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OHJE: Joukkueenjohtaja täydennä keltaisella olevat tiedot ja jaa tä-
mä dokumentti kaikille pelaajille ja vanhemmille 

1 Tervetuloa seuraan ja joukkueeseen 

Tervehdys 

Tervetuloa Pallokissat seuraan ja XXX-joukkueeseen niin pelaajat 
kuin vanhemmat.  

Seura pyrkii parantamaan askel askeleelta toimintaansa ja yritetään 
muistaa että kyseessä vapaaehtoisvoimin pyörivä toiminta ja kysees-
sä on nuorten tyttöjen harrastus. Tärkeintä on kuitenkin se, että 
kaikki viihtyvät harrastuksen parissa ja ne jotka haluavat edetä, 
myös niille luodaan mahdollisuudet siihen.    

Pyritään pitämään joukkueen henki reiluna ja avoimena sekä hoita-
maan itse kukin oma roolinsa vastuuntuntoisesti, mutta positiivisin 
mielin.  Toivottavasti tämä tietopaketti auttaa tiedon saannissa. 
Muistakaa myös seuran sivut www.pallokissat.fi  - siellä ne joukkuei-
den tiedot on. 

Terveisin, J1 
 
Valmentajat 
V1 
V2 
Joukkueenjohtaja 
J1 
Rahastonhoitaja 
R1 

 
2 Seuraan liittyminen 

Seuraan liittymiseen on tällä hetkellä avoimet ovet kaikille halukkail-
le.    

Joukkueeseen liittymisestä yhteyshenkilönä toimivat vastuuvalmen-
tajat / joukkueenjohtajat sekä rahastonhoitaja. 

3 Maksut 

Maksuista saat lisätietoa joukkueesi joukkueenjohtajalta, rahaston-
hoitajalta sekä seuran toiminnanjohtajalta. 

http://www.pallokissat.fi/
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3.1 Seuramaksu 

Seuramaksut sekä muut maksut (esim. skilli- ja teho-ryhmät) vah-
vistetaan vuosittain.  Seuramaksut maksetaan kuukausittain jouk-
kuemaksun yhteydessä. Seuramaksut vaihtelevat eri ikäluokkien mu-
kaan kallistuen mitä vanhemmasta ikäluokasta on kysymys. 

Tämän joukkueen seuramaksu vuodelle 2018 on XX €/kk. 

Jos seurassa pelaa samasta perheestä useampi kuin yksi juniori, niin 
vanhempi juniori maksaa normaalin seuramaksun ja muut voivat vä-
hentää 50% normaalista seuramaksusta (sisaralennus). 

Seuramaksut kattavat: 
- kenttä- ja hallivuokrat  
- sarjamaksut 
- valmentajien kulut (esim. matkakulukorvaus, koulutus)  
- aloittavien harrastajien ensimmäisen kuukauden koeajan  

3.2 Joukkuemaksu 

Joukkueet perivät yleensä pelaajilta kuukausittaista jouk-
kuemaksua (ns. säästörahaa), joka peritään muiden joukkuekulu-
jen kattamiseksi.   

Joukkueen budjetin perusteella määritellään tarvittaessa kk-
maksujen suuruudet vuosittain. Tämän kulun suuruus on pitkälti 
kiinni maksavien pelaajien määrästä sekä vanhempien halukkuudes-
ta varainhankintaan.  

Esimerkkinä kuluista, joita kk-maksulla katetaan: 
- bussikuljetukset peleihin 
- erotuomarimaksut 
- joukkueen osallistumismaksut turnauksiin 
- tukea mahdollisiin majoituspaketteihin turnausten yhteydessä  
- peli ja harjoitusvälineet (pallot, kartiot, liivit yms.) 
- maalivahdin varusteet 
- lääkelaukun varusteet 
- joukkueen toimihenkilöiden peli- ja turnausmatkojen kustannukset 
- joukkueen yhteiset muut kulut (esim. päättäjäiset) 
  
Tämän joukkueen kuukausittainen joukkuemaksu on XX€.  

Joukkue- ja seuramaksu maksetaan joukkueen tilille kuun 15. päi-

vään mennessä yhtenä summana eli xx €/kk. 
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3.3 Pelipassi ja vakuutus 

Pelaajalla tulee olla koeajan jälkeen Palloliiton pelaajalisenssi ns. Pe-
lipassi, lisätiedot: 
http://www.palloliitto.fi/ita-suomi/jasenpalvelut/pelipassit-ja-vakuutukset 

Pelaajan Pelipassi on voimassa maksuhetkestä alkaen. Voidakseen 
osallistua virallisiin otteluihin (esim. Piirisarja ja Puolen Suomen Lii-
ga) pelaajalla on oltava voimassa oleva pelipassi. Pelipassit hankkii 
seuran toiminnanjohtaja, jonka jälkeen lasku pelipassista tulee jouk-
kueen kautta pelaajalle. 

Oma vakuutus on myös koeajalla pakollinen. Koeaika (ilmainen kuu-
kausi) ei koske aiemmin jalkapalloa harrastaneita; myös Mimmiliiga-
laiset lasketaan harrastajiksi. 

Vanhempien on toimitettava todistus mahdollisesta omasta vakuu-
tuksesta joukkueenjohtajalle. Lisenssin oston yhteydessä joukkue 
merkitsee vakuutuksen voimassa olevaksi ja arkistoi vakuutustodis-
tuksen. 

Mikäli henkilön vakuutus loppuu ennen lisenssikauden loppua (ylei-
nen ehto alle 16-vuotiaiden vakuutuksissa), on vakuutettu velvolli-
nen jatkamaan vakuutusta vähintään lisenssikauden loppuun tai lu-
nastamaan lisenssiin kuuluvan pakollisen vakuutuksen 
Lisenssiin liittyvä vakuutus tulee edelleen voimaan maksupäivänä klo 
24.00 tai maksuhetkellä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, 
josta käy ilmi maksuaika. 

3.4 Varainhankinta  

Talkootyöt 
Talkootöitä tekemällä joukkueella on mahdollisuus pienentää kerät-
tävän joukkuerahan määrää. 

Mainostulot 
Joukkue voi rahoittaa toimintaansa esim. myymällä mainostilaa jouk-
kueen kausijulkaisuun.  

Muut tulot 
Joukkueet keräävät rahaa mm. omissa piirinsarjaturnauksissa pitä-
mällä kioskia ja myymällä siellä makkaraa, kahvia, karkkia ja leivon-
naisia. Myös erilaiset arpajaiset ja kilpailut tuottavat tuloja joukkueen 
kassaan. Toimintaa pyörittää vapaehtoiset vanhemmat ja kunkin ta-
pahtuman suunnittelu ja valmistelutyön ohjaa joukkueenjohtaja.  
Rahastonhoitaja informoi kunkin tapahtuman tuoton vanhemmille 
sovitulla tavalla. 

http://www.palloliitto.fi/ita-suomi/jasenpalvelut/pelipassit-ja-vakuutukset
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4 Toimihenkilöiden valinta 

Vanhemmat valitsevat toimihenkilöt kauden alussa olevassa van-
hempainkokouksessa ja seuran johtokunta hyväksyy heidät.  Valitut 
toimihenkilöt ovat automaattisesti seuran kokouksissa äänivaltaisia. 

5 Informointi 

Joukkueen yleisestä informoinnista vastaa pääsääntöisesti joukku-
eenjohtajat tai hänen valtuuttama henkilö (esim. rahastonhoitaja).  
Informointi hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostilla ja seuran www-
sivujen kautta ja jos vanhemmilla ei ole sähköpostia, niin paperilla, 
joka annetaan pelaajan mukaan.   

Joukkueen valmentaja informoi pääasiassa joukkueen pelaajia, mut-
ta tarvittaessa myös vanhempia. 

Tilanteen mukaan pidetään myös vanhemmille palavereita, joko las-
ten harjoitusten yhteydessä tai muuna aikana. 

Kauden alussa pyritään pitämään vanhempainkokous.  

6 Varusteet 

Jokaisella pelaajalla täytyy harjoituksissa olla mukana jalkapalloken-
gät ja säärisuojat ja oma joukkueen antama liivi. Lisäksi jokaisella on 
mukana oma juomapullo, joka on täytetty vedellä. Lisäksi pelaaja 
tarvitsee oman jalkapallon. 

Peleissä täytyy pelaajilla olla pelipaita, shortsit, jalkapallokengät, 
säärisuojat sekä jalkapallosukat. Pallokissojen seuran värit: musta ja 
valkea. 

Hankintoja tehdään joukkueessa keskitetysti.  Varusteiden toimi-
tusajoista ja hankinnoista saat lisätietoja joukkueenjohtajalta tai va-
rustevastaavalta. 

Suosittelemme myös ns. hiekkahousujen (mustat) hankkimista, tar-
peelliset Kuopio-hallissa ja hiekkakentillä esim Kuplassa pelatessa. 

Saliharjoituksissa on mukana oltava sisäpelikengät ja säärisuojat 
normaalisti. Lisäksi vesipullo ja oma pallo.  

7 Harjoitukset 

Harjoitukset ilmoitetaan ja löytyvät Pallokissojen joukkueen net-
tisivujen (www.pallokissat.fi) joukkuesivulta. Vakiovuorojen olleessa 
kyseessä ei ilmoitusta ole erikseen. Poikkeavat ajat ilmoitetaan aina. 

http://www.pallokissat.fi/
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Harjoituksiin on syytä tulla 10 minuuttia ennen harjoitusten alkamis-
ta täydessä varustuksessa. 

Asioista voidaan viestiä myös suoraan tyttöjen kännykkään teksti-
viestillä. 

Harjoituksilla on vakiovuorot. Harjoitukset kestävät yleensä 1h -1 h 
30 min, jos ei toisin ilmoiteta. Vanhemmat voivat seurata harjoituk-
sia niin halutessaan. Annetaan kuitenkin valmentajille työrauha. 

Harjoituksista saa olla poissa, ja poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa 
valmentajalle, paitsi jos tauko kestää pidempään (esimerkiksi teksti-
viestillä). 

8 Pelit  

Pelit ilmoitetaan pääsääntöisesti sähköpostilla, ja joukkueen net-
tisivuilla joukkueen omassa osiossa. Pelien informoinnin hoitaa vas-
tuuvalmentaja/joukkueenjohtaja. Peleihin tullaan (jos omat kyydit) 
valmentajan ilmoittamana ajankohtana yleensä 1 h ennen pelin al-
kua, jotta alkuverryttely ja pelitaktiikka ehditään käydä läpi. Peleistä 
pois jäänti on ilmoitettava valmentajalle ja joukkueenjohtajalle vii-
meistään viikkoa ennen, jotta kokoonpanoluettelo saadaan hyvissä 
ajoin tehtyä. 

Peleissä vanhemmilta toivotaan reilua, tasapuolista kannustusta, 
valmentajat hoitavat valmentamisen sekä ohjeiden antamisen pelaa-
jille. Teknisellä alueella saavat olla vain vaihtopelaajat sekä joukku-
een toimihenkilöt. Vanhemmat / kannustusjoukot seuraavat ja kan-
nustavat peliä kentän vastakkaiselta puolelta. 

Tämän lisäksi joukkueet ilmoittautuvat turnauksiin vuoden aikana.  

Valmentajat päättävät turnauksiin osallistumisesta yhdessä joukku-
eenjohtajan ja vanhempien kanssa, ottaen huomioon mahdollisuuk-
sien mukaan lasten toiveet.  

 

9 Pelireissut ja turnaukset 

Pelireissuihin ja varsinkin turnauksiin pyydetään vanhemmilta ilmoit-
tautuminen joukkueenjohtajan/rahastonhoitajan ilmoittamassa ajas-
sa, maksamalla sovittu summa joukkueen tilille. Jälki-
ilmoittautumisia ei välttämättä oteta. Tämä siitä syystä, että ilmoit-
tautuminen turnauksiin tapahtuu lähes poikkeuksetta maksamalla il-
moittautumismaksu, jota ei palauteta.  
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Pelaajista on hyvä tietää heidän allergiat ja sairaudet etukäteen.  
Ilmoitathan ne valmentajalle ja joukkueenjohtajalle/ rahastonhoita-
jalle. Pidämme tiedot luottamuksellisesti itsellämme. 

Turnauksiin liittyy usein myös esim. uintireissu. Kertokaa tytön ui-
mataito valmentajalle ja joukkueenjohtajalle/rahastonhoitajalle. 

Ilmoittautumisessa vanhempien on hyvä miettiä myös omaa mahdol-
lista osallistumisesta turnaukseen.  Osallistumista pidetään positiivi-
sena asiana ja turnaukset ovat tytöille pääsääntöisesti ikimuistoisia 
hetkiä.    

Pelaajat liikkuvat joukkueen mukana (yövyttäessä, joukkue hankkii 
valvojat). Joukkueen matkat pyritään tekemään bussilla tai kahdella 
minibussilla, johon vapaille paikoille myös aikuisilla on mahdollisuus 
ilmoittautua. 

Kaikista ilmoittautuneiden muutoksista tulee informoida joukkueen 
johtoa.  

Kauden 2018 turnaukset ovat: 

Tähän turnaukset ja päivät sekä jos piirinsarja tai muussa futsal yms 
sarjoissa mukana. Listahan voi olla myös alustava. 

Uusia pelaajia ei päästetä virallisiin turnauksiin alussa.  Peleihin pyri-
tään tutustuttamaan sopivien harjoituspelien kautta.   

10 Joukkueesta eroaminen 

Joukkueesta eroaminen ilmoitetaan valmentajille tai joukkueenjohta-
jalle. Maksettuja maksuja ei palauteta. 

11 Joukkueen peluuttamisen säännöt peleissä (valmentaja tekee) 

Joukkueemme kunnioitta Palloliiton KaveriMaailman (D-C) / Leikki-
Mailman (E-F) sääntöjä peluuttamisessa.  Nämä säännöt ovat voi-
massa kauden ajan jos ei toisin ilmoiteta ja turnauskohtaisesti voi-
daan tehdä väliaikaiset säännöt. 

Pelaajien peliaikaan vaikuttaa seuraavat tekijät: 

Alla esimerkki, poista se ja teette joukkueen säännöt jotka hyväksy-
tään vanhempien ja pelaajien kesken esim kauden avauspalaverissa. 
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12 Pelaajien säännöt 

Joukkueen säännöt 

NN-joukkueen tyttöjen laatimat pelisäännöt xx.xx.2017 

 Kuuntelen ja noudatan valmentajien ja jojojen ohjeita sekä 
harjoituksissa että pelimatkoilla. 

 Olen kaikkien kaveri ja puhun kauniisti toisille. 
 Huolehdin ilmoittautumisesta treeneihin nimenhuudossa ja 

muissa tapahtumissa. Ilmoitan myös poissaolostani. Tulen 
ajoissa paikalle. 

 Olen reippaana harkoissa, peleissä ja pelimatkoilla. 
 Teen treeneissä harjoitteet kunnolla. 
 Kannustan omaa joukkuetta ja seuraan oman joukkueen pele-

jä. 

 Pelaan reilusti ja kunnioitan vastustajia. 
 Jätän korut kotiin treenien ja pelien ajaksi. 
 Pidän huolta omista ja joukkueen tavaroista (pallossa ilmaa, 

juomapullossa vettä yms.). 

 Vaihtopenkillä annan työrauhan valmentajille. 
 Muistan hyvän kännykkäkäyttäytymisen turnausmatkoilla 

(esim. ruokailussa). 
 WhatsApp viesteissä en laita kuvia ilman kaverin lupaa enkä 

kirjoita keskusteluissa kavereita tai joukkuettani loukkaavia 
kommentteja. 

 Noudatan joukkueen tekemiä pelisääntöjä. 
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13 Vanhempien säännöt ja tehtävät  

Nämä vanhempien säännöt on sovittu vanhempien palaverissa 
xxkuuussa 20xx (alla esimerkki, poista se korvaa joukkueesi omilla 
säännöillä: 

Vanhempien säännöt 30.3.2017 
 
Vanhempien toivomme osallistuvan toimintaan aktiivisesti 
ja tukevan lastansa tämän harrastuksessa. Vanhempien teh-
tävät joukkueessa: 
 

 kannustaa ja tukea lapsensa harrastusta 
 huolehtia, että varusteet ovat kunnossa ja että tyttö harjoitte-

lee ja pelaa terveenä, pidemmistä poissaoloista ilmoitetaan 
valmentajille 

 auttaa kuljetuksissa ja huolehtia lapsi ajoissa paikalle 
 hoitaa maksut ajallaan (kuukausimaksun eräpäivä on 15. päi-

vä) 

 ilmoittaa lapsensa määräaikaan mennessä peleihin ja turna-
usmatkoille  

 antaa pelaajille ja valmentajille rauhan työskennellä  (valmen-
tajat valmentaa, vanhemmat kannustaa) 

 osallistua yhteisiin talkootöihin.  Suositus vähintään kaksi ker-
taa vuodessa.  

 sitoutua päihteettömyyteen harrastustapahtumissa 

 noudattaa nollatoleranssia kiroilussa 
 suhtautua myönteisesti lasten muihin harrastuksiin  
 antaa palautetta toiminnasta joukkueenjohta-

jan/toimihenkilöiden kautta 

 kannustaa ja tukea tyttöä valmentajien antamien kotitehtävi-
en tekemisessä 

14 Joukkueen toimihenkilöt 

Alla on lueteltu joukkueen toimihenkilöt ja heidän päätehtävät. Toi-
mihenkilöt toivovat vanhemmilta aktiivista otetta asioiden kehittämi-
seen ja osallistumiseen joukkueen eri tapahtumiin mahdollisuuksien 
mukaan.   

14.1 Joukkueenjohtajan tehtävät  

Joukkueenjohtaja valitaan äänestämällä vanhempien keskuudesta, 
seuran hallituksen täytyy hyväksyä valinta. 

 Joukkueenjohtajan tehtäviä ovat: 
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 huolehtii ja vastaa joukkueen käytännön asioista: otteluiden, 
leirien, kuljetusten ja turnausten järjestäminen, tiedottaminen 
jne. 

 laatii toimintasuunnitelman yhdessä valmentajien kanssa 

 järjestää vanhempainkokouksen 
 huolehtii joukkueen tiedottamisesta sekä joukkueen sisällä et-

tä seuraan päin 

 kokoaa yhteenvedon menneestä kaudesta  
 toimittaa seuran toimistoon ja vanhemmille luettelon joukku-

een pelaajista yhteystietoineen kauden alussa (nimi, osoite, 
puhelinnumerot, syntymäaika, vanhempien tiedot) 

 toimii linkkinä seuraan ja vanhempiin, tarvittaessa kouluun 

 osallistuu seuran joukkueenjohtajien kokouksiin tai hankkii nii-
hin sijaisen 

 on tukena ja turvana pelaajille, vanhemmille ja valmentajille 
 sitouttaa vanhemmat joukkueen toimintaan 

14.2 Valmentajat 

Seura valitsee valmentajat. Ohessa on lueteltu valmentajien vastuut 
ja tehtävät: 

 valmentajat päättävät joukkueen valmennuksesta, kilpailuihin 
osallistumisesta (yhdessä joukkueenjohtajan kanssa) ja peluut-
tamisesta joukkueen talouden ja resurssien rajoissa. 

 valmentajat pyrkivät tasapuoliseen valmennukseen ja pelaajien 
peluuttamiseen huomioiden palloliiton sen ikäluokan suositukset 

 valmentajat suunnittelevat kauden harjoitukset ja painopistealu-
eet eri ajanjaksoille sekä kaikki yksittäiset harjoitukset 

 valmentajat antavat ohjeet pelaajille harjoitusten ja pelien välisis-
tä palauttavista harjoituksista 

14.3 Rahastonhoitaja 

Rahastonhoitaja valitaan vanhempien keskuudesta, seuran hallituk-
sen täytyy hyväksyä valinta. Rahastonhoitajan tehtäviä ovat: 

 avata joukkueelle seuran nimissä oleva pankkitili, jollei sellaista 
vielä ole ja hankkia itselleen tilin käyttöoikeus. 

 tehdä joukkueenjohtajan ja valmentajien kanssa arvio toiminta-
kauden tuloista ja menoista 



Pallokissat 
 

 

Joukkueen ja vanhempien 
tietopaketti & ohjeistus 
 
 

10 (12) 

 
 

 

 suunnittelee ja vastaa joukkueen taloudesta seuran antamien 
raamien mukaisesti 

 viestii ja ohjeistaa vanhemmille talouteen, rahan keräämiseen 
yms. liittyvissä asioissa 

 toimii saumattomasti joukkueenjohtajan kanssa 

 huolehtii joukkueen tiedottamisesta joukkueen sisällä joukkueen-
johtajan pyynnöstä 

 maksaa kuitteja vastaan joukkueenjohtajan, valmentajien, rahas-
tonhoitajan itsensä tai jonkun muun käteisellä maksamat joukku-
een kulut maksajan pankkitilille 

 huolehtia turnauksia varten pelaajilta perittävän maksun suuruus, 
ohjeistaa sen maksaminen ja valvoa maksujen maksamista. Mak-
saa turnauksen ilmoittautumis- ja muut osallistumismaksut jär-
jestäjän pankkitilille 

 toimittaa tiliotteet ja kuitin tilin tapahtumista seuran käyttämään 
tilitoimistoon, jossa tilit tarkastetaan (seuran antamien ohjeiden 
mukaisesti). 

 huolehtia tilitoimiston kautta tilitys tuloista ja menoista kauden 
päätyttyä. 

14.4 Lääkintähenkilö / Huoltaja 

Huoltaja on joukkueelle tärkeä taustahenkilö. Huoltajalle kuuluu 
normaalin huollon lisäksi myös lääkintähenkilönä toimiminen. 
 
Tyttöjalkapallossa sattuu hyvin harvoin mitään isompaa ja laji on 
mielestämme varsin turvallinen.  Suurimmat vammat tulee nilkan 
seudulla ja monesti eri kivut liittyvät myös kasvamiseen. Huoltajan 
päätehtävät on kiteytetty seuraavasti: 

- huolehtii joukkueen juomat ja lääkevarusteet  (ensiapulaukku) 
sekä niiden täydennykset peleihin 

- antaa ensiavun tapaturmien sattuessa 

- selvittää turnauksissa ja peleissä mahdolliset lääkäri- ja huol-
tomahdollisuudet paikan päällä 

- toimii valmentajien kanssa tiiviissä yhteistyössä 
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Joukkueessa huollosta vastaa pääsääntöisesti Jojo tai valkut.  Jos 
jollakin on osaamista ja kiinnostusta tähän ja osaamista asiasta, niin 
kerro jojolle. 

15 LIITE Pallokissojen lisäharjoitteluryhmät (2017) 

Yleensä lisäharjoitteluryhmät ovat seuran maksullista toimintaa ja pelaajat valitaan ryhmiin. 
Valinnan tekevät valmennusjohto ja valmentajat. 

 

Skilli (E10-11): Taitokoulu, leikkimaailmaikäiset, Kari Pakkanen 

 tasapaino, ketteryys, koordinaatio jne. 
 3 jaksoa vuodessa; 2017 hinta on 50€/jakso 

Kissaryhmät (D12-13): punainen, valkoinen / 1 kerta viikossa, Samu Penttinen 

 pienpelit, taitoa peleihin, henkilökohtaisten taitojen kehittäminen 
 4 jaksoa vuodessa; 2017 hinta on 38€/jakso 

Teho (C14-15), 1 kerta viikossa, Samu Penttinen 

 pelipaikkakohtainen harjoittelu, reagointi ja havainnointi 

 4 jaksoa vuodessa; 2017 hinta on 38€/jakso 

Pro (Edustusjoukkue) 

 urheilijan elämäntapa/hallinta 

 toimintaa ei järjestetä kaudelle 2018 

 

Aamuharjoitukset 

 7 lk kerran ja 8-9 lk 2 kertaa, Samu Penttinen, Pallokissat/Palloliitto tai Antti Heinänen, 
Urheiluakatemia (yleinen taito- ja ominaisuusvalmennus) 

 Hinta syyslukukausi 2017: 50€ (1 krt/vk) tai 100€ (2 krt/vk) 

 

Helmaripäivät 

 Palloliiton pelaajakehitystoimintaa 
 Tapahtumat yleensä D13, C14, C15 seurajoukkueilla 
 Helmariturnaus (C15) alueellisesti valitut pelaajat esim. Länsi-Suomen joukkue 
 Palloliitto laskuttaa seuran kautta pelaajia tapahtumakohtaisesti 
 Pallokissat maksaa osan kuluista 
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Aluejoukkueet (B16) 

 Palloliiton pelaajakehitystoimintaa 
 Itä, Keski-Suomi, Helsinki, Pohjoinen, Länsi 

 

Kehittymisen seurantatapahtumat 

 Palloliitto käynnisti alueellisen kehittymisen seurannan Pohjois-Suomen (Oulu) ja Kes-
ki-Suomen (Jkl) valmennuskeskuksissa 

 Pallokissat osallistuu tähän 2v-vuotiskauden. Toiminta alkaa elokuun 2017 alussa ja 
päättyy heinäkuun 2019 lopussa. 

 Alueellinen kehittymisen seuranta koskee ikäluokkia U9-U14. 

 


