Pallokissat Kuopio ry toimintakertomus 2015
Kevätkokous pidettiin 8.4.2015. Kevätkokouksessa oli paikalla 13 seuran jäsentä. Kevätkokouksessa valittiin
jäseniä erovuoroisten tilalle, hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös. Syyskokous
oli 12.12.2015, kokouksessa oli paikalla 17 henkilöä, joista kahdella ei ollut äänioikeutta. Syyskokouksessa
valittiin seuran tilintarkastaja, vahvistettiin seuramaksut vuodelle 2016, ja hyväksyttiin vuoden 2016
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Johtokuntaan kuuluivat 2015 seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen, varapuheenjohtaja Juha
Korhonen, rahastonhoitaja Aino Tanninen sekä jäsenet Jari Juvonen, Vesa Kauppila, Heidi Kauppinen, Taru
Hallinen (8.4.2015 alkaen), Jani Turunen (8.4.2015 alkaen), Marika Winter (8.4.2015 alkaen), Jarmo Hartikainen
(8.4.2015 alkaen), Marko Pulliainen (8.4.2015 alkaen), Juha Romppanen ja Olli Kuronen. Johtokunnan
sihteerinä toimi Perttu Rytivaara. Johtokunta piti vuoden/tilikauden aikana kahdeksan (8) kokousta.
Sähköpostikokouksia pidettiin viisi (5) kertaa. Johtokunta järjesti myös kaksi seuran strategiapäivää (helmi- ja
marraskuussa). Strategiapäivillä tarkasteltiin seuran tämän hetkistä tilaa, arvioitiin ja kehitettiin johtokunnan
työskentelyä sekä marraskuun tapaamisessa suunniteltiin uutta viisivuotisstrategiaa vuosille 2016 - 2020.
Yhdistyksen tilikausi oli 1.1.2015-31.10.2015 (10 kk) pituinen ja edellinen tilikausi oli 1.1.2014-31.12.2014 (12
kk). Tilikaudella yhdistyksen tilikarttaa on muutettu ja tilinpäätöksessä 31.10.2015 on esitetty edellisen vuoden
tilinpäätöksen 31.12.2014 luvut muutetun tilikartan mukaisina. Kun yhdistyksen tilikautta ja talouden seurantaa
on muutettu, eivät tilinpäätöksessä esitetyt luvut tilikausilta ole vertailukelpoisia keskenään. Yhdistyksen
taloudenseurantaa edelleen kehitetään alkaneella tilikaudella ottamalla käyttöön kustannusseuranta.
Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat: Yhdistyksen toiminnanjohtajan työsuhde on purettu tilikauden
päättymisen jälkeen.
Seuramme sai Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä seuratuki-hankeavustusta vielä toiseksi vuodeksi
toiminnanjohtajan palkkaamista varten. Toiminnanjohtajana seurassa työskenteli Perttu Rytivaara.
Syksystä 2014 alkaen Pallokissoilla on ollut kaksi rinnakkain kulkevaa pelaajapolkua. Vaihtoehtoiset
pelaajapolut mahdollistavat sekä jalkapallon kilpailullisesti tavoitteellisen (ikäkausijoukkueiden polku) että
vapaamuotoisemman (harrastejoukkueiden polku) harrastamisen seurassamme. Pelaajapolku alkaa usein
Mimmiliigasta (5-10-vuotiaat), josta pelaajat siirtyvät joko ikäkausi- tai harrastejoukkueisiin. Seuralla on
harrastejoukkueet 2003-04 -syntyneille tytöille (PSG), 2000-02 syntyneille tytöille (City), 1999-syntyneille ja
vanhemmille tytöille (United) sekä aikuisille (FC Minna). Ikäkausijoukkueet seuralla on 7-vuotiaista (08 synt.)

tytöistä aina 18 v. tyttöihin (B-tytöt) saakka, jonka jälkeen pelaajat voivat jatkaa pelaamista kilpailullisella puolella
Naisten II -joukkueessa tai Naisten Liiga -joukkueessa.
Pallokissat jatkoi Palloliiton Itä-Suomen piirin kumppanina Jalakapallopeijjaisten järjestäjänä. Lisäksi
järjestimme perinteisen TalviRonaltiina-turnauksen loppiaisena Kuopio-hallissa, toista kertaa
KevätRonaltiina-turnauksen huhtikuussa, sekä Naati-Elä-Laakase -tapahtuman kesäkuussa. Tämän lisäksi
järjestimme Junnuliigan ja Savon Sanomat -jalkapallokoulun yhdessä KuPS:n kanssa. Viime kauden koko
seuran yhteinen ponnistus oli C-15 tyttöjen Laura Kalmari -lopputurnauksen järjestäminen.
Toimintasuunnitelmamme innoittamana seuramme jalkautui entistä enemmän kuopiolaisten lasten ja nuorten
arkeen. Osallistuimme Pohjois-Savon Liikunnan vetämään Liikkuva koulu -hankkeeseen, jossa seuran ohjaaja
on käynyt pitämässä alakoululaisille (Jynkän koulu) jalkapallollista pitkää välituntia. Osallistuimme myös Super
Syyslomaan järjestämällä jalkapalloa kahtena päivänä Kuopio-hallilla tavoittaen satoja koululaisia. Lisäksi
olimme mukana Kuopion kaupungin järjestämissä Liikkuva iltapäivä -tapahtumissa. Syksyllä olimme
järjestämässä päiväkoti-ikäisten lasten jalkapalloturnausta Kuopio-hallilla yhteistyössä KuPS junioreiden ja
Kuopion kaupungin kanssa.
Pallokissat osallistui kausilla 2013-2015 Sami Hyypiä Akatemiaan neljällä ikäkausijoukkueella. Pallokissat haki
ja tuli valituksi Sami Hyypiä Akatemian yhteistyöseuraksi myös kaudelle 2015-2017.
Seuratoiminnan kehittäminen on yksi seuran toimintasuunnitelman painopistealueista ja siihen panostettiin
kauden aikana. Kaikkia kehittämistavoitteita ei vielä kauden aikana saavutettu, eli kehittämistyötä jatketaan.
Seurassamme työskenteli kauden aikana päätoimisen toiminnanjohtajan lisäksi osa-aikainen
valmennuspäällikkö ja kaksi osa-aikaista seuravalmentajaa. Heidän tehtäviinsä kuului vastata
ikäkausijoukkueiden parhaiden pelaajien valmennuksesta ja heidän valmentajiensa ohjauksesta. Lisäksi toinen
seuravalmentajista vastasi pienten pelaajien Fortum Tutor -toiminnasta.
Palloliitto avasi seurojen tukemiseksi ja kehittämiseksi tarkoitetun seurojen Laatujärjestelmän vuoden 2015
alussa. Pallokissat osallistui laatujärjestelmätyöhön ja Suomen Palloliiton syyskuussa 2015 suorittaman seuraauditoinnin perusteella Pallokissat oli kauden päättyessä Laatujärjestelmän tasolla 3.
Leikkimaailma (alle 11-vuotiaat)
TalviMimmiliigassa kävi keskiviikkoisin Kuopiohallissa jalkapalloon tutustumassa reilut 60 tyttöä.
Huhtikuun tauon jälkeen Mimmiliiga siirtyi lähikentille (5 eri kentällä) ympäri kaupunkia. Mimmiliiga-tapahtumissa
noin 120 tyttöä otti ensimmäisiä kosketuksiaan palloon jaloin. Joka kolmas viikko kokoonnuttiin Keskuskentän
tekonurmelle Mimmiliigalaisten omaan perjantain peli-iltaan.
Leikkimaailman ikäkausijoukkueet (07, 06, 05, 04 syntyneet) sekä harrastejoukkue PSG (03,04) pelasivat
kevään ja syksyn mittaan KuPS:n Tenavaliigaa ja Itä-Suomen piirin piirisarjoja. Omien turnauksien
(TalviRonaltiina, KevätRonaltiina) lisäksi joukkueet osallistuivat aktiivisesti eri puolella Suomea pelattaviin
turnauksiin mm. OGC (Oulu), Säästöpankki Optia Girls Cup (Iisalmi), Wasa Football Cup (Vaasa), Masto Cup
(Lahti), Hippo-turnaus (Jyväskylä) ja Fun Cup (Tampere).
Innokkaimmat leikkimaailmaikäiset pelaajat pääsivät harjoittelemaan lisäksi seuran Skilli-ryhmässä (Taitokoulu).
Piirin taitokisoissa kultamerkin suorittivat: Pilvi Ukkonen (F9) ja Vilma Huttunen (E10). Vilma sai osallistua myös
Valtakunnallisiin Taitokilpailuihin (jossa nuorin ikäluokka on E10) Vantaalla 21.-22.11.2015.

Kaverimaailma (12-15 vuotiaat)
03, 02, 01 joukkueet reissasivat piirisarjojen ja kotiturnauksien Talvi- ja KevätRonaltiinan lisäksi Iisalmen ja
Jyväskylän turnausten lisäksi turnauksissa mm. Oulussa, Pajulahdessa, Eerikkilässä ja Tampereella. Kotiin
tuomisina turnauksista oli mm. hopeaa (OGC, Pajulahti ja Hippo). Lisäksi 01 joukkue menestyi loistavasti
Tallinna Girls Cup turnauksessa voittaen koko turnauksen. Joukkueista 02 osallistui Puolen Suomen Liigaan ja
sijoittui D13-sarjassa kolmanneksi.
Molemmissa piirijoukkueissa C14 ja C15 oli Pallokissoilta hyvä edustus. Motivoituneimmat D ja C ikäiset
harjoittelivat lisäksi seuran Talentti-ryhmissä (Kykykoulu). C15 joukkue (00 synt.) osallistuivat Laura Kalmari
sarjaan. Laura Kalmari lopputurnaus pelattiin Kuopiossa, joukkue sijoittui kuudenneksitoista. B1-divisioonaa
pelasivat 99-00 syntyneet tytöt. Piirin taitokisoissa kultamerkin suorittivat Anni Hartikainen (D12), Viivi
Kortelainen (D13) ja Emmi Hänninen (D13). C15-sarjan Piirinmestaruuden voitti Alli Kokko. Tytöt osallistuivat
myös Valtakunnallisiin Taitokilpailuihin Vantaalla 21.-22.11.2015. Parhaiten menestyi Viivi Kortelainen ollen
koko ajan kärkiryhmässä ja lopulta sijalla 5.
CITY - harrasteryhmä käynnistyi syksyllä 2012. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa myös ilman
kilpailullisia tavoitteita. Joukkueessa pelasi kaudella 2015 noin 15 tyttöä. City osallistui Junnuliigaan, sekä pelasi
Piirisarjassa C15 ikäisten tyttöjen pienkenttää sekä osallistui Toivalan Urheilijoiden tyttöjen Kevät turnaukseen.
Tulevaisuusmaailma
Pallokissojen B SM-joukkue taisteli koko kauden loukkaantumisten kanssa. Kausi päättyi Oulussa pelattuun B
tyttöjen SM lopputurnaukseen sijoitukseen 6. Pallokissojen B1-joukkue pelasi B-tyttöjen Ykköstä ja putosi
sarjasta B-tyttöjen Kakkoseen. Pallokissojen tehoryhmään (C15-B16) osallistui 8 ikäluokkien taitavinta pelaajaa.
Pallokissojen Naisten edustusjoukkue sijoittui neljänneksi Naisten Liigassa. Yhteistyössä SiPS:n kanssa Naisten
kakkos joukkueen osalta tilanne muuttui siten, että vetovastuu siirtyi SiPS:ltä Pallokissoille. FC Minnan toiminta
jatkui aktiivisena. Naiset osallistuivat mm. Naati-Elä-Laakase -turnaukseen, SaPan puulaakiin ja Siilinjärvi
Cup:iin. Nuorten harrastejoukkue United toimii myös aktiivisesti. United pelaa Naisten pienkenttä piirisarjaa.
Pelipassin omaavia pelaajia seuralla oli 460. Naisten, Nuorten U19 ja U17 maajoukkueleireille kutsun saaneita
pelaajia oli 13.
Seuramme sai valtakunnallista ja maakunnallista näkyvyyttä seuraavasti.
Suomen Palloliiton Captain Ball`s gaalassa Olga Ahtinen palkittiin Suomen lupaavana nuorena pelaajana.
Itä-Suomen piirin palkitsemistilaisuudessa Saana Hartikainen (00) valittiin C15-vuoden tyttöpelaajaksi ja
Pallokissat sai Vuoden tapahtumatunnustuksen.
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