KUOPION PALLOSEURAN RY:N TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019

1. YLEISTÄ
KuPS ry:n toiminta-ajatuksena on kehittää jalkapalloilun kilpailutoimintaa, tukea ja
edistää lajin harrastamista sekä toimia jalkapalloiluun kohdistuvan kiinnostuksen ja
lajin arvostuksen lisäämiseksi Kuopion kaupungissa ja laajemminkin maakuntamme
alueella. Seura pyrkii juurruttamaan jäseniinsä rehdin pelitavan ja hyvän
yhteishengen.
Seura pyrkii mahdollistamaan jalkapallosta kiinnostuneiden lahjakkaiden seuran
jäsenien kehittymisen lajissaan kansallisiksi ja kansainvälisiksi huipputason pelaajiksi.
KuPS on laatinut Palloliiton johdolla pelaajakehitysstrategia -ohjelman ja sen
toimeenpanosuunnitelman vuoden 2018 aikana. Pelaajakehitysohjelman
toimeenpano käynnistyy vuoden 2019 aikana ja jatkuu aina vuoteen 2021 saakka.
Kehitysohjelma painottuu pelaajien ja valmennustoiminnan kehittämiseen sekä
seuran toiminnan kehittämiseen.
Seura tulee edelleen jatkamaan stipendien jakamista junioreille.
Seura on Suomen Palloliiton virallinen jäsen ja pelaa jalkapalloa Suomen Palloliiton
alaisessa sarjassa sekä muissa SPL:n pelitapahtumissa. KuPS ry vuokraa KuPS Oy:lle
em. pelipaikan sovittua korvausta vastaan.

2. HALLINTO
Kuopion Palloseura ry:n toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
kuusi (6) varsinaista jäsentä, joista yksi paikka on varattu sisäiselle hoitokunnalle ja
yksi KuPS Oy:n hallituksen määräämälle edustajalle.
Seuralla on päätoiminen toiminnanjohtaja, toimistonhoitaja, valmennuspäällikkö,
junioripäällikkö ja talenttivalmentaja sekä harrastepäällikkö.
Toiminnanjohtajana toimii Jari Koistinen ja toimistohoitajana toimii Kirsi Pöyhönen.
Seuralla on sisäinen hoitokunta, joka hoitaa mm. omakatteista KuPS
stipendirahastoa.
Seuralla on perinteinen tukiryhmä, KuPS IV, jonka vastuualueena on kenttämyynnin
järjestäminen ottelutapahtumissa, lipunmyynti, kenttämainosten asettaminen sekä
järjestyksenvalvonta. Lisäksi KuPS IV osallistuu seuran talkootyöhön ja
varainhankintaan.

3. VALMENNUSTOIMINTA
Valmennuspäällikkönä toimii Esa Pekonen, jonka vastuualueet ovat seuraavat
• KuPS ikäluokat D12 – C15
• Valmennustoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä
Junioripäällikön kanssa.
• KuPS ikäluokkien D12 – A20 ja KuFu -98 valmentajien rekrytointi ja
kouluttaminen
• KuPS ikäluokkien F8 – A20 harjoitusvuorojen hakeminen ja jakaminen
• Palloliiton kehityksen seuranta toiminta ikäryhmissä D12 – D13
• Robinson-kerho toiminta
• Kuopion alueen urheiluakatemian jalkapallovalmentaja (pojat)
Junioripäällikkönä toimii Anssi Pellikka, jonka vastuualueet ovat seuraavat
• KuPS ikäluokat F8 – E11
• KuPS ikäluokkien F8 – E11 valmentajien rekrytointi ja kouluttaminen
• Palloliiton kehityksen seuranta toiminta ikäryhmissä E11
• Tenavaliiga-toiminta kokonaisuudessaan (myös harjoitusvuorot)
• Snadiliiga-toiminta
• KuPS:n markkinoinnista osaltaan
Harrastepäällikkönä toimii Antti Konttinen, jonka vastuualueet ovat seuraavat
• KuPS harrastetoiminta (Junnuliigat ja B3 -juniorit)
• KuPS harrastejoukkueiden valmentajien rekrytointi ja kouluttaminen
• Yhden KuPS ikäluokan kilpajoukkueen valmentaminen
Huippuvaiheen talenttivalmentajana toimii Juha-Pekka Niskanen.
Vastuualueet ovat:
• KuPS talenttivalmennus B17 – A20 ikäluokissa
• toimii KuPS yhteyshenkilönä Junioreiden, KuPS edustusjoukkueen ja SC KuFu98 kanssa.
• toimii KuPS yhteyshenkilönä Itä-Suomen piirin muiden seurojen kanssa.
Nuoruusvaiheen talenttivalmennus toimii Miikka Ilo.
Vastuualueet ovat:
•
•

KuPS talenttivalmennus D12 – C15 ikäluokissa
toimii KuPS yhteyshenkilönä Itä-Suomen piirin muiden seurojen kanssa,
yhdessä huippuvaiheen talenttivalmentajan kanssa.

Fortum-tutorina toimii Anssi Pellikka.
Vastuualueet ovat:
•
•

KuPS tutor-toiminta F8 – E10 valmentajien kanssa
Tenavaliiga-valmentajien tutorointi yhdessä Jouni Pitkäsen ja Sasu Rissasen
kanssa

Seuran 2015 valmistunutta valmennuslinjausta päivitetään kauden 2019 aikana.
Päivityksestä vastaavat edustusjoukkueiden osalta Valmennus-, Junioripäällikkö ja
harrastejoukkueiden osalta Harrastepäällikkö.

3.1.

VALMENTAJAT

3.1.1.

SEURAN EDUSTUS- JA JUNIORIJOUKKUEET SEKÄ VASTUUVALMENTAJAT
A-juniorit
B-juniorit
B2
B3
C15
C15 Haaste
C15 JL Musta
C15 JL Keltainen
C14
C14 Haaste
C14 JL
D13
D13 Haaste
D13 JL Musta
D13 JL Keltainen
D12
Dn12 Haaste
Dn12 JL Musta
Dn12 JL Keltainen
E-11
E-10
F-9
F-8
Maalivahtivalmennus
Fyysinen valmennus
SC KuFu-98

Tero Taipale
Antti Konttinen
Jorma Eskelinen
Timo Koponen
Janne Kasurinen
Jari Savolainen
Simo-Pekka Simonaho
Mika Leppänen
Miikka Ilo
Jarmo Korhonen
Outi Pulliainen
Jouni Antikainen
Rauno Puputti
Popo Salami
Jari Vironen
Marko Ylönen
Jouko Poussu
Caner Dogruyol
Valtteri Varno
Jouni Pitkänen
Keijo Hyvönen
Marko Siltanen
Sasu Rissanen
Jori Särkkä, Joonas Pöntinen, Kimmo Kauhanen,
Aleksi Honka-Hallila, Miika Kumpulainen
Juho Heikkinen, Tatu Tiihonen
Juha-Pekka Niskanen

3.1.2.

SEURAN KAUPUNGINOSAJOUKKUEET JA VALMENTAJAT:
Ahmat
Haukat
Hirvet
Ilvekset
Karhut

Ketut

Kobrat
Kotkat
Kurjet

Kärpät

Oravat
Peurat
Puumat
Saukot
Sudet

Böhm Tomi, Kauppinen Ari, Haanpää-Räisänen Tarja
Räisänen Vesa
Ville Kesti, Juha Petteri Happonen, Malinen Joonas
Miettinen Jari, Lauhava Tommi
Valmentajaa etsitään
Haatainen Marko, Hyvärinen Mika
Eskelinen Perttu, Korhonen Markus, Räisä Heikki
Turunen Marko, Sallinen Ville-Veikko
Timoskainen Juha, Rissanen Seppo, Ahava Jussi,
Ruuskanen Jori
Huuskonen Petri, Railanmaa Aki, Ryynänen Markus
Kauppinen Juha, Puoliväli Jukka, Rönkä Rami, Pikkarainen
Sami, Leppänen Juha
Kirjavainen Pirkka, Lappalainen Juha, Kirjavainen Riikka
Savolainen Kimmo, Kärkkäinen Virve, Korhonen Niko
Juntunen Tuomas, Laulainen Jouni, Pirinen Erkka, Rotko
Janne, Tuovinen Kari
Haapea Jari, Missonen Tuomas, Mykkänen Timo,
Smolander Janne, Turunen Marko, Yletyinen Antti
Aholainen Antti, Hakala Juri, Kankkunen Tommi Petteri
Ahokivi Antti, Matikka Ville, Malkki Jan-Peter, Miettinen
Samu
Antikainen Janne, Haapakorva Antti, Heikkinen Tuomas
Nykänen Tuukka, Sinkko Miitri, Miettinen Jani, Saxlin
Tuomas, Huusko Ville
Turunen Aki, Karppinen Ville, Haapanen Juha
Korhonen Petri
Ropponen Antti, Alaoui Hicham, Kukkonen Antti
Seppälä Mari
Laasanen Pekka, Lonka Jyrki, Pantsu Mikko, Venäläinen Ilja
Pöyhönen Jarkki, Savinainen Marko
Lappalainen Juha
Soininen Markku, Tammi Toni, Makkonen Tomi, Nuutinen
Jouni, Koskinen Antti

4. KOULUTUSTOIMINTA
Valmentajien ammattitaitoa ja osaamista kehitetään seuran sisäisellä koulutuksella,
SHA:n koulutuksilla sekä Suomen Palloliiton kursseilla. Valmentajien ja ohjaajien
riittävyys pyritään takaamaan rekrytoimalla mukaan uusia vanhempia ja järjestämällä
junioripelaajille ohjaajakoulutusta ja antamalla heille ohjaus- ja valmennustehtäviä
seuran tapahtumissa. Lisäksi seura kouluttaa joukkueen toimihenkilöitä.

5. URHEILUTOIMINTA
KuPS ry:n tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle kuopiolaiselle pojalle
mahdollisuus harrastaa jalkapalloa omien kykyjensä ja tarpeittensa mukaisella
tasolla. Junioritoimintaan voivat osallistua pelaajat aina siihen vuoteen asti, kun he
täyttävät kaksikymmentä vuotta.
Seuran urheilutoiminta jakautuu kilpaurheiluun ja harrasteurheiluun. Kilpaurheilussa
järjestetään lahjakkaille ja innokkaille pelaajille toimintaa, joka mahdollistaa
kehittymisen valtakunnalliselle huipulle. Seuran valmennuspäällikkö ja
junioripäällikkö vastaavat pelaajien valinnoista kilparyhmiin.
Harrasteryhmien tarkoituksena on tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus pelata
jalkapalloa.
SC Kuopio Futis-98 (KuFu) tulee toimimaan KuPS Oy:n farmijoukkueena myös
kaudella 2019. KuPS ry tulee tekemään seurayhteistyösopimuksen KuFu:n kanssa.
Sopimuksen mukaisesti KuPS ry vastaa KuFu:n valmennuksesta toisen valmentaja
osalta 2019. Sopimus takaa lahjakkaimmille KuPS:n pelaajille mahdollisuuden
harjoitella ja pelata vaativammalla tasolla. Tällä järjestelyllä on tarkoitus parantaa
KuPS:n pelaajapolkua pelaajan siirtyessä aikuisten sarjaan sekä niiden junioreiden
pelaajauran kehittymistä, joiden kannalta on välttämätöntä löytää juniorisarjoja
kovempitasoisia harjoittelu- ja pelimahdollisuuksia.

5.1.

KILPAILUTOIMINTA
Edustusjoukkueet (F8 – A-juniorit) muodostavat KuPS ry:n kilpaurheilutoiminnan
rungon.
D12 – ikäryhmästä alkaen edustusjoukkueiden pelaajille pidetään fyysiset testit ja
heille järjestetään erityistä fyysistä valmennusta. Fyysisestä valmennuksesta vastaa
Juho Heikkinen ja Tatu Tiihonen. Maalivahtivalmentajina toimivat Jari Haapea, Mikko
Kauhanen ja Joonas Pöntinen. Vuonna 2019 perustetaan F8 -edustusjoukkue, joka
ovat syntyneet vuonna 2011.
Seuran kilpailullisena tavoitteena on, että A20 ja B17 juniorit selviytyvät ikäluokkansa
SM-loppusarjaan sijoituksen ollessa kahdeksan parhaan joukossa. C15, C14 ja D13
junioreiden tavoitteena on sijoittua kahdeksan parhaan joukkoon ikäryhmänsä Itason turnauksessa, C15-ikäliokassa turnaus on nimetty Kai Pahlman -turnaukseksi.
C- ja D- juniorit osallistuvat Puolen Suomen Liigaan, mihin osallistuu kuuden piirin
parhaat joukkueet. Edustusjoukkueet ikäryhmissä C15 – F8 eivät osallistu Itä-Suomen

piirisarjoihin. Edustusjoukkueiden tulee tehdä säännöllisesti tasonmittausta
pelaamalla ikäluokkansa Suomen parhaita joukkueita vastaan.
Muilta osin joukkueiden kilpailutoiminta ilmenee kunkin joukkueen omista
toimintasuunnitelmista.
Lisäksi seuran pelaajat osallistuvat SPL:n järjestämiin taitokilpailuihin. KuPS ry
järjestää edustusjoukkuepelaajille erillisiä taitoharjoituksia, jotka toimivat hyvinä
harjoitteina varsinaiseen kilpailuun.

5.2.

HARRASTETOIMINTA
Harrasteurheilutoiminta muodostuu Perhe-liigasta, Snadi-liigasta, Tenavaliiga toiminnasta, Junnuliiga -joukkueista sekä B3 -joukkueen toiminnasta. 2008
syntyneiden Junnuliigajoukkue perustetaan marraskuussa 2019. Harrasteryhmät
ikäluokissa B3 – D12 osallistuvat Itä-Suomen piirisarjoihin ja C- ja D- ikäluokan
haasteryhmillä on mahdollisuus osallistua Puolen Suomen Liigan karsintaan.

5.2.1.

PERHE-LIIGA
Perheliiga on tarkoitettu 3 – 5 vuotiaille lapsille yhdessä heidän vanhempien kanssa.
Perheliigassa lapsi ja vanhempi liikkuvat yhdessä erilaisten pelien ja leikkien
viihdyttämänä, pelien ja leikkien keskiössä on pallo.
Perheliiga jaksot ovat marras – helmikuu, maalis – kesäkuu ja elo – lokakuu.

5.2.2.

SNADI – LIIGA
Snadi - liiga on alle kouluikäisille tarkoitettu kertaluonteinen ympärivuotinen
liikuntatapahtuma. Talvella Snadi - liiga järjestetään Kuopio - hallissa, kesällä
Keskuskentällä.

5.2.3.

TENAVALIIGA-JOUKKUEET
KuPS ry:llä on 15 Tenavaliigajoukkuetta. Nämä eri eläinten mukaan nimetyt
joukkueet muodostavat seuran 7-12-vuotiaiden harrastustoiminnan.
Tenavaliigajoukkueet pelaavat omien viikoittaisten harjoitusten lisäksi Tenavaliigaa ja
osallistuvat seuran järjestämiin turnauksiin: Prisma-turnaukseen keväällä ja Savon
Sanomat Aki Cupiin yhdistettiin syksyllä pelattavaan JunnuPelemuut tapahtumaan.

5.2.4.

TENAVALIIGA-TAPAHTUMAT
Tenavaliigassa pelaavat ikäluokat E11, E10, F9 ja F8. Tenavaliigaa pelataan Savon
Sanomat Areenalla huhtikuusta lokakuuhun asti. Touko-, kesä- ja elokuun aikana
Tenavaliigaa pelataan myös Siilinjärven Harjamäessä.

5.2.5.

JUNNULIIGA
Kaupunginosajoukkueiden toiminta loppuu sinä vuonna, kun pelaajat täyttävät 12
vuotta. Tämän jälkeen ne pelaajat, jotka eivät sillä hetkellä pelaa edustusjoukkueissa
voivat jatkaa pelaamista harrastemielessä seuran Junnuliiga-joukkueissa. Vuonna
2019 marraskuussa perustetaan 2008-syntyneiden ikäryhmässä Junnuliiga-joukkue.
Junnuliigajoukkueet osallistuvat oman ikäryhmänsä SPL Itä-Suomen piirin järjestämiin
piirisarjoihin.

5.2.5

KORTTELILIIGA
Kortteliliiga on tarkoitettu harrastejoukkueille joiden pelaajat ovat yli 16 vuotiaille.
Pelimuotona on 7 v 7 peliä juniorimaaleihin sovelletuin säännöin.
KuPS ry jatkaa Kortteliliiga toimintaa vuoden 2019 keväällä. Tavoitteena on kasvattaa
Kortteliliigan joukkuemäärää vuoden 2018 yhteensä 24 joukkueesta n. 32
joukkueeseen ja n. 500 pelaajaan. Kortteliliigan markkinointi yrityksille, kouluille ja
kaveriporukoille aloitetaan tammikuussa 2019. Kortteliliigan pelipaikka kaudelle 2019
sovitaan kaupungin kanssa yhdessä.

5.2.6

ERKKA-RYHMÄ
KuPS Erkka-ryhmä aloittaa viidennen toimintavuoden kaudella 2019. Ryhmän
vastuuvalmentajana toimii Jukka Nieminen ja joukkueenjohtajana Anu Puttonen.
Ryhmä osallistuu vuosittain kahteen SM-turnaukseen.

5.2.8

SAVON SANOMAT – JALKAPALLOKOULU JA JUNNUPELEMUUT
KuPS ry järjestää kesäkuun ensimmäisellä viikolla Savon Sanomat – jalkapallokoulun.
Koulua pidetään seitsemällä kentällä eripuolilla Kuopiota ja Siilinjärvellä.
Jalkapallokouluun kuuluvat myös Turnauspäivä, jolloin kaikki koululaiset viettävät
päivän Savon Sanomat Areenalla pelaten turnauksen omassa ikäluokassaan ja
Perhepäivä, joka päättää jalkapallokouluviikon. Jalkapallokouluun osallistuu
vuosittain lähes 400 lasta.
25. JunnuPelemuut – turnaus järjestetään Savon Sanomat Areenalla syyskuussa
2019. JunnuPelemuut on Pohjois-Savon suurin turnaus. Vuosittain järjestettävään
turnaukseen on osallistunut n. 80 joukkuetta, pelaajia on lähes tuhat ja viikonlopun
aikana pelattavien pelien määrä lähentelee 250. Kaudella 2019 on tavoitteena
kasvattaa joukkueiden määrää yli 100 joukkueeseen.
KuPS ry:n sisäinen hoitokunta pyrkii järjestämään KuPS Oy:n kanssa maakunnallisia
jalkapallokouluja.

5.2.9

TYTTÖJALKAPALLO
KuPS ry suhtautuu tyttöjalkapalloiluun positiivisesti. Keskustelut Pallokissojen
toiminnan liittämisestä KuPS ry:n toimintaan on aloitettu. Selvitykset asian suhteen
tehdään kauden 2019 aikana.

6.

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
KuPS ry ylläpitää kolmea (3) iltapäiväkerhoa (Pirtin koulu 2 kpl, Haapaniemen koulu).
Valmennuspäällikkö Esa Pekonen vastaa iltapäiväkerhon koordinoinnista.
Pirtin kerhojen vastuuohjaajat ovat, Paula Kiiskinen ja Jouni Pitkänen.
Haapaniemen kerhon vastuuohjaaja on Antti Konttinen.

7.

TALOUS
KuPS ry on mukana Suomen Palloliiton Laatujärjestelmäprojektissa, jonka yhtenä
osa-alueena on taloushallinto. Seuran taloushallinnon kehittämistä tullaan jatkamaan
vuoden 2019 aikana vastamaan Laatujärjestelmäprojektin vaativuustasoja.
Laatujärjestelmä on hyvä työväline seuran ydintoimintojen kehittämiseen.
Seuran pääasialliset ja säännölliset varainhankintamuodot ovat:
- lisenssimaksut
- jäsenmaksut
- iltapäiväkerhot
- yhteistyösopimukset
- JunnuPelemuut -jalkapalloturnaus
- Savon Sanomat -jalkapallokoulu
- kioskitoiminta KuPS:n edustusjoukkueen peleissä
- Kuopion kaupungin ohjaaja- ja palkkausavustukset
- talkootoiminta
- arpajaiset
- Kuopion alueen urheiluakatemian valmennus
- Banzai-etukortti
- Kortteliliiga
Seuran talouden pääperiaatteet ovat velattomuus ja maksuvalmius. Seuraan on
hankittu uusi taloushallinnon kokonaisohjelmisto, toimistohoitaja kirjaa ja tallentaa
koko seuran (hallinto ja joukkueet) kirjanpidon.
Seura hankkii em. tavoilla varoja varsinaiseen toimintaan. Mm Kuopion kaupungin
perimät käyttömaksut halli- ja kenttävuoroista nousevat vuosittain.
Varainhankinnalla turvataan joukkueiden valmennus- ja harjoitustoiminta eri
muodoissaan.
Juniorijoukkueet osallistuvat seuran yhteisiin varainhankintatapahtumiin hallituksen
päättämällä tavalla. Joukkueet vastaavat itsenäisesti oman toimintansa
rahoittamisesta lukuun ottamatta joukkueille myönnettyjä vakioharjoitusvuoroja ja
erikseen sovittuja varuste-, vakuutus- ja kilpailutoiminnan kustannuksia.

Seuran viralliset jäsenmaksut suunnataan yhdistyksen omakatteisen hoitokunnan
tilille.
Seuran sisäinen hoitokunta kehittää stipendirahaston varainhankinnan keinoja.
Varoja saadaan kerättyä jäsenmaksuista, talkoista, myyntituotteista sekä arpajaisista
ja erilaisista tapahtumista, joita järjestetään joko yksin tai yhdessä muiden kanssa.
Haemme myös vuosittain avustuksia urheilu- ja nuoriso-toimintaa tukevilta säätiöiltä
ja yrityksiltä.
Seura hoitaa erikseen erilaisia KuPS Oy:n kanssa sovittavia vastuutehtäviä sekä
edustusjoukkueen että muissa KuPS-perheen peleissä. Näihin liittyen KuPS ry tarjoaa
seuran jäsenten työpanoksia erilaisten tapahtumien järjestämisessä ja
varainhankinnassa.

8.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
KuPS ry pyrkii jatkamaan yhteistyösopimuksia entisten yhteistyökumppaneiden
kanssa entisin taloudellisin ehdoin ja etsimään uusia yhteistyökumppaneita.
Seura jatkaa Banzai-kannattajajäsenjärjestelmän ylläpitämistä. Järjestelmään
haetaan etuja myöntäviä yhteistyökumppaneita.
Seura toimii aktiivisesti yhteistyössä Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen
palvelualueen kanssa tavoitteena kehittää juniorijalkapalloilun
harrastusmahdollisuuksia.
Seura toimii aktiivisesti yhteistyössä Suomen Palloliiton sekä Palloliiton Itä-Suomen
piirin kanssa kehittäen sekä valtakunnallista että alueellista jalkapalloyhteistyötä.
Tulevana kautena osallistumme aktiivisesti Pohjois-Savon Liikunnan Seurafoorumiin,
jonne meidät on kutsuttu mukaan.
KuPS ry aloittaa pitkäaikaisen yhteistyön Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Pilottijoukkueina toimivat kaudella 2019 B- ja D13- juniorit. B- juniorit aloittavat
sykeväliseurannan mittaamisella ja D13- juniorit aloittavat urheilijaksi
kasvamisteemalla. Pilottivaiheen jälkeen molemmat linjat leviävät seurassa joukkue
kerrallaan eteenpäin. Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa myös yliopiston eri
tiedekuntiin.

9.

KANSAINVÄLISYYS
KuPS ry pyrkii lisäämään kansainvälistä vuorovaikutusta kaikilla tasoilla. Seuran
joukkueista ikäluokat C15 – E11 osallistuvat kansainvälisiin turnauksiin tai
tapahtumiin. Yhteistyötä aloitetaan Pietarin Zenitin kanssa sekä Suomessa että
Pietarissa.

10.

VIESTINTÄ
KuPS ry on mukana Suomen Palloliiton Laatujärjestelmäprojektissa, jonka yhtenä
osa-alueena on viestintä. Seuran viestintää tullaan kehittämään vuoden 2018 aikana
vastamaan Laatujärjestelmäprojektin vaativuustasoja. Laatujärjestelmä on hyvä
työväline seuran ydintoimintojen kehittämiseen.
Seuran sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään painopisteenä seuran sähköisen
viestinnän, nettisivujen ja Facebook-sivujen kehittäminen.

11.

OLOSUHDEASIAT
KuPS ry kiinnittää erityistä huomiota harjoitusolosuhteitten kartoittamiseen ja
kehittämiseen. Seura pyrkii parantamaan talviharjoitus-olosuhteita yhteistyössä
Kuopion kaupungin ja muiden alueen urheiluseurojen kanssa.

12.

SEURAN KOKOUKSET
Kuopion Palloseura ry:n hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana.
Seuran sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti: kevätkokous
maalis/huhtikuussa ja syyskokous marras/joulukuussa.
Seuran sisäinen hoitokunta kokoontuu hoitokunnan puheenjohtajan kutsusta.
KuPS IV kokoontuu vetäjänsä kutsusta.

KUOPION PALLOSEURA RY

Pasi Patrikainen
Puheenjohtaja

