
Toimintakertomus tilikaudelle 1.11.2017 – 31.10.2018 
 
Johtokunta ja hallinto: 
 
Käpylän Pallo ry;n johtokunta 
 
Petri Vanhala, puheenjohtaja 
Petri Haapanen, varapuheenjohtaja 
Marko Honkanen, sihteeri 
Ilkka Rantanen, talouden hoitaja 
Dan Koskinen, jäsen 
Jari Sajankoski 
Kim Kaijasilta, jäsen 
Johtokunnan ulkopuolisina asiantuntijoina: Juha Valla 
 
Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa;  
 
2017: 12.12. 
2018: 16.1 / 31.1 / 26.3 / 18.6 / 18.9 / 31.10 
31.1.2018 sääntömääräinen kokous 
 
Seurajäsenet, joukkueet ja kilpailutoiminta: 
 
Vuonna 2018 maksettuja pelaajalisenssejä oli 892. Itsenäisiä joukkueita oli 30 ja 
useita ns seuravetoisia joukkueita Nappulaliigatoiminnassa ( lapset 4-9 vuotta ). 
Miesten joukkueet pelasivat liiton II-divisioonaa sekä piirin sarjassa III – ja V –
divisioonaa. Kunnossa Kaiken Ikää –joukkue oli 60- ja 65 – ikäluokissa.  
 
Seuran jalkapallotoiminta pohjautuu Kaikki Pelaa Omalla Tasollaan -toimintaan. 
Tämä tarkoittaa, että seura tarjoaa eri ikäluokissa eritasoista valmennusta ja 
toimintaa ( Tasot vuonna 2017-2018 olivat United, City, AC ja FC ). Suurin osa 
tasojoukkueista pelasi piirin sarjoissa.  
 
Käpylän Pallon kaksi B-juniorijoukkuetta pelasi ikäluokkansa B1-divisoona liiton 
sarjoissa. United –joukkueita ( Akatemia ) pelasi ELL- tai Aluesarjoissa 
ikäluokissa 09 – 03.  
 
KäPan poikien maajoukkuepelaajamäärä oli kaudella  8 kpl. KäPan junioreista 
siirtyi ulkomaille Juho Kilo ( HSV –Saksa ) ja Noah Nurmi ( Esjberg fB, Tanska ). 
 
Joukkueet osallistuivat lukuisiin kansainvälisiin turnauksiin mm: Italia, Saksa, 
Ruotsi, Ranska, Espanja, Viro ja Latvia. 
 
 
Muu toiminta: 
 
Seuran ja SPL;n välisessä seuraohjelma -yhteistyössä KäPa seurataso on 3-4/5. 
Seuran United –joukkueet osallistuivat/jatkoivat vuoden aikana Sami Hyypiä –
akatemiatoimintaan. 
 
Seura järjesti kolme leiritapahtumaa ( talvi, kesä ja syys ) lähes 300 lapselle ( 
tytöt ja pojat ). Sekä kaksi suurta Nappulafutistapahtumaa ( Kevät—turnaus ja 
Pingviini Cup ), jotka keräsivät yhteensä noin 900 joukkuetta eli 7500 lasta. 
 
Joukkueet käyttivät harjoittelupaikkoinaan; liikuntaviraston kenttiä, Kumpulan 
valmennuskeskusta, Juniorihallia ja Oulunkylän urheilupuistoa.  
 
Seura toimii aktiivisesti lähialueiden lasten päiväkotien kanssa.  
 
 
 
 
 



 
 
Talous ja henkilökunta: 
 
Seuran kirjanpidon toimittamisesta 2017-2018 vastasi RN – yrityspalvelu Oy. 
Tilintarkastajana toimi HT Päivi Mishael, Nexia, Tilintarkastusyhteisöstä. Seuran 
taloudenhoitajana toimi Ilkka Rantanen.  
 
Joukkueilta saadut vuoden 2017 ovat tulleet ajallaan. Yhdistyksen pankki on 
AKTIA. Tilillisiä joukkueita oli 31.10.2018 yhteensä 29 kpl. 
 
Talouden kannattavuuden tärkeimpinä tulonlähteinä ovat: jäsenmaksut ( vuonna 
2018 / 170,00€ jäsen ja sisaralennus sekä KKI jäsenmaksu 85,00€ ) ja 
liikuntaviraston toiminta –ja vuokra-avustukset. Suurimpina kuluerinä olivat 
harjoitustilavuokrat ja henkilöstökulut. Seura omistamaa Kumpulan nurmikenttä 
Oy:n hallinnoiman Kumpulan valmennuskeskuksen 100%:sti.  
 
Seuran työntekijöitä ovat: Timo Maakannas ( apulaistoiminnanjohtaja ), Juha 
Valla ( urheilutoimenjohtaja ) sekä valmentajat Marko Honkanen, Henri Piirainen, 
Juha-Pekka Savolainen. Tämän lisäksi palkkasuhteissa ovat muutamat 
valmentajat. Tämän lisäksi seuralla oli palkkasuhteet 9 pelaajan kanssa. 
Näiden lisäksi seura on palkannut leiri- ja tapahtumatyöntekijöitä määräaikaisiin 
työsuhteisiin. Vuoden 2018 aikana on seura sopinut kahden nuoren lahjakkaan 
pelaajan kanssa pelaajasopimuksen. 
 
 
 
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-tutkinnnon. Seura kerää myös eri tavoin tukea 
vähävaraisille. Vuonna 2018 rahanarvoisia stipendejä jaettiin seuran 
Nappulaliigan joulujuhlassa.  
 
 
Viestintä: 
 
Seuran viestintä jaettiin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestinnän 
pääkohdat olivat taloudenhoidon ohjeistus ja hyvän joukkueen toimintamallit. 
Ulkoisessa sidosryhmäviestinnässä käytettiin News Letter –postituksia ( 7 kpl ). 
Seura kehitti edelleen www.käpylanpallo.fi -sivustoaan.  
 
 
 
 
Helsinki 14.1.2019 
 
Ilkka Rantanen     Petri Vanhala 
Toiminnanjohtaja    Puheenjohtaja 
Käpylän Pallo ry    Käpylän Pallo ry 
 
 
 
 
 
 
 
 


