa tytöistä  
pelaa myös säännöllisesti U17 SM-sarjaa.

Joukkueen kummipelaaja Akseli Hartikainen #19

TEAM ROSTER
Aada Sokolnicki

Lumi Joensuu
Sandra Vihavainen

Malena Moglia
Noona Erke
Lei Savikko
Ines Boutou

Nelli Heinänen
Anna Tenngren

Lotta Kari
Ella Kumpulainen

Saimi Kuusela

COACHES
Jomi Suhonen

Enni Talvitie
HL Coleman

STAFF
Merja Kumpulainen

Saara Sokolnicki
Essi Heinänen
Janne Kuusela
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tytöt u17 2003–2004

WU17 SM-joukkue on aloittanut kuluvan kauden uudella kokoonpanolla –  
aina valmentajaa myöten. Joukkue kärsi heti alkukaudella harmittavista  
loukkaantumisista, mutta on kauden kuluessa saanut lisää uusia innokkaita  
pelaajia pääkaupunkiseudun lähialueilta. 

Yhteinen sävel on löytynyt nopeasti joukkueen sisällä: tytöistä näkyy päivittäin 
peli-ilo, sinnikkyys sekä toistensa vilpitön kannustaminen. Yhteinen matka  
on vasta aluillaan, ja suunta on asetettu kohti tulevaa innostunein ja odottavin 
mielin.  

#topostrong  

#topofamily

ToPo-family toivottaa uudet perheenjäsenensä lämpimästi tervetulleiksi!

TEAM ROSTER
Noona Erke

Julia Koivisto
Veera Anttila

Lumi Mensonen
Sanni Tikkanen
Ella Söderholm

Krista Matis
Elvira Mäkinen

Aada Sokolnicki
Hanna Myllyneva

Shanina Korkiakoski

COACHES
Anja Suomalainen

STAFF
Päivi Söderholm

Lea Harju
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tytöt u19 2001–2004

Uusiutunut joukkueemme aloitti kauden elokuussa Tallink-turnauksella valmis-
tautuen tuleviin SM-karsintoihin, joka määrittelisi koko loppukauden toiminnan. 
Joukkue kuitenkin hitsautui nopeasti yhteen ja karsinnoissa joukkue selvisi SM-
sarjaan puhtaalla pelillä.

Joukkuetta saapui valmentamaan kaksikko Anja Suomalainen ja Niko Kuusi, 
jotka ovat luotsanneet joukkueen mielettömään vireeseen eikä joukkue ole 
hävinnyt tätä kirjoittaessa vielä kertaakaan. 

Tavoitteena on kehittyä yksilöinä ja katsoa mihin asti rahkeet riittävät joukkuee-
na. Ja rahkeitahan näyttää riittävän!

Tervetuloa seuraamaan otteluitamme Mykkiin! #topostrong

TEAM ROSTER
Sara Hakala

Maija Kuisma
Lumi Mensonen

Noona Erke
Elina Mäntynen

Emilia Hulst
Mirva Karvinen
Emmi Nyqvist
Meri Kanerva
Ilona Manni

Julia Koivisto
Veera Anttila

Arati Aryal
Nora Barkman

Pinjamari Väänänen

COACHES
Niko Kuusi

Anja Suomalainen

STAFF
Lea Harju
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kartanon herrat
Kartanon Herrat on ToPon harrastejoukkueiden kruununjalokivi. Joukkue on  
Sarjojen Sarjan joukkueista pitkäikäisin 16-vuotisella yhtäjaksoisella esiintymi-
 sellään, jolle ei loppua näy. Pelaajien pitkä pelikokemus aina eurokenttiä myöten 
tulee esiin kun Rammstein aloittaa alkulämpät Mykin parketilla lauantai-iltaisin. 
Kartanon Herroista on muodostunutjokaisen ToPon poikajuniorin haave.  
Joukkueeseen pääsemisen kriteerit pysyvät kuitenkin mysteereinä ja joukkuetta 
diktaattorimaisesti hallitsevan Presidentti Laihon aivoituksina.

Vaikka Jyri Järven (pisnismies...) ja Jesse Suhosen (Joensuu...) heitot ovat  
vaihtuneet Jullen ranteeseen, ei pelikentillä ole toistaiseksi tullut mairittelevaa  
tulosta. Sen sijaan joukkue on satsannut saunailtoihin ja otteluiden jälkeiseen  
yhteishengen nostattamiseen. Näillä aseilla taistellaan keväällä sarjapaikasta  
ihan todenteolla. 

tompo

TEAM ROSTER
Siim Rosenthal
Aapeli Nevala

Mikko Pehkonen
Topi Päivinen

Eero Öster
Veikko Kotimäki

Teemu Auressalmi
Julius Lehtonen

Huuko Koski
Jesse Suhonen

Iiro Halinen
Jesper Kettunen
Markus Lievonen

TEAM ROSTER
Late Hämäläinen

Pekki Taari
Mikko Heikkilä

Jonis Heikkinen
Toivo Pacius
Anssi Laiho

Jirka Poropudas
Raimo Stefanov

Jyky Venhola
Johannes Hirvonsalo

Tuomas Kohila
Ville Nummelin

Miksu Nietosvaara
Juba Airas

Henrik Ketola
Make Rautala

Aleksi Huuskonen
Harri Hohteri
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mökä

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

Mökin Äijien alkukausi on muutamasta uudesta pelaajasta ja mukavasti  
laajentuneesta rosterista huolimatta kärsinyt lukuisista loukkaantumisista.

Jo vuodesta 1965 saakka, perinteitä vaalien on joka matsiin kuitenkin lähdetty 
hyvällä mielellä ja joka kerta on saatu hiki pintaan. Onpa jokunen nuorempi  
joukkue kaadettukin oivallisella syöttö- ja heittopelillä. MökÄ pelaa eteläisen 
alueen 5-divisioonassa laadukasta korista, tätä hienoa lajiamme kunnioittaen. 
Paikoitellen jopa vauhdikkaastikin.

MökÄ on ToPo ja ToPo on MökÄ.

Huutoa, iloa, kipua, hikeä, kovaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita – noista  
ele menteistä on koostunut tälle kaudelle perustetun Torpan syyskausi.   
Useat Torpan pelaajat ovat pelanneet yhdessä jo ToPon junnuissa 80–90-luvulla  
ja se olikin tämän joukkueen syntymisessä avainasia.  Joukkueen pelit ovat  
sujuneet voitokkaasti ja keväällä Torppa pelaa 5div. ylimmässä jatkolohkossa.

torppa

TEAM ROSTER
Kari Leppänen

Veli-Pekka Sirola
Kari Vesanen

Jukka Suhonen (c)
Jomi Suhonen

Antti Kaihovaara
Calle Adolfsson
Pekka Lindqvist
Timo Hytinantti
Jerkko Eskelinen

Janne Malmio
Vesa Aittomäki

Timo Takala
Paul Lönnfors

NANA NAANAAA, HEEEEEEEYYYY, HYVÄ TORPPA!!
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Mukana tukemassa urhei lua

torpan pimut
Torpan Pimut edustavat jälleen naisten 3-divisioonassa ja pistävät täydet  
panokset vähintäänkin PR-peliin. Pimujen instagram-näkyvyys on kasvavaa ja 
sponsoreitakin on alkanut sadella. Joukkueen rosteri on täynnä upeita naisia, 
pitkän linjan koriskokemusta ja jaksamista niin peleissä kuin jälkipeleissä.

Pimut toivottavat kaikki fanit seuraamaan menoa ja menestystä niin pelipaikoille 
kuin instagramiin @torpanpimut!

ToPon aikuiskoriskerhosta Rookies/Sophomores 2018 alkunsa saanut Varsity  
pelaa toista kauttaan miesten Kuntosarjassa. Nuorekas joukkue on nyt vuoden 
vanhempi ja viisaampi ja taatusti kovempi. Kesän aikana on hiottu niin perus-
kuntoa, tekniikkaa kuin pelikuvioitakin ja syksyn mittaan harjoittelutempo on 
kiristynyt entisestään. Nykytrendien mukaisesti Varsitykin käyttää otteidensa 
hienosäätöön perusteellista video- ja data-analyysia ja vastustajien skouttausta.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei siis tule kauden otteluista puuttumaan.  
Kampin liikuntakeskuksen lehtereille mahtuu mukaan kannustamaan!

topo varsity

TEAM ROSTER
Emma Petersen

Zdenka Cvetinovic
Elli Mannermaa

Viivi Nuuttila
Johanna Koponen

Jenni Marttinen
Jade Suhonen 
Reetta Huhta

Petra Vesalainen
Lisa From

Enni Talvitie
Pinja Greijus

Tiia Harjumaaskola
Elisa Korpela
Siiri Räisänen

Noora Nieminen
Martta October

Anna Viitala
Sanna Kiuru
Alissa Juote

TEAM ROSTER
Lauri Hemmilä

Pasi Pellikka
Petteri Kursukangas

Mikko Kantero
Thomas Schlenzka

Jaakko Harkko
Riku Saarinen
Aarne Talman
Jani Ylä-Autio
Ville Salomaa

Mikko Kumpulainen
Tuomas Vitikka

Oliver Plötz
Paavo Rohamo

Aleksi Lehtoviita
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seniorit

Haitta-aine- ja betonilaboratorio

Mukana tukemassa urhei lua Koko perheen lämminhenkinen
kampaamo-parturi

Korppaanmäentie 30.
00300 Pikku-Huopalahti
puh. (09)-436 1511

tiitukka.fi

M55
TEAM ROSTER
Adolfsson Carolus
Ainamo Mikko
Anttila Markku
Holmborg Raine
Hytinantti Timo
Järvi Juhani
Kaihovaara Antti
Leppänen Kari
Lindqvist Pekka
Nyman Mikko
Salmi Pekka
Siven Harri
Suhonen Jukka
Takala Timo
Vesanen Kari
Virintie Pasi

M60
TEAM ROSTER
Ainamo Mikko
Anttila Markku
Holmborg Raine
Järvi Juhani
Kaihovaara Antti
Leppänen Kari
Lindqvist Pekka
Lindroth Leo
Nyman Mikko
Ojanen Ilkka
Salmi Pekka
Sirola Veli-Pekka
Suhonen Jukka
Tuomisto Tero
Vesanen Kari
Virintie Pasi

M65
TEAM ROSTER
Jukka Suhonen ( C )
Juhani Järvi
Veli-Pekka Sirola
Leo Lindroth
Matti Suominen
Timo Erkola
Ossi Kähönen
Pekka Salmi
Jarmo Linnamaa

COACHES
Juhani Halinen
Kari Linnonmaa

M70
TEAM ROSTER
Erkki Berndtson
Heikki Hämäläinen
Kim Jokipii
Matti Kilpinen
Antti Kohonen
Ossi Kähönen,
Jaakko Olkkonen
Risto Paaermaa
Pekka Salmi
Gleb Schirokoff

COACHES
Juha Levä
Kari Linnonmaa

M75
TEAM ROSTER
Alarik Vihersola
Pekka Salmi
Tuomo Nieminen
Markku Ahtiainen
Per-Erik Lönnfors
Matti Kilpinen
Olavi Kekkonen
Paavo Suhonen
Risto Alapuro
Kari Linnonmaa

COACHES
Gleb Schirokoff
Antti Kohonen
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topo rookies
ToPo Rookies ja Sophomores -koriskerhot jatkavat  
menestystaivaltaan. Kesäkauden Summer Sundays 

-pelit Paltsilla pitivät pelurit kesäkunnossa ja syyskuussa 
startattiin sisätiloissa Munkkiniemen Yhteiskoululla, jos-
sa kausi jatkuu aina huhtikuun loppuun saakka. 

ROOKIES on tarkoitettu lajista kiinnostuneille aikuisille, 
vasta-aloittaneista jo jonkin verran palloa pomputta-
neille. Treeneissä pääset tutustumaan lajiin ohjatussa 
ympäristössä. SOPHOMORES on puolestaan edellis-
 vuosien Rookies-konkareille jotka ovat harrastaneet lajia 
jo aikaisemmin, sekä jo euro steppejä asteleville pelu-
reille. Kerhoilla on omat valmentajat, jotka rakentavat 
harjoitteet huomioiden ryhmän taitotason sekä toiveet, 
pääosassa liikkuminen, harrastaminen ja hauskanpito.

Treeneissä harjoitellaan monipuolisesti koripallon taitoja  
ja taktisia juttuja, joten lukuisat kerhossa pelaavat 
junnujen vanhemmat pystyvät kotona juttelemaan 
korisjargonia. Fysiikkaharjoittelusta vastaa seuran oma 
fysiikka valmentaja Antti Lindholm, joka keksii mitä 
erilaisimpia tapoja haastaa pelureita niin fyysisesti kuin 
ajatustyössäkin.



TOPO HALL OF FAME
Hall of Fame on kunnianosoitus ansiokkaasti ToPossa vaikuttaneille henkilöille.  
Valinnoista vastaa asiantuntijakomitea, jossa on mukana ToPon hallituksen  
jäsenien lisäksi erikseen kutsutut asiantuntijajäsenet. 

Hall of Fameen voidaan valita ToPossa koripallon hyväksi tehdystä työstä  
ansioituneita pelaajia, valmentajia, erotuomareita, järjestö- ja seuraihmisiä tai  
muita koripallon parissa toimineita henkilöitä.

Määritelmä: “Henkilö on edesauttanut merkittävällä henkilökohtaisella  
panoksellaan seuraa ja samalla jättänyt jälkensä ToPon historiaan.”

VALITUT 2019

Pia Kangasmäki

Pitkäaikainen Torpan Poikien toimiston sielu, joka omasi hyvät suhteet 
liittoon ja muihin stadin seuroihin. Kädenjälki näkyy vielä tänäpäi-
vänäkin Torpan toimistolla. Toimistotöiden ohella pelasi ToPon naisten 
edustusjoukkueessa ja oli mukana nostamassa joukkuetta Korisliigaan 
vuonna 1997. 

Juhani Järvi

Voittanut ToPossa Suomenmestaruuksia niin B- ja A-junioreissa kuin 
miesten edustusjoukkueessa. Lisäksi toiminut seuran puheenjohtajana 
ja toimii nykyisin aktiivisena yhdysmiehenä ja pelaajana seniorisarjoissa.

yrittäjä, graafinen suunnittelija

anne kaikkonen
anne@timangi.fi
+358 405671587
munkkiniemi, helsinki

instagram:  
@timangi_showroom

VALITUT 2018 
Antero Väisänen
Juhani Halinen

VALITUT 2017 
Eri Lindegren

Peter Holmström
Hannu Pietinen

Seppo Pehkonen 

VALITUT 2016 
Tommi Hynninen

Matti Airas
Felix Paasonen

Jorma Laine
Kyösti Rousti

Paavo Suhonen
Juha Harjula

Heikki Lahdensuu
Jorma Pilkevaara

Juha Levä
Markku Haavisto
Anssi Rauramo
Jukka Suhonen
Jukka Haarala
Meri Järvimaa

Kari-Pekka Klinga
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TOPON JÄSENEDUT 2019–2020

HABITA

Kauppaanjohtaneista asuntokaupoista joukkueelle 500 euron lahjoitus.  
Lisäksi –20% alennus kiinteistövälityspalveluista ToPolaisille.

ARKKEO

Lataa Arkkeon äppi ja lisää koodi TOPO2020 ja saat 10 euron alennuskupongin.  
Jokaisesta latauksesta Arkkeo tukee ToPon juniori toimintaa 5 euron summalla! 

VIKING LINE

Ryhmämatkoista alennuksia ToPolaisille.

MUNKKINIEMEN APTEEKKI  (Professorintie 2, Mykin vieressä)

Apteekista –10% alennus (ei lääkkeistä). Lisäksi jääpussit hintaan 1,50€.

RISTORANTE E’MILANO (Munkkivuoren ostari)

–20% alennus niin lounaasta kuin a’la cartesta.

FYSIOTERAPIA TERAMUS (Laajalahdentie 12, Munkkiniemi)

ToPolaisille hinnat alkaen 35 €. Kattavat palvelut urheiluvammojen hoitoon.

LÄHITAPIOLA

ToPolaisille alennetut vakuutushinnat henkilö- ja yritysasiakkaille.

NIPSU (Munkkivuoren ostari)

–10% alennus koodilla TOPO (myymälä ja verkkokauppa).  
Lasten ja nuorten vaatteet, lelut sekä lahjatavarat.

TUKKATALO (Munkkivuoren ostari)

–10% alennus kampaamopalveluista.

ELÄMYSLAHJAT.FI

–10% alennus verkkokaupasta koodilla GOTORPPA.

TRAMPOLIINIPUISTO RUSH HELSINKI

Pomppulipuista, sarjalipuista ja ryhmätilaisuuksista –20% alennus.

SEIKKALUPUISTO ZIPPY

–20% alennus normaalin seikkailulipun hinnasta.

TALIN KEILAHALLI

Keilailukengät maksutta!

Edut jäsenkortilla, kausikortilla tai erillisillä koodeilla.  
Tarkemmat tiedot www.topo.fi/members

Lainaa Kausarit naisten ja miesten  
kotiotteluihin Munkkiniemen kirjastosta!



,

Lasten- ja nuorten vaatteet, lelut
sekä lahjatavarat Munkkivuoren

ostoskeskuksen alakerrasta.

Lasten- ja nuorten vaatteet, lelut
sekä lahjatavarat Munkkivuoren

ostoskeskuksen alakerrasta.



Kokeile Arkkeo-etusovellusta koodilla 

”TOPO2020”. Saat 10 € aloitusedun* 

valitsemaasi liikkeeseen.

TOPO2020

-10€

TUET SAMALLA TOPO JUNIOREITA!

SÄÄSTÄ RAHAA
ARKKEO-ETUSOVELLUKSELLA.

*Koodi on voimassa 31.12.2020 asti. Vain uusille 
asikkaille. Etu maksetaan pankkitilillesi, kun olet 

kerännyt vähintään 20 € edestä hyvityksiä Arkkeossa.

Lahjoitamme jokaisesta 
käytetystä koodista 5 euroa ToPo 
Junioreille. Auta meitä tukemaan 
tulevaisuuden Lauri Markkasia!

Tee maksukortistasi
maailman paras etukortti.

MUKANA 

LUKUISIA ERI 

LIIKKEITÄ!




