
Toimintakertomus tilikaudelle 1.11.2020 – 31.10.2021 
 
Johtokunta ja hallinto: 
 
Käpylän Pallo ry;n johtokunta 
 
Petri Vanhala, puheenjohtaja 
Erkko Meri, varapuheenjohtaja ( erovuoro 1.11.2021 lähtien ) 
Janne Huhtamäki, jäsen, sihteeri ( ero 31.10.2021 ) 
Jukka Korkka, jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja ( 1.11.2021 lähtien ) 
Dan Koskinen, jäsen ( erovuoro 1.11.2021 lähtien ) 
Nina Nokelainen, jäsen  
Marko Syväkari, jäsen, sihteeri ( uusi jäsen 1.11.2021 ) 
Tero Reponen, jäsen ( uusi jäsen 1.11.2021 ) 
Sami Vesterinen, jäsen ( uusi jäsen 1.11.2021 ) 
 
Ilkka Rantanen, talous, toiminnanjohtaja 
 
 
Johtokunta kokoontui tilikaudella 2020-2021 
 
2020 (2): 
 
24.11  
30.11 (sääntömääräinen syyskokous) 
 
2021 (10): 
 
11.1  
18.1 
2.2 (sääntömääräinen vuosikokous) 
2.2 
2.3 
8.4 
4.5 
1.6 
8.9 
26.10 
 
Seurajäsenet, joukkueet ja kilpailutoiminta 
 
Vuonna 2021 maksettuja pelaajalisenssejä oli 903 (v.2020: 846). Itsenäisiä joukkueita oli 27, 
ja useita ns. seuravetoisia joukkueita Nappulaliigatoiminnassa (lapset 4-9 vuotta). Miesten 
joukkueet pelasivat liiton II-divisioonaa sekä V –divisioonaa. Naisten joukkueet pelasivat 
harrastesarjoja. Kunnossa Kaiken Ikää –joukkueet pelasivat 65- ja 70 – ikäluokissa.  
 
Seuran jalkapallotoiminta pohjautuu Kaikki Pelaa Omalla Tasollaan -toimintaan. Tämä 
tarkoittaa, että seura tarjoaa eri ikäluokissa eritasoista valmennusta ja toimintaa (tasot 
vuonna 2020-2021 olivat United, City ja AC). Joukkueet osallistuivat alueellisiin sarjoihin (ELL- 
ja piirisarjat). Sarjoja pelattiin lasten ja nuorten sarjoissa kaikissa SPL;n asettamissa 
ikäryhmissä. 
 
Seuran A – ja B juniorit pelasivat valtakunnallista SM-sarjaa. BSM-joukkue voitti Suomen 
mestaruuden ja pääsee näin osallistumaan kansainväliseen Youth League -karsintaan vuonna 
2022. Miesten edustusjoukkue säilytti paikkansa Kakkosessa ( 7.sija ). U16-joukkue ( nuorempi 
B ) pelaa seuran historian ensimmäistä kertaa futsalin sm-sarjaa kaudella 2021-2022. Seura 
järjesti M70 SM turnauksen ( Pekka Hämäläinen ) elokuussa 2021 ( KäPa 2.sija ). Miesten V-
divisioonan joukkue nousi kaudelle 2022 IV-divisioonaan. Kai Pahlman -turnauksessa ( C15 
pojat SM-turnaus ) KäPa:n sijoitus oli 7. ja C14 -vuotiaissa KäPa:n sijoitus oli 6. 
 



 
 
 
Nuorten maajoukkueissa ( U15-U21 ) pelasi peräti 19 KäPa -kasvattia, joista nykyisiä pelaajia 
on 13. Veikkausliigassa ja Ykkösessä pelasi 21 KäPa-kasvattia 
  
Kansainvälinen kilpailu: 
 
Onni Valakari edusti FC Pafosta Kyproksella ja Leo Väisänen Elfsborgia Ruotsissa. Molemmat 
joukkueet pelaavat maidensa ylintä sarjatasoa. Pelaajat edustivat historiallisesti Suomen 
miesten maajoukkueessa EM-turnauksessa. 
 
Hamburger Sport Verein’ssa ( HSV ) Anssi Suhonen ( 2001 ) on vakiinnuttanut itsensä HSV;n 
miesten edustusjoukkueessa ja Kilon veljekset Juho ( 2002 ) ja Jesse ( 2004 ) pelaavat 
akatemian nuorten joukkueissa. Seura jatkaa kansainvälistä seurayhteistyötä HSV;n kanssa. 
  
 
Muu toiminta: 
 
Seuran ja SPL;n välisessä seuralaatuohjelma -yhteistyössä seurataso on 4/5. Laatujärjestelmän 
versio 2.0 lanseeraus aloitettiin Palloliiton toimesta marraskuussa 2021. SHA-toiminta 
uudistettiin, ja seuran United –joukkueet jatkavat 2-vuotisella ( 2022-2023 ) sopimuksella 
uudessa toimintaympäristössä Eerikkilässä. SHA toiminnan uusi nimi on Huuhkaja-
Helmaripolku. 
 
Seura aloitti U17 -akatemia -yhteistyön UEFAn ja SPL;n kanssa seuran U17 edustusjoukkueen 
kanssa vuonna 2020. Projekti on nelivuotinen. Mukana projektissa oavt myös URHEA ja 
Mäkelänrinteen urheilulukio. Projekti jatkuu 2022-2023. 
 
 
SPL;n ja seuran välinen talentti-yhteistyösopimus loppui 2021. Seura solmi uuden sopimuksen 
vuosille 2022-2023. 
 
Seura järjesti kaksi leiritapahtumaa (kesä ja elo) lähes 300 lapselle. Futiskoulu järjestettiin 
kesä-, elo- ja lokakuussa. Seura järjesti perinteisen Kevätturnauksen toukokuussa ( ilman 
yleisöä ) ja Pingviini Cupin elokuussa. Molemmissa tapahtumissa oli yli 500 joukkuetta. KäPa 
ja HJK perustivat kesällä yhteisen Winterliigan, jossa osallistuvia joukkueita on noin 460 ( 
2021-2022 ). Winterliiga on tarkoitettu sekä lapsille, nuorille ja aikuisjoukkueille. 
 
Joukkueet käyttivät harjoittelupaikkoinaan; liikuntaviraston kenttiä, Kumpulan 
valmennuskeskusta ja Oulunkylän urheilupuistoa. Seuran oma valmennuskeskus Kumpulassa 
nimitettiin KäPa Campukseksi ja se otettiin käyttöön keväällä 2020. 
 
Korona-aika vaikutti kilpailullisiin sarjoihin ( yksinkertaiset sarjat ) sekä harjoittelu- että 
yleisötapahtumiin. 
 
Seura toimii aktiivisesti lähialueiden lasten päiväkotien kanssa ( Päiväkoti Cup ). Seura aloitti 
syksyllä 2021 Perhefutistoiminnan. Naisten harrastetoiminta aktivoitui kiitettävästi vuoden 
2021 aikana. 
 
Edustusjoukkue, A-ja B SM joukkueet ja United-joukkueet pelasivat kotiottelunsa KäPa 
Campuksella. 
 
 
Talous ja henkilökunta: 
 
Seuran kirjanpidon toimittamisesta 2020-2021 vastasi RN – yrityspalvelu Oy. Tilintarkastajana 
toimi HT Päivi Mishael, Nexia Oy -tilintarkastusyhteisöstä. Kirjanpitäjänä toimi Merja Juolahti. 
Seuran taloudenhoitajana toimi Ilkka Rantanen.  
 



Joukkueilta saadut vuoden tilinpäätökseen liittyvät tilinpäätökset ovat tulleet ajallaan. 
Yhdistyksen pankki on AKTIA. Tilillisiä joukkueita 31.10.2020 oli 23. Tilejä kaikkiaan oli 26. 
 
Talouden kannattavuuden tärkeimpinä tulonlähteinä ovat: jäsenmaksut (vuonna 2021 / 
180,00€ jäsen ja sisaralennus sekä KKI jäsenmaksu 90,00€ ) ja liikuntaviraston toiminta –ja 
vuokra-avustukset. Suurimpina kuluerinä olivat harjoitustilavuokrat ja henkilöstökulut. Seura 
omistaa Kumpulan nurmikenttä Oy:n 100%:sti ( seuran valmennuskeskus = KäPa Campus ). 
 
Valmennuskeskuksessa on kaksi täysimittaista tekonurmikenttää ( lämmitetty ja kylmä 
kenttä) sekä huoltorakennuksen, missä sijaitsevat mm. kokoustila, keittiö, pukuhuoneet ja 
varastotiloja sekä lämmitetty autotalli.  
 
 
Seuran työntekijöitä olivat: Marko Honkanen, Aleksi Piirainen, Jussi-Pekka Savolainen, Emma 
Felin, Miika Nuutinen, Jesse Martin, Roope Pulkkinen, Mohaiman Khazal, Ossi Virta, Oliver 
Pannell. Tämän lisäksi OTO -palkkasuhteissa toimii noin 20 valmentajaa. Tämän lisäksi seuralla 
oli palkkasuhteet 5 pelaajan kanssa. 
Näiden lisäksi seura on palkannut leiri- ja tapahtumatyöntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. 
 
 
Koulutus ja seurakehittäminen: 
 
Seura on kouluttanut huoltajia, valmentajia ja joukkueenjohtajia erilaisilla kursseilla. 
Valmentajia on koulutettu C – ja D-tason kursseilla. Yksi valmentaja suoritti valmentajan B-
tutkinnon. Näiden lisäksi seura koulutti myös lähiseurojen valmentajia sekä yksi valmentaja 
suorittaa futsalin B-kurssia. SH-akatemian alaiseen Ekkono -koulutukseen osallistui 
akatemiavalmentajia. 
Seura kerää myös eri tavoin tukea vähävaraisille. Vuonna 2021 rahanarvoisia stipendejä 
jaettiin 18 pelaajalle. 
 
 
Viestintä ja seurakysely: 
 
Seuran viestintä jaettiin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestinnän pääkohdat 
olivat taloudenhoidon ohjeistus ja hyvän joukkueen toimintamallit. Ulkoisessa 
sidosryhmäviestinnässä käytettiin www.käpylanpallo.fi -sivustoa sekä aktiivisesti seuran 
sosiaalisessa mediakanavissa tapahtuvaa viestintää. Seura teetti tyytyväisyystutkimuksen 
seuran toimihenkilöille marras-joulukuussa 2021. 
 
 
 
 
 
 
Helsinki 10.1.2022 
 
 
 
Petri Vanhala    Ilkka Rantanen 
Puheenjohtaja    Toiminanjohtaja 
Käpylän Pallo ry    Käpylän Pallo ry 
 
 
 
 
 
 
 
 


