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1. SEURA JA SEN PERUSARVOT
Porrassalmen Urheilijat -62 (PU-62) ry on Mikkelin alueella toimiva nais- ja
tyttöjalkapalloon erikoistunut urheiluseura. Se oli pelaajamäärältään vuonna
2016 Suomen Palloliiton (SPL) Kaakkois-Suomen Piirin suurimpia. Seuran
pelaajamäärä on ollut tasaisessa jo usean vuoden ajan. Vuoden 2016 lopussa
seurassa oli pelaajia 250.
Porrassalmen Urheilijat -62 oli vuonna 2016 jäsenenä Palloliitossa ja EteläSavon Liikunnassa.
Seurassa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 11 joukkuetta sekä
harrastetoimintana kuntofutis.
Seuran arvot:




Yhteisöllisyys
Yksilöllisyys
Turvallisuus

2. TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta,
erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin
edistäminen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin periaatteet. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon
asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.
Seuran tarkoitus on tarjota tytöille ja naisille mahdollisuus laadukkaasti ja
ohjatusti harrastaa, kilpailla ja kehittyä jalkapalloilijana ja yhteisön jäsenenä.
Pitkän tähtäimen tavoitteeksi (Tahtotila 2020, hyväksytty 11.8.2015) PU-62
asetti Edustusjoukkueen nousun 1-divisioonaan, valmennustason nostamisen,
riittävät taustajoukot joukkueille, seuran vakaan taloustilanteen ja
naisjalkapallon medianäkyvyyden lisäämisen.
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Tarkoitustaan PU-62 seurana toteutti:
1. Tarjoamalla harjoitus-, koulutus-, kilpailu- ja valmennustoimintaa
2. Kehittämällä viime vuosina kasvanutta junioritoimintaansa
3. Tukemalla joukkueita varuste- ja asustehankinnoissa
4. Kohdentamalla resursseja valmentajien koulutukseen
5. Turvaamalla pitkäjänteisen yhteistyön solmittujen yhteistyösopimusten
myötä pääyhteistyökumppaneiden kanssa sekä osoittamalla heille
aktiivisuutta ja tuloshakuisuutta yhteisissä tapahtumissa ja
tilaisuuksissa
6. Ylläpitämällä seuran toimistotiloja ja – palveluita
7. Hoitamalla seuran velatonta taloutta tarkasti
8. Sitouttamalla vanhempia ja junioreita entistä aktiivisemmin
osallistumaan seuran, piirin ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin
tilaisuuksiin, tapahtumiin tai kilpailuihin
9. Toimimalla aktiivisesti SPL:n ja SPL:n Kaakkois-Suomen piirin kanssa
sekä terävöittämällä alueellista yhteistyötä muiden mikkeliläisten ja
lähikuntien urheiluseurojen kanssa.
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3. PÄÄTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016

Jokainen seuran joukkue laati omat urheilulliset ja
kilpailulliset päätavoitteensa toimintavuodelle
joukkueiden toimintasuunnitelmiin.

Toimintavuonna seuran yleisten tavoitteiden
toteutuminen oli seuraavaa:
1. Lähes jokaisessa ikäluokassa oli oma joukkue (B:ssä useampi)
2. Joukkueet pelasivat suunnitelluissa ja päätetyissä sarjoissa sekä
turnauksissa
3. Jalkapallokoulu järjestettiin kesäkuun alussa noin 130 tytölle Urpolassa.
Koulun rehtoreina toimivat Heini Hyvönen ja Emmi Halme.
Jalkapallokoulun tuloksena seura sai syksyllä uusia pieniä, innokkaita
pelaajia
4. Seuran omat Taitokisat syyskuussa.
5. Syksyllä käynnistettiin motivoituneille ja sitoutuneille kenttäpelaajille
sekä maalivahdeille yhteiset lisäharjoitukset kerran viikossa.
6. Seurassa otettiin aktiivisesti käyttöön selainpohjainen jäsenrekisteri,
jolla tiedotusta joukkueissa ja seurassa saatiin tehostettua. Samoin
laskutus hoidetaan sen kautta.
7. Seurassa toteutettiin jäsenkysely, jonka pohjalta päästään kehittämään
seuraa edelleen.

Kaiken PU-62:n toiminnan ja sen kehityksen taustalla ovat olleet pelaajien
lisäksi vapaaehtoiset toimijat joukkueiden taustahenkilöistä ja hallituksesta,
lasten vanhemmat, yksittäiset vapaaehtoiset sekä seuran
pääyhteistyökumppanit ja tukijat.

4. SAAVUTUKSIA VUONNA 2016
Maajoukkuetasolla vuonna 2016 oli seurasta mukana TU16 maajoukkueessa
Eerika Hämäläinen, Julia Haikonen ja Eveliina Kuitunen.
Alueturnauksessa 2016 PU:sta olivat mukana Eerika Hämäläinen, Julia
Haikonen ja Eveliina Kuitunen. Alueturnauksen All Stars pelissä sinisessä
joukkueessa pelasi Eerika Hämäläinen.
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Piirijoukkue Cupissa PU:ta edustivat Alisa Hokkanen (C15), Saana Vilkki
(C15), Eevi Sutela (C15), Marikki Melkinen (C15), Reeta Valtonen (C15),
Henna Sinisalo (C14) ja Pessia Purhonen (C14).
T15 piirijoukkueessa ja T14 haavitoiminnassa syksyllä 2016 oli mukana
lukuisia PU:n pelaajia.

SM-taitokilpailut pidettiin Kuopiossa. Paikan SM-taitokilpailuun lunasti
suorittamalla kultaisen taitomerkin tai voittamalla oman sarjansa piirin
kisoissa. Eevi Sutela voitti sarjan C-15-tytöt ja Alisa Hokkanen sijoittui toiseksi,
molemmat suorittavat kultaisen taitomerkin. Mukana olivat myös Marikki
Melkinen (C15) , Enja Hämäläinen (D12), Ninni Saukkonen (E10 ) ja Minka
Salonen (E10), jotka myös suorittivat kisoissa kultaiset taitomerkit.
C-tyttöjen Laura Kalmari lopputurnauksessa PU:n C-tytöt olivat kuudensia
yhdessä JyPK:stä tulleiden lisäpelaajien (6) kanssa.
Kaarinassa järjestetyssä C-14-vuotiaiden SPL lopputurnauksessa PU-62 voitti
hienosti koko turnauksen. Joukkueessa oli mukana pelaajia JyPK:n C-14tyttöjoukkueesta.
2003-syntyneet tytöt osallistuivat SPL II tason lopputurnaukseen Kuopiossa.
Joukkue sijoittui neljänneksi.

Seuran kaudenpäättäjäisissä palkittiin seuraavasti:
Pro PU-lainen: Leila Vahvaselkä
Vuoden PU-lainen: Mari Kokkonen
Vuoden erotuomari: Heini Hyvönen
Fair Play: Enni Hannus (2007)
Vuoden pelikaveri: Suphatsara Ketsuwantat (Gwang)
Vuoden tyttöpelaaja: Eerika Hämäläinen

Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri palkitsi kaudella 2016 ansioituneita toimijoita
ja pelureita. Pu:sta palkittiin Vuoden nuorten valmentajana Mari Kokkonen,
pitkästä joukkueenjohtajaurasta ”Tiinan Pytty” Leila Vahvaselkä sekä
tyttöpelaajana Eerika Hämäläinen.
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5. HYVÄ HALLINTOTAPA JA VIESTINTÄ
Vapaaehtoisten johtaminen
Seuran vapaaehtoisten työn tukemiseksi
järjestettiin marraskuussa
toimihenkilöpalaveri, jossa käsiteltiin
ajankohtaisia asioita, pelaajien
vakuutusasioita ja uudistuneita kotisivuja.
Ulkoinen viestintä
Seuran ulkoisessa viestinnässä keskeisessä roolissa oli edelleen
kausijulkaisu, joka huhtikuussa jaettiin Länsi-Savon välissä. Kausijulkaisun
mainostuotosta suurin osa kohdentui joukkueilla ja loppuosa käytettiin taitto- ja
painatuskuluihin.
Joukkueiden tapahtumista tiedotettiin lehdistölle aktiivisesti.
Viestintään käytettiin aktiivisesti myös seuran Facebook-sivuja.

Sisäinen viestintä
Seuran yhteinen vanhempainilta järjestettiin helmikuussa Kalevankankaan
koululla. Illan aikana joukkueilla oli myös mahdollisuus omiin
vanhempainiltoihin.
Pelikauden päätöstilaisuus järjestettiin yhteisesti kaikille seuran joukkueille
lokakuun lopussa 2016 Raviradan katsomossa. Tilaisuudessa joukkueet
kertoivat menneestä kaudesta ja palkitsivat pelaajia eri saavutuksista. Paikalla
oli lähes 300 henkeä.
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuussa ja syyskokous
lokakuussa.
Sisäisessä viestinnässä käytettiin aktiivisesti uutta jäsenrekisteriohjelmaa.
MyClub jäsenrekisteriohjelmaa voivat käyttää omassa viestinnässään myös
joukkueet.
Osa joukkueista on ottanut käyttöön WhatsApp-sovelluksen pelaajien ja
vanhempien keskinäiseen viestintään.
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Hallitus
Hallituksen jäseninä vuonna 2016 toimivat Heli Tavasti (pj.), Minni Mustakallio,
Kimmo Liukkonen, Marjo Vanhanen, Jani Attenberg ja Tuija Hyvönen sekä
varajäseninä Sanna Weckström ja Mari Nieminen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen kokouksista laadittiin
koosteet joukkueiden taustoille. Kokousten pöytäkirjat olivat julkisesti
luettavissa seuran toimistossa.

6. TALOUS
Seuran talouden vakautta seurattiin koko vuoden ajan. Varainhankinnan
pohjan loivat yhteistyösopimukset, joihin liittyivät myös varustehankintojen
keskittämiset.
Joukkueet hankkivat omatoimisesti seuran sopimien yhteistyösopimusten
ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Muita seuran ja joukkueiden
varainhankinnan keinoja olivat muun muassa erilaiset talkoot, myyjäiset ja PU62:n Kausijulkaisun mainostuotot, sekä PU-62:n seuratuotteiden myynti.
Tilinpäätös 31.10.2016 näytti ylijäämää 1 547,59 euroa.
Joukkuemaksut jokainen joukkue määritteli varainkäyttötarpeensa perusteella.
Seuran syyskokous 2016 päätti kauden 2017 jäsenmaksuksi 30 euroa.

