
Tolkis Bollklubb har verkat i 57 år. Det är en lång tid. Har föreningen sin strålande framtid bakom sig 

eller är ToBK medelålders som lever och mår bra? 

Medlemmarna är föreningen. År 2013 kan vi anteckna 220 medlemmar i registret, vilket är den högsta 

siffran på hela 2000-talet. Då föreningen grundades låg medlemsantalet länge kring 160. Under den häftigaste 

ishockeyboomen på 80- och 90-talet var vi i medeltal 250 medlemmar, med 302 betalande medlemmar som re-

kord från år 1989. Med ishockeyn försvann också en stor del av medlemskåren. I tio år kring millennieskiftet låg 

medeltalet på 75, med futtiga 60 medlemmar som bottennotering år 1999. Sakta men säkert har medlemsantalet 

ökat. Medeltalet för de fem senaste åren ligger över 200 betalande medlemmar! Det finns alltså en efterfrågan på 

föreningsverksamhet av detta slag. 

Medlemskap är oftast någonting mer än att enbart betala medlemsavgift en gång om året. Andelen aktiva utövare 

har vuxit stadigt tack vare att verksamheten visar en bredd som aldrig tidigare. Grenurvalet är omfattande och det 

finns nivåer, grupper och evenemang av varierande slag. Tyngdpunkten ligger fort-

sättningsvis vid mångsidig motionsidrott på lokalnivå, men vissa av oss har tagit 

steget ut och fungerar mer tävlingsinriktat. Det finns inga färdiga modeller, utan 

allt sker på gruppens egna villkor och lagets egna förutsättningar.  

Utöver utövare behöver föreningar också funktionärer, föräldrar och frivilliga. 

Trots att kampen om människors fritid blivit hårdare, har ToBK av tradition haft en 

stark talkoanda. Andan verkar hålla i sig. Trots det behöver också vi alltjämt fler 

nya krafter som håller bollen i rullning. Små och stora insatser är både lika viktiga 

och lika välkomna. Tillsammans har vi under året genomfört 400 träningar, 150 

officiella serie- och turneringsmatcher samt många egna evenemang. Stort tack till 

alla som jobbat för föreningen år 2013! 

Året har också fört med sig idrottslig framgång. I krocket kammade föreningen hem hela 3 FM-medaljer. I fotbollen 

spelade föreningens två juniorlag 12 matcher i Helsinki Cup och förlorade endast en gång. I innebandyn gjorde 

föreningen sin debut i förbundets serie genom att vinna 10 av 11 matcher. I rinkbandyn blev föreningens mest 

långlivade lag genom tiderna sjätte i division I. I föreningens egen innebandyturnering Tolkis Cup deltog hela 74 

medlemmar i mars 2013.              

Under året har det skrivits mycket om hur dyr idrotten blivit. Detta syns tydligt 

också i vår bokföring – salhyror, domararvoden, förbundsavgifter, allt blir dy-

rare. Många har frågat hur ToBK lyckas hålla deltagaravgifterna på en skälig 

nivå. Svaret är lika enkelt som självklart (och framförallt ingen hemlighet): del-

tagarna betalar endast för sin egen verksamhet och den gemensamma medel-

anskaffningen gynnar alla. I ToBK kanaliseras pengarna varken uppåt, neråt 

eller åt sidan. Varje grupp står för sina egna kostnader. Gemensamma utgifter 

(som webbsidor, bankkostnader och förbundsavgifter) finansieras med med-

lemsavgiften och de intäkter som höstdansen och andra evenemang hämtar 

med sig. Varmt tack till alla sponsorer som stött oss ekonomiskt!           

Nyheter under år 2014 är att medlemmarna kan betala sina deltagaravgifter med motionssedlar och äta sin lunch 

billigare. Mer om dessa förmåner finns på vår webbsida.    

Gott nytt motionsår 2014! 

Johnny Holmström 

 

P.S. Jag tänkte glömma att svara på min inledande fråga. ToBK lever och mår bra. Som hos alla medelålders finns 

det ett förflutet att lära sig av och en framtid att utforma.  

 



Tolkis Bollklubb on toiminut 57 vuotta. Se on pitkä aika. Onko seuran ruusuinen tulevaisuus takana-

päin? Vai onko ToBK hyvinvoiva keski-ikäinen? 

Seura on yhtä kuin jäsenensä. Vuonna 2013 rekisterissämme on 220 jäsentä, mikä on korkein luku 

2000-luvulla. Seuran alkuvaiheessa jäsenmäärä keikkui kauan 160:n tietämillä. Kovimman kiekkobuumin aikaan, 

80- ja 90-luvuilla, meitä oli keskimäärin 250, ennätysvuonna 1989 jopa 302. Jääkiekon mukana hävisi suuri osa 

jäsenistöstä. Vuosituhanteen vaihteessa jäseniä oli kymmenen vuoden ajan keskimäärin ainoastaan 75, pohjano-

teeraus 60 henkeä kirjattiin vuonna 1999. Siitä jäsenmäärä on tasaisen varmasti kasvanut. Viiden viime vuoden 

keskiarvo on yli 200 maksavaa jäsentä! Kysyntää tämän tyyppiselle yhdistystoiminnalle on siis olemassa. 

Jäsenyys on yleensä muutakin kuin vuotuisen jäsenmaksun maksaminen. Monimuotoisen toiminnan myötä aktii-

visten jäsenten osuus on kasvanut vahvasti. Lajivalikoima on mittava ja erityyppisiä ryhmiä, tasoja ja tapahtumia 

on useita. Monipuolinen kuntoilu paikallistasolla on edelleen tärkein painopiste, mutta jotkut ovat ottaneet aske-

leen eteenpäin ja toimii enemmän kilpailuhenkisesti. Valmiita malleja ei ole olemassa, vaan kaikki tapahtuu ryh-

mien omien ehtojen ja joukkueiden omien edellytysten pohjalta. 

Osallistujien ohella seurat tarvitsevat myös toimitsijoita, vanhempia 

ja vapaaehtoisia. Vaikka kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa, 

ToBK:lla on perinteisesti ollut hyvä talkoohenki. Tämä henki näyttää 

jatkuvan. Siitä huolimatta tarvitsemme yhä uusia voimia pitääk-

semme pallon liikkeellä. Pienet ja suuret panokset ovat yhtä tärkeitä 

ja yhtä tervetulleita. Yhdessä olemme vuoden aikana suorittaneet 

400 harjoitusta, 150 turnaus- tai sarjaottelua sekä useita omia tapah-

tumia. Iso kiitos kaikille, jotka ovat tehneet työtä seuran eteen 

vuonna 2013!     

Vuosi toi mukanaan myös urheilullista menestystä. Kroketissa seura voitti peräti 3 SM-

mitalia. Jalkapallossa seuran kaksi joukkuetta pelasi 12 ottelua Helsinki Cupissa häviten 

ainoastaan kerran. Salibandyssa seura teki debyyttinsä liiton sarjassa voittamalla 10 ot-

telua 11:sta. Kaukalopallossa seuran historian pitkäaikaisin joukkue sijoittui kuuden-

neksi I-divisioonassa. Seuran omaan salibandyturnaukseen, Tolkis Cup, osallistui peräti 

74 jäsentä maaliskuussa 2013. 

Vuoden aikana on paljon kirjoiteltu kuinka kallista liikuntaharrastuksesta on tullut. 

Tämä näkyy myös selvästi meidän kirjanpidossa – salivuokrat, tuomaripalkkiot, liitto-

maksut, kaikki kallistuu. Moni on kysynyt miten ToBK onnistuu pitämään kausimak-

sunsa kohtuullisina. Vastaus on yhtä helppo kuin itsestään selvä (ja etenkin ei mikään 

yllätys): osallistujat maksavat ainoastaan omasta toiminnastaan ja yhteinen varainkeruu suosii kaikkia. ToBK:ssa 

rahoja ei ohjata ylös, alas eikä sivulle. Jokainen ryhmä vastaa omista kustannuksistaan. Yhteiset menot (kuten 

nettisivut, pankkikulut ja liittomaksut) rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä syystanssien ja muiden tapahtumien tu-

loilla. Lämmin kiitos kaikille sponsoreille, jotka ovat tukeneet meitä rahallisesti! 

Vuoden 2014 uutuuksia ovat mahdollisuus maksaa kausimaksut liikuntaseteleillä ja syödä lounaansa halvemmalla. 

Lisätietoa näistä löytyy nettisivuiltamme.    

Hyvää uutta ja liikunnallista vuotta 2014! 

Johnny Holmström 

          

P.S. Melkein unohdin vastata avauskysymykseeni. ToBK elää ja voi hyvin. Kuten kaikilla keski-ikäisillä myös seuralla 

on sekä menneisyys että tulevaisuus. Toisesta voi oppia ja toista voi vaikuttaa.    

 


