
 

 

 

Pallokissat, Kuopio ry:n toimintasuunnitelma 2019 

Pallokissat, Kuopio ry on perustettu tammikuun 21. päivänä 2007 nimellä KMF Juniorit ry. 
Perustamishetkellä seuraan liittyi noin 160 juniorityttöä ja 20 toimihenkilöä. 11.10.2010 seuran 
nimeksi vaihdettiin Pallokissat, Kuopio ry (myöhemmin: Pallokissat). 
Marraskuussa 2018 seurassa on 537 lisenssipelaajaa, toimihenkilöitä on yli 60, seuralla on toimisto 
Kuopion Jalkapallostadionilla. Seura työllistää kokopäiväisesti valmennuspäällikön, toiminnanjohtajan 
ja osa-aikaisia valmentajia. Lisäksi seura on mukana Fortum-tutor ohjelmassa, jonka turvin on saatu 
palkattua osa-aikainen tutor Leikkimaailmaikäisten (alle 11-vuotiaat) valmentajien ohjaamiseen ja 
opastamiseen. Pallokissat on Palloliiton Itä-Suomen piirin toiseksi suurin seura.  
 
Pallokissat on puhtaasti tyttö- ja naisjalkapalloon keskittyvä seura. Rekisteröityjen pelaajien lisäksi 
seurassa toimii aikuisten naisten harrastejoukkue FC Minna. Kaikkia seurassa pelaavia, valmentavia ja 
toimivia sitoo seuran linja. 
Linjan johtavat periaatteet: 
• Huolehdimme kaikista seuraan tulevista pelaajista ja annamme mahdollisuuden harrastaa 
jalkapalloa 
• Huolehdimme myös lahjakkaimpien pelaajien mahdollisuuksista kehittyä seurassa 
• Nostamme tyttöjalkapalloilun taitotasoa 
• Kunnioitamme Palloliiton suosituksia valmennuksessa ja peluuttamisessa 
 
Seuran pelaajakoulutusta ohjaa valmennuspäällikön valmistelema ”Pelaajakoulutus- ja 
valmennuslinjaus” – dokumentti, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti ikäluokittain mm. taito-, taitavuus- 
ja fysiikka-asioiden painotus. 
 
Seuralla on ikäkausijoukkueet 7-vuotiaista 16-vuotiaisiin saakka kaikissa ikäluokissa. 
Mimmiliigassa jalkapalloon tutustuu Kuopion kaupungin lähikentillä noin 200 tyttöä. Pelaajapolku 
tukee Pallokissojen johtavia periaatteita, jonka mukaisesti seurassamme voi sekä harrastaa ja 
kilpaurheilla. Tämä mahdollistaa uusien ryhmien perustamisen ikäkausijoukkueiden rinnalle. 
Harrastejoukkueita meillä on FC Minnojen lisäksi United (yli 15 v), PSG (03-04 synt.), Arsenal (05-06 
synt.) ja 07-08 -tyttöjen harrastejoukkue. B-tytöissä Pallokissat pelaa SM-karsintasarjaa, joka 
käynnistyy heti vuoden 2019 alussa, ja seuran tavoite on selviytyminen kesän SM-sarjaan.  Seuran 
edustusjoukkueen sarjapaikka Naisten Ykkösessä on vuokrattu KuPS Oy:lle ja tavoitteena on nousu 
takaisin Naisten Liigaan. Naisten edustusjoukkue jatkaa Suomen Cupin lohkovaiheessa tammi-
helmikuussa 2019. 
 
Seuran järjestämiä säännöllisiä tapahtumia ovat Savon Sanomat Jalkapallokoulu tytöille kesäkuussa 

yhdessä KuPS:in kanssa sekä TalviRonaltiina-turnaus loppiaisena F8-D13 ikäisille tytöille.  
Turnaukseen tulee 36 joukkuetta. Naisten harrastefutis tapahtuma NAATI-ELÄ-LAAKASE pelataan 
kesä-heinäkuussa.  Mimmiliigan toiminta (5-10 vuotiaille tytöille) ja Perhefutis (2-5 vuotiaille 
lapsille yhdessä aikuisen kanssa) jatkuu vuonna 2019, samoin seuran järjestämät jalkapalloleirit 2-3 
kertaa vuodessa. Yhdessä Itä-Suomen piirin kanssa järjestämme Peijjaiset jalkapalloturnauksen 
Kuopio-hallissa joulukuun alussa. Haemme Palloliitolta järjestämisvastuuta liiton alaisen sarjan 
lopputurnauksen järjestämiseen. 



 

 

 
Suomen Palloliiton seurojen Laatujärjestelmässä seuramme on auditoitu tasolle 3.  
 
Fortum Tutor toimintaan olemme saaneet reilun kahden vuoden tuen (1.9.2017-31.12.2019). Fortum 
Tutor tuki mahdollistaa osa-aikaisen työntekijän palkkauksen seuraan. Tässä yhteistyöseuranamme 
toimii FC Siili. 
 
Pallokissat valittiin hakemusten pohjalta ainoana tyttöseurana Suomen Palloliiton alueelliseen 
kehittymisen seurantaan Keski-Suomen valmennuskeskukseen vuosille 2017-2019. Kaudella 2019 
alueellinen kehittymisen seuranta koskee ikäluokkia 2005-2008. Valmennuskeskuksen tapahtumissa 
ja seurakäynneillä valmentajat saavat arvokasta tietotaitoa pelaajien kehittymisen seurantaan yksilön 
tasolla, ja työkaluja joukkueen kehittämiseen. Pelaajat saavat yksilöllistä ohjausta ja valmennusta 
pelaajana kehittymiseen. 
 
Seuratoiminnan kehittäminen on ensi vuonna yksi toiminnan painopistealue. Seuratoiminnan 
kehittämisen apuvälineenä on seurassamme ollut joka toinen vuosi toteutettava palautekysely 
pelaajien vanhemmille. Seuran strategia 2016-2020 ohjaa toimintaamme. Tulevan vuoden tavoitteena 
on edelleen jalkauttaa strategiaa tukevia toimenpiteitä seuran toimintaan. 
 
Kuopion kaupungin kanssa teemme yhteistyötä mm. ”Liikuntapolku” -päivissä antamalla jalkapallon 
ohjausta alakouluikäisille ja pitämällä iltapäiväkerhoja. Talviaikana organisoimme yhdessä KuPS:n 
kanssa Kuopio-hallissa tapahtuvaa omatoimista harjoittelua tukevaa liikuntakerhoa. Yhteistyössä 
Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon Liikunnan ja KuPS:n kanssa järjestämme päiväkotien 
jalkapalloturnauksen keväällä ja syksyllä.  

Lisäksi olemme mukana Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaisessa kampanjassa. Muiden 
urheiluseurojen kanssa teemme yhteistyötä osallistumalla seurafoorumiin. Pohjois-Savon liikunnan 
kanssa meillä on kiinteä yhteistyö. KuPS:n kanssa pidämme yhteistä jalkapallokoulua ja järjestämme 
taitokilpailut kaksi kertaa vuodessa. Olemme aktiivisia ja pyrimme osallistumaan monipuolisesti eri 
yhteistyötahojen yhteistyöpyyntöihin. 
 
Jatkamme KKI-hanketuella aloitettua naisille suunnattua jalkapallokoulun toimintaa, Palloliiton tuella 
käynnistettyä Perhefutistoimintaa ja ESR -rahoituksella maahanmuuttajataustaisille naisille sekä 
syrjäytymisvaarassa oleville kantasuomalaisille naisille jalkapallo- ja seuratoimintaa. OKM seuratuella 
kehitämme seuran toimintaa. 
 
Järjestämme joukkuekuvaukset kaikille joukkueille ja jatkamme vuonna 2018 aloitettua seurapäivä 
toimintaa. Kauden päättäjäisissä palkitsemme kauden aikana menestyneitä pelaajia. 

Seuran ikäkausijoukkueet jatkavat iloisen taitofutiksen pelaamista ympäri Suomen ja ulkomailla myös 
vuonna 2019. Joukkueiden toimintasuunnitelmat vahvistetaan joukkueiden pelaajien vanhempien 
kokouksissa.  
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Pallokissat, Kuopio ry. 


