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1 SEURAN TOIMINNAN TARKOITUS 
 
Haminan Pallo-Kissojen toiminnan tarkoituksena on kehittää jalkapalloa lajina Haminan 
alueella, edistää jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä tarjota seuran jäsenille mah-
dollisuus yhdessäoloon liikunnallisen harrastuksen parissa. Lisäksi seura luo edellytykset 
jäsenilleen tavoitteelliseen lajitaitojen kilpailulliseen kehittämiseen tukien joukkueiden pe-
laajien kehittymistä jalkapalloilijoina.   
 
Seura ylläpitää Haminan seudun jalkapallokulttuuria sekä tuottaa laajaa ja laadukasta nuo-
risotyötä tarjoamalla haminalaisille jalkapallosta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua 
lajiin harrasteryhmissä ja juniorijoukkueissa.  
 
Toimintakaudella 2022 seuran toiminnan painopisteenä ja tavoitteena ovat:  

 Vakiinnuttaa elokuussa 2021 käynnistetty toiminnanjohtajahanke toiminnallisesti ja 
taloudellisesti 

 Pyrkiä kasvattamaan joukkueissa harrastavien pelaajien kokonaismäärää 20:lla vrt. 
kausi 2021 (tavoite 180 junioripelaajaa kauden 2022 päättyessä) 

 Perustaa tyttöjen 2013-2014 joukkue ja poikien 2015 joukkueen syksyn 2021 aika-
na. Onnistua tyttöjen 2015 joukkuetoiminnan käynnistämisessä kevään 2022 aika-
na. 

 Ylläpitää nappulatoiminnassa jalkapalloa harrastavien lasten määrä kauden 2021 
tasolla (95 lasta). 

 Käynnistää erityisryhmille suunnattu liikuntakerho talvikaudella palloiluhallissa sekä 
koululaisten liikuntakerho lukuvuoden 2021-2022 aikana. 

 Käynnistää seurajohtoisten turnausten järjestäminen Haminan palloiluhallissa talvi-
kaudella sekä kesäkaudella ulkokentillä,   

 Turvata seuran omistaman Haminan Palloiluhalli Oy:n toiminta sekä yhtiön toimin-
nan jatkuvuus, 

 Jatkaa huolellista ja tarkkaa talouden suunnittelua sekä toimeenpanoa,  

 Pyrkiä kehittämään seuran näkyvyyttä Haminan alueella, 

 Vaikuttaa ja osallistua Haminan kaupungin liikuntapaikkojen kehittämisessä sekä 
käytössä ja jalkapallon toimintaedellytyksiin vaikuttavassa päätöksenteossa. 

 
Haminan Pallo-Kissojen toimintakauden 2022 tärkein tavoite on vakiinnuttaa päätoimisen 
toiminnanjohtajan rooli osana seuran sekä Haminan palloiluhallin toimintaan.  
  
 
2 VARSINAINEN TOIMINTA 
 
2.1 Seuran joukkueet ja harjoitusryhmät kaudella 2022 
 
Toimintakaudella 2022 on arvion mukaan 15 junioreiden ikäluokka- ja tasojoukkuetta.  
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Juniori-ikäluokat ja joukkueet eri sarjoissa (syntymävuodet) 

 Pojat 06-07 (yhteinen harjoitusryhmä P07) 

 Tytöt 07-08  

 Tytöt 09-10  

 Pojat 09-10 (yhteinen harjoitusryhmä, kaksi tasojoukkuetta) 

 Pojat 11 (kaksi tasojoukkuetta) 

 Pojat 12  (kaksi tasojoukkuetta) 

 Pojat 13 (yhteinen harjoitusryhmä P14) 

 Pojat 14 (yhteinen harjoitusryhmä P13) 

 Tytöt 13-14 (uusi joukkue. perustetaan syksyllä 2021) 

 Pojat 15 (uusi joukkue. perustetaan syksyllä 2021) 

 Tytöt 15 (uusi joukkue, perustetaan kevään 2022 aikana) 
 

Kesän nappulaliigan jälkeen pyritään perustamaan uudet ikä-luokkajoukkueet vuonna 
2016 syntyneille tytöille ja pojille. 
 
 
2.2 Erityislasten – aikuisten liikuntaryhmä 

  
Seura käynnistää hallikaudella (syksy2021-kevät2022) erityislasten ja –aikuisten sovelta-
van jalkapallon sekä liikuntaryhmän toiminnan Haminan palloiluhallissa yhteistoiminnassa 
Ravimäki-yhdistyksen sekä muiden yhdistyksien kanssa.   
 
 
2.3 Koululaisten liikuntakerho 

  
Seura käynnistää lukuvuoden (syksy2021-kevät2022) jalkapalloaiheisen koululaisten lii-
kuntakerhotoiminnan erillisen suunnitelman mukaan. Kerho on suunnattu 1-3 luokkalaisille 
(2014 – 2012 syntyneet) ja sen tavoitteena on rekrytoida uusia pelaajia seuran juniorijouk-
kueisiin. 
 
 
2.4 Nappulatoiminta 
 
Seura järjestää kaudella 2022 Nappulaliigan eli jalkapallokoulun 5–6-vuotiaille tytöille ja 
pojille ympärivuotisesti sekä futis-leikkikoulun 4-vuotiaille  
 
Nappulatoiminnassa on kolme kautta: Kevätkausi, kesäkausi ja syyskausi. Ulkokentillä 
järjestettävä kesäkausi on nappulatoiminnan pääkausi ja se luo edellytykset uusien ja toi-
mintansa aloittavien joukkueiden muodostamiseksi. Syys- ja kevätkausi järjestetään Ha-
minan Palloiluhallissa.  
 
Nappulaliigaan voivat osallistua lähtökohtaisesti vuosina 2015–2016 syntyneet lapset. Fu-
tisleikkikouluun voivat osallistua 2017-2018 syntyneet lapset. 
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2.5 Taitokoulu ja maalivahtikoulu 
 
Seura pyrkii toteuttamaan taito- ja maalivahtikoulun juniorijoukkueiden pelaajille, jotka ha-
luavat varsinaisten joukkueharjoituksien lisäksi kehittää omia lajitaitojaan. Jalkapallon pe-
rustaitojen kehittämisen lisäksi taitokoulussa pyritään kehittämään pelaajien osaamista 
tekniikkakilpailuiden eri osa-alueiden suorituksissa. Maalivahtikoulussa pyritään kehittä-
mään maalivahdin perustaitoja. Taito- ja maalivahtikoulu antaa pelaajille vinkkejä omaeh-
toiseen harjoitteluun.    
 
Taito- ja maalivahtikoulu pyritään toteuttamaan talvikaudella palloiluhallissa sekä kesällä 
toteutettavan leirin yhteydessä. 
 
 
2.6 Esikoulujen jalkapallotapahtuma 
 
Seura järjestää Haminan esikouluille tarkoitetun Eskarifutis-tapahtuman yhden päivän ta-
pahtumana huhti-toukokuussa 2022. Tapahtuma toimii samalla erittäin tärkeänä markki-
nointitilaisuutena kesän Nappulaliigan toiminnasta sekä nuorempien joukkueiden toimin-
nasta. 
 
 
2.7 Alakoulujen jalkapallo-tapahtuma 
 
Seura järjestää Kaikki Pelaa - Jalkapallotapahtuman Haminan koulujen 1.–4. luokkalaisille 
toukokuussa 2021. Jalkapallo-otteluiden lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa jalkapallon 
harrastusmahdollisuuksista Haminan Pallo-Kissojen juniorijoukkueissa. 
 
 
2.8 Tekniikkakilpailut 
 
Seuran järjestää kauden päättyessä lokakuussa tekniikkakilpailut seuran junioreille. Tek-
niikkakilpailuissa taitomerkin suorittaneet saavat oikeuden osallistua alueellisiin tekniikka-
kilpailuihin, joissa menestyneet saavat osallistumisoikeuden valtakunnallisiin kilpailuihin. 
 
 
2.9 Akatemia-valmennus 
 
Seura toteuttaa urheiluakatemiaan valittujen urheilijoiden jalkapallovalmennuksen Etelä-
Kymen urheiluakatemia kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti. 
 
 
2.10 Jalkapallo- ja liikuntaleirit 

 
Seura toteuttaa kesäkuussa ja mahdollisesti syys- sekä hiihtolomalla seuran nuoremmille 
junioreille ja muille liikunnasta kiinnostuneille jalkapallo-/liikuntaleirin Haminan urheiluken-
tällä. Jalkapallo ja -liikuntaleirin leiriryhmät on tarkoitettu 2008 – 2014 syntyneille lapsille.  
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2.11 Seurajohtoiset turnaukset 

 
Seura suunnittelee ja johtaa hallikaudella harjoituspeliturnauksia kaikille seuran juniori-
joukkueille. Tavoitetilassa turnaustapahtumia on yhteensä 30 (2 turnausta/HaPK:n juniori-
joukkue). 
 
Lisäksi seura suunnittelee, johtaa ja järjestää toukokuun-kesäkuussa Haminan ulkokentillä 
sekä mahdollisesti lokakuussa Haminan palloiluhallissa erilisiä ikäluokkaturnauksia. Ta-
voitteena on toteuttaa 4 turnausta.    
 

 
2.12 Muut jalkapallotapahtumat 
 
Seura järjestää toimintakauden 2022 hallituksen suunnitelmien ja päätöksien mukaisesti 
jalkapalloon liittyviä mahdollisia muita tapahtumia. Mahdollisia tapahtumia voi esimerkiksi 
olla alueen työyhteisöille ja kaveriporukoille tarkoitetut turnaukset/tapahtumat. 
 

 
2.13 Aikuisjalkapallo 
 
Toimintakaudella 2022 ei seurassa ole aikuisjalkapalloryhmiä. Mikäli joukkueiden kilpailul-
linen taso mahdollistaa ja se nähdään tarkoituksenmukaisena voivat juniorijoukkueet osal-
listua aikuisten sarjoihin. Yhteistoiminta HaPK edustuksen kanssa ylläpidetään nykytasol-
la. 

 
 

3 VARAINHANKINTA JA TALOUS 
 
Seuran varainhankinta muodostuu kaudella 2022 seuraavista osa-alueista: 

 Seuramaksut (Jäsen- ja toimintamaksu), joilla katetaan hallivuorot ja osittain seuran 
hallinnon kulut 

 Avustushakemukset (mm. kaupungin toiminta-avustukset, valtionavustukset, yrityk-
sien ja yhteisöiden myöntämät avustukset), 

 Haminan Palloiluhallin mainosmyynti, 

 Kissa-Sanomien tuki-ilmoitusmaksut, 

 Seuratuotteiden sekä varainhankintatuotteiden myynti (esim. varusteet, kalenterit),   

 Talkootyö, 

 Seuran järjestämien turnauksien tulot,  

 Joukkueiden järjestämistä turnauksista ja kioskitoiminnasta saatavat tulot, 

 Nappulaliigan ja Futisleikkikoulun osallistumismaksut, 

 Muut tukijoiden avustukset. 
 
Seura ylläpitää ja kehittää hallinnoimansa junioritukirahaston pääomaa. Junioritukirahas-
ton myöntämien stipendien avulla mahdollistetaan vähävaraisten perheiden lapsille täysi-
painoinen jalkapalloharrastus seurassa kustannusnäkökulmasta.   
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4 MUU SEURA- JA HALLITUSTOIMINTA 
 
4.1 Seuran viestintä 
 
Seuran viestinnässä pyritään kehittämään seuraavia asiakokonaisuuksia: 

 Seuran Internet-sivujen käytön lisääminen tiedottamisessa ja näkyvyydessä,   

 Seuran Facebook- ja Instagram-sivujen uutisoinnin ja sivujen käytön lisääminen 

 Mahdollisuuksien mukaan seuralle pyritään luomaan youtube-kanava 

 Positiivisen medianäkyvyyden lisääminen (Reimari, Kymen Sanomat), 

 Seuran hallituksen ja joukkueiden välisen avoimen tiedonkulun ylläpitäminen ja 
edelleen kehittäminen. 
 

Lisäksi seuralehti Kissa-Sanomat julkaistaan toukokuussa. 
 
 
4.2 Seuran yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet 
 
Seura järjestää kauden 2022 aikana yhteisiä tilaisuuksia, joita ovat mm. seuraavat: 

 Juniorijoukkueiden kauden päätös- ja palkitsemistilaisuudet,  

 Seuran aikuisjäsenten tilaisuudet (mm. kauden päätöstilaisuus ja seurapalaverit),  

 Seuran tekniikkakilpailut, 

 Joukkueiden omat päättäjäistilaisuudet ja tapahtumat, 

 Toimihenkilöiden seurapalaverit keväällä ja syksyllä vuosikokouksiin liittyen. 
 
 
4.3 Haminan Palloiluhalli Oy 
 
Seuran keskeisenä tavoitteena on turvata omistajana Haminan Palloiluhallin Oy:n toiminta 
ja täten mahdollistaa liikuntapaikan olemassaolo seuran junioreille ja muille liikuntaryhmil-
le. Asetetun tavoitteen saavuttamiseksi seura: 

 Sitoutuu harjoitusvuorojen hankkimiseen edellisen toimintakauden 2021 tasolla, 

 Järjestää seurajohtoisesti hallissa turnauksia hallikaudella käyttöasteen lisäämisek-
si, 

 Toteuttaa akatemiavalmennuksen koko lukuvuoden ajan palloiluhallissa 

 Käynnistää erityisryhmän jalkapallo- ja liikuntaharjoitukset, 

 Juniorijoukkueet pyrkivät lisäämään palloiluhallissa toteutettavien tapahtumien, otte-
luiden sekä turnauksien määrää, 

 Seuratoiminnassa mukana oleva jäsenistö pyrkii edistämään palloiluhallin vuoro-
myynnin markkinointia.  

 
Haminan Pallo-Kissat ry vaikuttaa pääomistajana Haminan Palloiluhallin vuorojakoon si-
ten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla seuran ja sen joukkueiden tarpeita. 
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4.4 Haminan alueen jalkapallo-olosuhteiden kehittäminen 
 
Seura pyrkii kehittämään jalkapallon harrastamisen olosuhteita kaudella 2022 seuraavilla 
tavoitteilla: 

 Kaupungin kenttä- ja salivuorojen jakoon vaikuttaminen, 

 Kaupungin jalkapallokenttien (ml. niiden välineistön) ylläpidon ja kehittämisen tur-
vaaminen. 
 

Seura pyrkii vaikuttamaan Haminan kaupungin päätöksien tasapuolisuuteen resurssien ja 
investointien jaossa eri urheiluseurojen välillä.  
 

  
4.5 Seuran harrastajamäärä 

 
Toimintakauden 2022 tavoitteena on kasvattaa juniorijoukkueissa jalkapalloa harrastavien 
lasten ja nuorten kokonaismäärää sekä ehkäistä ns. dropout-ilmiötä. Tavoitteen saavutta-
miseen vaikutetaan seuraavilla toimenpiteillä: 

 Joukkueiden toimihenkilöiden ohjaaminen Kaikki Pelaa pelisääntöjen mukaiseen 
ideologiaan, pelisääntöjen laadinnan sisältöön sekä toteutuksen valvontaan, 

 Joukkueiden toiminnassa jokaisen harrastajan tasapuolinen huomiointi 

 Joukkueiden välisen yhteistoiminnan kehittäminen seuran tavoitteet sekä yksittäis-
ten harrastajien tarpeet huomioiden (mm. yhteistoiminta pelaajamäärien riittävyy-
dessä erityisesti vanhimmissa 11vs11 pelimuodon ikäluokissa), 

 Seuran tarjoamien mahdollisuuksien markkinointi Haminan alueen lapsiperheille. 
 

 
4.6 Muu toiminta 
 
Haminan Pallo-Kissojen kauden 2022 muita toiminnan painopisteitä ovat: 

 Varustesopimuksen tarkastaminen 

 Yhteistyö muiden Haminan alueen jalkapallo- ja urheiluseurojen kanssa (mm. useita 
eri lajeja harrastavien lasten harrastamisen mahdollistaminen), 

 Yhteistyö Haminan kaupungin kanssa riittävien toimintaresurssien varmistamiseksi, 
 
Lisäksi seura pyrkii lisäämään tukijoiden ja seuran välistä yhteistoimintaa tarjoamalla heille 
eri lajeja sisältävän liikunnallisen illanvieton Haminan palloiluhallissa. Tapahtuma toteute-
taan yhteistoiminnassa Haminan Palloiluhalli Oy:n kanssa osana yrityksen toiminnan 
markkinointia. 


