Pallokissat Kuopio ry toimintakertomus 2016
Kevätkokous pidettiin 4.4.2016. Kevätkokouksessa oli paikalla 22 henkilöä, joista yhdellä ei ollut äänioikeutta.
Kevätkokouksessa valittiin jäseniä erovuoroisten tilalle, hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja
vahvistettiin tilinpäätös. Syyskokous oli 27.10.2016, kokouksessa oli paikalla 14 henkilöä, joista kahdella ei
ollut äänioikeutta. Syyskokouksessa valittiin seuran tilintarkastaja, vahvistettiin seuramaksut vuodelle 2017, ja
hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Johtokuntaan kuuluivat 2016 seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen, varapuheenjohtaja Juha
Korhonen, jäsenet Jari Juvonen, Vesa Kauppila, Heidi Kauppinen, Taru Hallinen, Jani Turunen, Marika Winter,
Jarmo Hartikainen, Marko Pulliainen (4.4.2016 saakka), Aino Tanninen (4.4.2016 saakka), Olli Kuronen
(4.4.2016 saakka), Juha Romppanen, Anne Kasanen (4.4.2016 alkaen) ja Tiina Suhonen (4.4.2016 alkaen).
Johtokunnan sihteerinä toimi Jarmo Hartikainen. Johtokunta piti vuoden/tilikauden aikana kaksitoista (12)
kokousta. Sähköpostikokouksia pidettiin yksi (1).
Yhdistyksen tilikausi oli 1.11.2015 -31.10.2016. Edellinen tilikausi (vuosi 2015) oli 10 kuukauden mittainen.
Lopultakin menneellä tilikaudella saimme yhdistyksen tilikartan uudistuksen päätökseen. Tilikauden alussa
siirsimme taloushallinnon palvelut Pohjois-Savon Liikunnalle. Tämän muutoksen avulla olemme saaneet
arvokasta ja ajan tasalla olevaa tietoa yhdistyksen taloudesta. Tilitoimiston vaihdon takia tiliryhmittelyissä on
muutoksia, joten kaikki talousluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.
Helmikuussa purimme yhdistyksen toiminnanjohtajan työsuhteen. Toiminnanjohtaja myönsi käteisvarojen
kavaltamisen. Samalla paljastui myös edellisen kauden 2015 edustusjoukkueen talouden huono hoito.
Kavalluksen ja negatiivisen tuloksen johdosta edustusjoukkueen kausi 2016 oli haasteellinen. Kavalluksesta
teimme poliisille rikosilmoituksen, prosessi asian tiimoilta on vielä kesken.
Uudeksi toiminnanjohtajaksi palkkasimme Jonna Heikkisen. Opetus ja kulttuuriministeriön seuratuki hanke
päättyi vuoteen 2016. Seuratuki hanke oli merkityksellinen. Hankeen avulla saimme luotua seuraamme
toiminnanjohtajan toimen. Työnkuva on selkiytynyt hankevuosien aikana. Toiminnanjohtajan työpanos jatkuu
seurassamme.
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 (09 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, kolmatta 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 D-13 tyttöjen II-tason Suomen Palloliiton -lopputurnauksen järjestäminen.
Pallokissat organisoi Minnaliiga-turnaustapahtuman 7 kertaa vuoden aikana Kuopiossa ja Siilinjärvellä.
Pallokissat sai tukea Ely-keskukselta (EURA2014) Kaikki Mukaan (KaMu) -hankkeeseen. Hanke kuului
Kuopion kaupungin kansalaistoimijalähtöiseen kehittämishankkeeseen (Kake). Kaikki Mukaan hankkeen
toiminnan tarkoituksena oli järjestää seurassamme Perhefutis ja erityisnuorten futis. Perhefutis toiminnassa oli
mukana reilu 60 perhettä, eli kaiken kaikkiaan osallistujia oli noin 160 henkeä. Erkkafutiksen säännöllistä
toimintaa ei hankkeen aikana saatu järjestymään, mutta tavoitimme kuitenkin osallistujia mallituntien kautta.
Pidimme mallitunteja Pieksämäellä Hoiva ry:n (kehitysvammaisten tukiyhdistys) kesäleirillä, Savaksen
tukiasuntolassa Puijonsarven asuntolassa sekä Tatu ry:n (tapaturmaisesti vammautuneiden tai
loukkaantuneiden yhdistys) Hanaa hankkeen nuorten kanssa.
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. Päiväkoti-ikäisille lapsille
olemme järjestäneet keväällä ja syksyllä jalkapalloturnaukset yhteistyössä KuPS junioreiden ja Kuopion
kaupungin kanssa. Osallistuimme Kallaveden seurakunnan järjestämään Liikkuva seurakunta tapahtumaan.
Liikuntapolku tapahtumissa olimme myös mukana. Yhteistyössä KuPS junioreiden kanssa loimme
omatoimisen harjoittelun puitteet Kuopio-hallissa arki-iltapäivien Banzai-liikuntakerhossa.
Pallokissat on ollut Sami Hyypiä Akatemian yhteistyöseura kausilla 2015-2017.
Seuratoiminnan kehittäminen on yksi seuran toimintasuunnitelman painopistealueista ja siihen panostettiin
kauden aikana. Kaikkia kehittämistavoitteita ei vielä kauden aikana saavutettu, eli kehittämistyötä jatketaan.
Pallokissoille myönnettiin SPL tuki Talenttivalmentajan työhön. Tuen avulla seuraamme palkattiin päätoiminen
talenttivalmentaja kahdeksi vuodeksi.
Seurassamme työskenteli kauden 2016 aikana päätoimiset toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö,
talenttivalmentaja sekä naisten liiga joukkueen päävalmentaja. Heidän lisäkseen seurassamme työskenteli
osa-aikainen Fortum Tutor.
Palloliitto avasi seurojen tukemiseksi ja kehittämiseksi tarkoitetun seurojen Laatujärjestelmän vuoden 2015
alussa. Pallokissat osallistui laatujärjestelmätyöhön ja Suomen Palloliiton syyskuussa 2016 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. Mimmiliigatapahtumissa noin 180 tyttöä otti ensimmäisiä kosketuksiaan palloon jaloin. Joka kolmas viikko kokoonnuttiin
Keskuskentän tekonurmelle Mimmiliigalaisten omaan perjantain peli-iltaan.
Leikkimaailman ikäkausijoukkueet (08, 07, 06, 05 syntyneet) sekä harrastejoukkue PSG (03,04) pelasivat
kevään ja syksyn mittaan Itä-Suomen piirin piirisarjoja ja KuPS:n Tenavaliigaa. Omien turnauksien
(TalviRonaltiina, KevätRonaltiina) lisäksi joukkueet osallistuivat aktiivisesti eri puolella Suomea pelattaviin
turnauksiin mm. Syys Siili turnaus, Säästöpankki Optia Girls Cup (Iisalmi), Wasa Football Cup (Vaasa), Hippoturnaus (Jyväskylä) ja Fun Cup (Tampere).
Innokkaimmat leikkimaailmaikäiset pelaajat pääsivät harjoittelemaan lisäksi seuran Skilli-ryhmässä
(Taitokoulu). Piirin taitokisoissa kultamerkin suorittivat: Muona Aino, Haarus Lotta, Ukkonen Pilvi, Hattunen
Minja, Huttunen Vilma. Lisäksi Vilma, Minja ja Pilvi saivat osanotto-oikeuden Valtakunnallisiin Taitokilpailuihin
(sarjat alkaen E10).

Kaverimaailma (12-15 vuotiaat)
04, 03, 02, 01 joukkueet reissasivat Puolen Suomen Liigan, B-Ykkösen, B-Kakkosen, Piirisarjojen ja
kotiturnauksien Talvi- ja KevätRonaltiinan lisäksi mm. OGC Oulu, Girls’ Cup Iisalmi, Jyväskylän Hippo-turnaus,
Pajulahden turnaus, Eerikkilän kesäturnaus ja Hurrikaani Cup Kajaani. 02 ja 03 joukkueet osallistuivat 1-tason
SPL lopputurnauksiin Kaarinassa 5.-7.8. (Pallokissat-02 ylemmässä loppusarjassa sijalle 8) ja Pajulahdessa
8.-10.8. (Pallokissat-03 sijalle 14). Kansainvälisissä turnauksissa oli mukana 02, 03 ja 04–joukkueiden pelaajia
mm. Winter Cup Vaasa, Dallas International Girls Cup 21.-28.3. USA, PK-35 Nordic Pre-Season
Championship Cup 9-10.4. Helsinki ja Gothia Cup 17.-23.7. Ruotsi.
Molemmissa tyttöjen piirijoukkueissa C15 ja C14 oli Pallokissoilta hyvä edustus: 8 pelaajaa 01-joukkueesta ja
8 pelaajaa 02/03-joukkueista. Motivoituneimmat D- ja C-ikäiset harjoittelivat lisäksi seuran Talentti-ryhmässä
(Kykykoulu). Piirin taitokisoissa kultamerkin suorittivat Ruuskanen Nanne, Kortelainen Viivi, Simonen AnnaStina, Niskanen Katariina, Aaltonen Ronja, Hartikainen Anni, Rautiainen Jenny.
Tytöt osallistuivat myös Valtakunnallisiin Taitokilpailuihin Kuopiossa 19.-20.11.2016. Parhaiten menestyi AnnaStina Simonen sijoittuen toiseksi. SM-kotikisoissa kultamerkin suorittivat (7 kpl): Ruuskanen Nanne, Simonen
Anna-Stina, Hartikainen Anni, Niskanen Katariina, Aaltonen Ronja, Huttunen Vilma, Ukkonen Pilvi.
CITY - harrasteryhmä käynnistyi syksyllä 2012. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa myös
ilman kilpailullisia tavoitteita. Joukkueessa pelasi kaudella 2015 noin 15 tyttöä.
Palloliiton Helmaripäivät –toiminta käynnistyi vuonna 2016. Itä-Suomessa ensimmäinen tapahtuma järjestettiin
Kuopiossa 25.10. ja toinen Iisalmessa 13.12. Pallokissat osallistui Helmaripäivien tapahtumiin omalla 02/03yhdistelmäjoukkueella.

Tulevaisuusmaailma
Pallokissat BSM joukkue sijoittui B-tyttöjen SM-sarjan B-lohkossa kolmanneksi. SM-lopputurnauksessa
joukkue pelasi välierissä sijoista 5.-8. Kausi päättyi 6. sijaan Oulussa pelatussa ottelussa Pallokissat-ONS 1-2
(0-0). B1 joukkue pelasi koko kauden B tyttöjen ykköstä ja lisäksi syksyllä B tyttöjen kakkosta. C15 (01syntyneet) pelasi Puolen Suomen Liigan kevätsarjan (Laura Kalmari lopputurnauskarsinta) sijoittuen
kuudenneksi. Nuorten harrastejoukkue United toimii myös aktiivisesti. United pelaa Naisten pienkenttä
piirisarjaa.
Pallokissojen tehoryhmään (C15-B16) osallistui 12 ikäluokkien taitavinta pelaajaa.

Naisten joukkueet
Pallokissojen Naisten edustusjoukkue sijoittui viidenneksi Naisten Liigassa ja ylsi neljän parhaan joukkoon
Suomen Cupissa. Naisten kakkosjoukkue (Pallokissat/2) sijoittui Kakkosen C-lohkossa toiseksi jääden niukasti
karsintapaikasta Naisten Ykköseen. Pro-ryhmä perustettiin ensi kerran kaudelle 2016. Pro-ryhmä on
tarkoitettu (aluksi 1997-2000 syntyneille) lahjakkaille ja motivoituneille Pallokissoille, ja siihen valitaan vuodeksi
kerrallaan maksimissaan 10 pelaajaa. FC Minnan toiminta jatkui aktiivisena. Naiset osallistuivat mm. NaatiElä-Laakase -turnaukseen, SaPan puulaakiin ja Siilinjärvi Cup:iin.

Pelipassin omaavia pelaajia seuralla oli 580 (lokakuussa 2016). Naisten, Nuorten U19 ja U17
maajoukkueleireille kutsun saaneita pelaajia oli 7.
Seuramme sai valtakunnallista ja maakunnallista näkyvyyttä seuraavasti:





Seura järjesti SPL TD13 2-tason lopputurnauksen 29.-31.7. Kuopiossa.
Seura oli mukana järjestämässä Valtakunnallisia Taitokilpailuja 19.-20.11. Kuopiossa.
Seura valittiin Sinettiseuraksi.
Itä-Suomen piirin palkitsemistilaisuudessa Pallokissojen puheenjohtaja Kirsimarja Pyykönen sai
Vuoden seuraihminen palkinnon.

Pallokissat Kuopio ry johtokunta

