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1. NYKYTILA JA PERUSARVOT 
 

Porrassalmen Urheilijat -62 (PU-62) ry on Suomen Palloliiton (SPL) Itäisellä 
alueella toimiva nais- ja tyttöjalkapalloon erikoistunut urheiluseura. Kaudella 
2020-2021 seurassa on yhdeksän (9) joukkuetta ja yli 230 pelaajaa. Lisäksi 
aikuisharrastelijoilla on harrasteryhmä ”Kuntofutis”-sekä Naistenharrasteryhmä. 
Lisäksi alle kouluikäisillä toimii Minitytöt -harrasteryhmä.  
 
PU-62:n perustana ovat seuran määritetyt perusarvot, joita ovat: 

● Yhteisöllisyys 
● Yksilöllisyys 
● Luotettavuus 

 
Vuonna 2022 PU-62 tarjoaa kaikille halukkaille tytöille ja naisille 
mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa ohjatusti ja mahdollistaa jokaisen 
kehittymisen omien kykyjensä mukaisesti. Tavoitteena on myös, että 
motivoituneilla ja lahjakkailla pelaajilla on mahdollisuus saavuttaa kilpailullista 
menestystä niin yksilö- kuin joukkuetasolla. Naisjalkapalloilun esiintuominen ja 
sen paikan vakiinnuttaminen vahvassa jalkapallokaupungissa on seuran 
kannalta yksi tärkeimmistä tavoitteista. 
 

 
 

 
2. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2021–2022 
 

1. Jatketaan vahvaa ja aktiivista toimintaa tyttöjuniorijalkapalloilijoiden 
kasvattamiseksi seuran edustusjoukkueeseen, joka toimii heille 
esimerkkinä juniori-iästä asti. 

2. Huolehditaan juniorivalmennuksen tasosta niin, että pelaajilla on 
mahdollisuus valikoitua piiri-, alue- ja maajoukkueisiin. 

3. Huolehditaan joukkueiden toimihenkilöiden koulutuksesta ja 
jaksamisesta vapaaehtoistyön parissa. 

 
4. OPERATIIVINEN TOIMINTA STRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN SAAVUTTAMISEKSI 
 

 
1. Kohdentaa taloudellisia resursseja Palloliiton uuden 

valmennuskoulutusohjelman mukaisiin koulutuksiin eri ikäluokkien 
valmentajille taloussuunnitelman mukaisesti. Myös muihin Palloliiton 
koulutuksiin osallistumista pyritään tukemaan. 

2. Jatkaa pitkäjänteistä yhteistyötä sovittujen yhteistyökumppaneiden 
kanssa ja osoittamalla heille käytännössä PU-62:n tuloshakuisuus. 

3. Järjestää jalkapallokoulun, jossa ohjaajina toimivat vanhempien 
ikäluokkien pelaajat. 

4. Hoitaa seuran velatonta taloutta tarkasti sekä kasvattaa edelleen 
tulevaisuuteen ja tavoitteelliseen toimintaan tähtääviä resursseja. 

5. Kannustaa vanhempia ja junioreita entistä aktiivisemmin osallistumaan 
seuran, alueen ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin, 
tapahtumiin tai kilpailuihin 

6. Toimii jalkapallon parissa aktiivisesti Palloliiton ja sen itäisen alueen 
kanssa sekä terävöittää alueellista yhteistyötä muiden mikkeliläisten ja 
lähikuntien urheiluseurojen kanssa. 



 
 
5. MUU TOIMINTA VUONNA 2022 
 

 
Kausijulkaisun koostaminen yhdessä joukkueiden kanssa. 
 
Seuran kevät- sekä syyskokoukset järjestetään yhdistyssäännön mukaisesti. 
Hallitus kokoontuu kuukausittain pl. lomakausi.  

 
 
Toimihenkilöille suunnattuja toimihenkilöpalavereja pidetään tarvittaessa. 
Lisäksi hallitusten kokousten jälkeen toimihenkilöille lähetetään kooste niistä 
hallituksen päätöksistä, jotka jollain lailla koskettavat joukkueita. Tavoitteena 
on vuorovaikutteisuus seuran sisällä. 
 
Seuran pelikauden päätöstilaisuus järjestetään yhteisesti kaikille joukkueille 
loka-marraskuussa 2022. Tilaisuudessa seura palkitsee Vuoden Fair Play – 
pelaajan, Vuoden PU -laisen, Pro PU -laisen ja Vuoden erotuomarin. 
Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus muistaa tilaisuudessa seuratoimijoita. 
Joukkueet palkitsevat omat pelaajansa ja taustansa omissa kauden 
päättäjäistilaisuuksissaan.   

 
 

 
 

7. TALOUS 
 
Seuran tarjoamat yhteistyösopimukset on jaoteltu kolmeen ryhmään: tukija,  
yhteistyökumppani ja pääyhteistyökumppani. Hallitus valitsee keskuudestaan  
yhteistyökumppanien vastuuhenkilön.  
 
Vuodelle 2022 varainhankinnan pohjan luovat seuran tekemät pitkäaikaiset  
pääyhteistyökumppaneiden yhteistyösopimukset. Seura pyrkii aktiivisesti 
hyvään yhteistyökumppaniverkostoon.  
 
Muita seuran ja joukkueiden varainhankinnan keinoja ovat muun muassa 
seuran  
tuotteiden myynti keskitetysti, erilaiset talkoot, myyjäiset ja PU-62:n 
kausijulkaisun  
mainostuotot. Mikäli joukkueet käyttävät seuran nimeä tai logoa omassa  
varainhankinnassaan, on siitä sovittava seuran yhteistyökumppanien  
vastuuhenkilön kanssa. Kaikesta tuotemyynnistä on kuitenkin ilmoitettava 
hallituksen keskuudesta valitsemalle vastuuhenkilölle mahdollisten 
verotusseuraamusten välttämiseksi.  
 
Seuran tekstiilien painatukset hoidetaan yhteneväisyyden vuoksi aina samalla 
palveluntuottajalla.   
 
Joukkuemaksut jokainen joukkue määrittelee oman varainkäyttötarpeensa  
perusteella. Naisten joukkueen kulut kattaa osittain seura. Naisten joukkueen  
pelaajien on valmistauduttava varainkeruuseen esimerkiksi talkootöillä tai 
muilla  
varainhankinnan keinoilla.   
 



Seura maksaa internet -kotisivujen sekä hallituksen ja toimiston 
sähköpostitunnusten  
ylläpidon. Lisäksi varaudutaan maksamaan kulukorvausta puhelinkuluista 
hallituksen jäsenille, mikäli säännöllisesti soitettavien puheluiden määrä on 
merkittävä eikä niitä voida soittaa seuran puhelimella. Seura perii joka 
kuukausi jokaiselta joukkueelta seuramaksun tämän suuruudesta 
keskustellaan toimihenkilöpalaverissa 19.10.2021. Maksu suoritetaan 
myClubin pelaajalistojen kautta. 
 
Seuran jäsenmaksusta vuodeksi 2022 päättää vuoden 2021 syyskokous.  
 
Joukkueet hankkivat omalla kustannuksellaan seuran viirejä tarpeisiinsa.  
 
 
 

8. VIESTINTÄ 
 

PU-62 pyrkii lisäämään nais- ja tyttöjalkapallon näkyvyyttä pitämällä yhteyttä 
tiedotusvälineisiin. Sosiaalisen median viestinnästä on tehty vuoden 2019 
alussa Some-strategia, jota päivitetään 2022 aikana ja sen jälkeen aletaan 
toteuttamaan sovitusti. 
 
Sisäisessä viestinnässä käytetään jäsenrekisterijärjestelmää myClub, jonka 
kautta saadaan tavoitettua seuran kaikki jäsenet keskitetysti. Ulkoisessa 
viestinnässä pääasialliset keinot ovat seuran omat Internet- ja Facebook-sivut.   
 
Hallitus valitsee tiedottajan, jonka vastuulla on seuran viestintä sekä internet-
sivustojen ylläpito.  
 
Joukkueet vastaavat omasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästään seuran 
ohjeiden mukaisesti.  

 


