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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 2017 lopussa
seurassa oli pelaajia 219.
Porrassalmen Urheilijat -62 oli vuonna 2017 jäsenenä Palloliitossa ja EteläSavon Liikunnassa.
Seurassa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 11 joukkuetta.
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.
Tarkoitustaan PU-62 seurana toteutti:
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8.

9.
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Tarjoamalla harjoitus-, koulutus-, kilpailu- ja valmennustoimintaa
Kehittämällä viime vuosina kasvanutta junioritoimintaansa
Tukemalla joukkueita varuste- ja asustehankinnoissa
Kohdentamalla resursseja valmentajien koulutukseen
Turvaamalla pitkäjänteisen yhteistyön solmittujen yhteistyösopimusten
myötä pääyhteistyökumppaneiden kanssa sekä osoittamalla heille
aktiivisuutta ja tuloshakuisuutta yhteisissä tapahtumissa ja
tilaisuuksissa
Ylläpitämällä seuran toimistotiloja ja – palveluita
Hoitamalla seuran velatonta taloutta tarkasti
Sitouttamalla vanhempia ja junioreita entistä aktiivisemmin
osallistumaan seuran, piirin ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin
tilaisuuksiin, tapahtumiin tai kilpailuihin
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 2017

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

Toimintavuonna seuran yleisten tavoitteiden
toteutuminen oli seuraavaa:
1. Jokaisessa ikäluokassa oli oma joukkue
2. Joukkueet pelasivat suunnitelluissa ja päätetyissä sarjoissa sekä
turnauksissa
3. Jalkapallokoulu järjestettiin kesäkuun alussa noin 130 tytölle Urpolassa.
Koulun rehtoreina toimivat Sanna Weckström & Hanna Kokko.
Jalkapallokoulun tuloksena seura sai syksyllä uusia pieniä, innokkaita
pelaajia
4. Syksyllä käynnistettiin motivoituneille ja sitoutuneille kenttäpelaajille
sekä maalivahdeille yhteiset lisäharjoitukset kerran viikossa.
5. Seurassa tehostettiin selainpohjaisen jäsenrekisterin käyttöä ja saatiin
tehostettua tiedotusta ja laskutusta. Yhteistyö tilitoimisto Pajutar Oy:n
kanssa aloitettiin.

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 2017
Maajoukkuetasolla vuonna 2017 oli seurasta mukana maajoukkueessa Eerika
Hämäläinen ja Julia Haikonen U18-leirityksessä sekä Alisa Hokkanen U17maajoukkueleirillä ja Saksa-ottelussa.
Useat joukkueet osallistuivat useisiin turnauksiin toimintakauden aikana.
Heini Hyvönen valittiin FIFA:n avustavaksi erotuomariksi.
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En-Tytöt (2007) -joukkueessa pelaava Pinja Halonen sijoittui kolmanneksi
18.11.2017 Imatran Aviasport Areenassa käydyissä Kaakkois-Suomen piirin
taitokilpailuissa.
B-tytöt voittivat lohkonsa kaudella 2017.
Elokuussa juhlittiin 55 vuotiasta yhdistystä Hänninkentällä Mikkelissä.
D13 tytöt voittivat kultaa pelaamassaan SPL2-tason turnauksessa
Vierumäellä.
Seuran kaudenpäättäjäisissä palkittiin seuraavasti:
Fair Play pelaaja: Laura Lyytinen Mini-tytöt
Vuoden tyttöpelaaja: Julia Haikonen B-tytöt
Vuoden pelikaveri: Elina Pylkkänen D-tytöt
Vuoden erotuomari: Jorma Halme MEK
Maajoukkue-edustukset: Alisa Hokkanen B-tytöt / U17 -maajoukkue
Eerika Hämäläinen B-tytöt / U18 -maajoukkue
Julia Haikonen B-tytöt / U18 ja U19 -maajoukkueet
Vuoden PU-lainen: Timo Paavilainen C-tytöt
PRO PU:lainen: Sirpa Roivas B-tytöt
Mikkelin kaupunki palkitsi maajoukkueleirityssaavutuksista Eerika
Hämäläisen, Julia Haikosen ja Alisa Hokkasen.
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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, jota jaettiin seuran tapahtumissa, jäsenille ja
yhteistyökumppaneille. 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 2017 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 2017 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.
Tilinpäätöksen tiedot löytyvät liitteenä olevasta tilinpäätöksestä.
Joukkuemaksut jokainen joukkue määritteli varainkäyttötarpeensa perusteella.
Seuran syyskokous 2017 päätti kauden 2017 jäsenmaksuksi 30 euroa.

