
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 
1.7.2019 - 30.6.2020 

 
 
 
 



 
 

Sisältö   
1. YLEISTÄ ............................................................................................................................................................ 3 

2. VARSINAINEN TOIMINTA ................................................................................................................................. 5 

2.1 Koulutustoiminta ....................................................................................................................................... 5 

2.2 Tiedotus .................................................................................................................................................... 5 

2.3 Leiri- ja retkitoiminta .................................................................................................................................6 

2.4 Tapahtumia ja osallistumisia kauden aikana ..............................................................................................6 

2.5 Talkoot ......................................................................................................................................................6 

2.6 Joukkueet ..................................................................................................................................................6 

2.7 Maakunta-, alue- ja maajoukkue-edustukset ............................................................................................ 7 

2.8 Kerhotoiminta ........................................................................................................................................... 8 

2.9 Harrastelentopallo ..................................................................................................................................... 8 

2.10 Kaudenpäättäjäiset etänä  ........................................................................................................................9 

3. HALLINTO .........................................................................................................................................................9 

4. TALOUDELLINEN TOIMINTA ...........................................................................................................................9 

4.1 Varainhankinta ..........................................................................................................................................9 

 

 



 
 

1. YLEISTÄ 
 
Puijo Wolley Junioreiden toimintakausi 1.7.2019-30.6.2020 oli yksi seuran historian työntäyteisimmistä. Naisten 
edustusjoukkueen nousu Mestaruusliigaan toi upean lisänsä ja juniorijoukkueissa toiminta jatkui täydessä 
laajuudessaan kaikissa ikäluokissa. Tuttuun tapaan kausi sisälsi paljon tapahtumia, otteluita ja vilkasta 
harjoitustoimintaa alle kouluikäisistä aikuisten harrasteryhmiin. Puijo Wolleylla oli joukkueet sarjatoiminnassa 
kaikissa juniori-ikäluokissa, tytöissä ja pojissa. Syyskaudella järjestettiin lisäksi Syysturnaus ja koulujen välinen 
turnaus. Seuran juniorijoukkueissa oli hieno kausi ja kauden kääntyessä kevääseen usealla ikäluokalla edessä 
välierät ja tavoitteet finaaliturnauksissa. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne katkaisi seuran 
harjoitustoiminnan ja Suomen Lentopalloliiton kilpailutoiminnan maaliskuussa 2020. Poikkeustilanteen jatkuttua 
Lentopalloliitto päätti peruuttaa kevään finaalipelit sekä siirtää Salon Power Cupin vuodella 2020 vuoteen 2021. 
  
Naisten Mestaruusliigajoukkueen ensimmäinen kausi toteutui vahvasti kotimaiseen pelaajarinkiin rakentuen, 
passarivahvistus haettiin Kanadasta. Kausi toteutui kilpailullisesti odotusten mukaan. Varainhankinnassa 
tavoitteisiin ei päästy toiveiden mukaan ja kun koronaviruksen vaikutuksesta kausi katkesi ennen aikojaan, 
johtokunta päätti lomauttaa henkilökunnan tilanteen korjaamiseksi. Samalla kuitenkin päätettiin valmistella ESR-
hankehaku, joka tuotti positiivisen tuloksen ja lomautukset jäivät suunniteltua lyhyemmäksi. Seuran kevätkautta ja 
kesää vauhditettiin tehden ESR-hanketta Liikunnallisten etätoimintojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa. 
Hankkeen kesto on 1.5.-30.9.2020.  
 
Naisten Mestaruusliigalisenssin siirrosta tehtiin kesäkuun alussa sopimus LP Puijo ry:n kanssa, joka jatkaa 
pelaamista Puijo Wolleyn nimellä. Puijo Wolley Juniorit ja LP Puijo teki samalla yhteistyösopimuksen 
lentopallotoiminnan monipuolisesta kehittämisestä edelleen yhteisvoimin. 
 
Kuopion seudun urheiluakatemian kanssa yhteistyö jatkui harjoitusolosuhteita kehittäen. Kuopio on yksi Suomen 
Lentopalloliiton painopiste akatemioista, samalla kun seura on yksi Lentopalloliiton keskusseuroista. 
Akatemiavalmentajina toimivat Jukka Lehtonen ja Jani Säisä. 
 
Kotiturnausten määrä oli jälleen upea, kun seuran joukkueet järjestivät ahkerasti sarjatoimintaan kuuluvia 
kotiturnauksia syyskuun lopusta aina maaliskuun poikkeuspäätökseen. Harrastajamäärät pysyivät edellisen kauden 
hienolla tasolla – seura on Itä-Suomen suurin lentopalloseura ja kuuluu Suomen suurimpiin ja aktiivisimpiin 
lentopalloseuroihin. 
 
Valmennusryhmiä ja niiden toimintaa johti seuran valmennuspäällikkö Jukka Lehtonen. ESR-hankkeessa toimi 
ostopalvelusopimuksella Innosportin taitovalmentaja Antti Heinänen ja ohjaajana Hilkka Hujanen. Johanna 
Lehtonen toimi seuran joukkueiden fysiikkavalmentajana ostopalvelusopimuksella sekä ESR-hankkeen sisällön 
tuotannossa.  
 
Kuopion kaupungin kanssa järjestettiin lokakuussa 3. kerran yhteistyössä koulujen välinen suurturnauspäivä 
Kuopiohallissa. Tapahtuma kokosi jälleen suuren määrän alakoulujen joukkueita Kuopion alueelta. Tapahtuma 
järjestettiin yhteistyössä Suomen Lentopalloliiton ja Kuopion kaupungin Liikuntapolun kanssa. Ohjaajina toimivat 
Puijo Wolleyn pelaajat ja seuran juniorit tuomaritehtävissä. 
 
Neulamäen koulun tilavalvontasopimus arkisin ja viikonloppuisin jatkui Kuopion kaupungin kanssa. Neulamäki 
toimi näin edelleen seuran ns. harjoittelukeskuksena helpottaen käytännön järjestelyitä välineiden osalta ja 
yhteistyötä joukkueiden ja valmentajien kesken. Seura palkkasi kaudeksi työllistämistuella iltavalvojaksi Asko 
Heikkisen. Seuran edustusjoukkueen harjoitusvuorot olivat heidän pelisalissaan Pohjantien koululla. Lisäksi seuralla 
oli yksittäisvuoroja Hiltulanlahden koululla, Studentialla ja Aurinkorinteen koululla. Verhmersalmen kerhotoiminta 
sai jatkoa myös kokeillen alkukaudesta 2 harjoitusvuoron mallia.  



 
 

 
Syksyn sarjoihin ilmoitettiin yhteensä 21 joukkuetta. Kevään sarjoihin lisäystä tuli 6 vs 6 turnausten myötä. 
Aikuisten sarjoissa pelattiin naisten Mestaruusliiga, naisten 2-sarjaa jälleen 2 joukkueella ja miesten 2-sarjaa sekä 
naisissa 3-sarjaa. Joukkueita oli nuorten sarjoissa yhteensä 17 ja aikuisten 5. Sarjamaksuihin meni rahaa yhteensä 
5405 € 
 
Seuran lisenssimäärä oli 165 jäsenmäärä oli 30.6.2020 yhteensä 210, joista alle 19 v. 144 ja yli 19 v. 66 hlö. 
Harrastajamäärä oli 190. Seura liikuttaa viikoittain yli 300 henkilöä. Valmentajien, ohjaajien ja joukkueenjohtajien 
määrä yhteensä 43. 
 
Seura maksoi tilikauden aikana palkkaa, palkkiota tai kulukorvausta yhteensä 109.341,25 € 66 eri henkilölle.  
 
Nuorten SM-sarjoissa pelasi seitsemän joukkuetta, A-tytöt, B-tytöt, C-tytöt(2), A-pojat, B-pojat ja C-pojat. SM-
finaaliturnaukset peruuntuivat poikkeustilanteen vuoksi. 
          
Power Cup 2020 Salosta peruuntui ja siirtyi vuodella eteenpäin poikkeustilanteen vuoksi.  
 
Puijo Wolleyn ja Wänäri Cowboysin yhteistyössä järjestämä Snow Volley oli suunniteltu pelattavaksi 3.-4.4. 
Tahkolla. Korona-virus peruutti myös ko. tapahtuman järjestämisen.  
 
Yhteistyömme jatkui edelleen tiiviinä urheilun aluejärjestön Pohjois-Savon Liikunnan ja Lentopalloliito Idän alueen 
kanssa. Seura on Pohjois-Savon Liikunnan ja Suomen Lentopalloliiton jäsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. VARSINAINEN TOIMINTA 

 

2.1 Koulutustoiminta 
 
Pelisääntökeskustelut tehtiin kaikissa junnujoukkueissa. Pohjana koko seuraa koskevat säännöt. 
 
III-tason tuomarikoulutus  20 osallistujaa 
Keskusseurojen koulutus, Tampere Niina Pirskanen 
Seuran valmentajapalaverit 
ESR-hankesisältö valmennustoiminnan avuksi 
 

2.2 Tiedotus 
 
Sisäinen tiedotus 
 
Seuran nettisivut ovat tärkein tiedotuskanava jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille. Sivusto uudistettiin 
toimintakauden päätteeksi. Sivuja päivitetään aktiivisesti sekä seuran, että joukkueiden vastaavien toimesta. 
Sosiaalisen median käyttö on koko ajan tärkeämmässä roolissa seuran tiedotuksessa. Poikkeustilanteen 
viestinnässä onnistuttiin nopeasti ja pyrittiin tekemään tilannetiedotusta ajantasaisesti.  
 



 
 

Kauden aikana julkaistiin kaksi jäsentiedotetta. Sähköpostitiedotusta tehtiin johtokunnan, valmentajien, 
joukkueenjohdon, yhteistyökumppaneiden ja median välillä. Joukkueet käyttivät viestinnässään sähköpostia ja 
whatsapp-ryhmiä. 
 
Ulkoinen tiedotus 
 
Seuran nettisivut ovat tärkein tiedotuskanava. Yhteistyökumppani Savon Sanomia käytettiin otteluilmoituksissa. 
Medialle, yhteistyökumppaneille lähetettiin säännöllisesti seuran ajankohtaisista uutisista sähköpostitse 
tiedotteita.  
 

2.3 Leiri- ja retkitoiminta  
 
Naisten edustusjoukkueen maakunnalliset minileirit järjestettiin Syysturnauksessa 8.9. ja 4.1. Neulamäen koululla. 
 

2.4 Tapahtumia ja osallistumisia kauden aikana 
 
Koulukäyntejä toteutettiin lukuvuoden aikana Kuopion alakouluilla valmennuspäällikön ja mestaruusliigapelaajien 
toimesta. 
 
20.9.2020 Kauden avausinfo 
Kauden avaus tapahtuma valmentajille, joukkueenjohtajille ja vanhemmille pidettiin Intersport Kuopion tiloissa, 
paikalla 21 hlö. 
 
7.-8.9.2020 Savon Sanomat Syysturnaus 
Lentopallon Savon Sanomat syysturnaus pelattiin Kuopio Hallilla ja lähialueen kolmella koululla. Sarjoja yhteensä 6, 
joukkueita turnaukseen osallistui yhteensä 58 joukkuetta.  
 
29.10.2019 Itä-Suomen lentopallon alueparlamentti Kuopio 
Niina Pirskanen osallistui Idän alueen syysparlamenttiin. Idän aluejaoston varapuheenjohtaja toimii seuran 
toiminnanjohtaja Niina Pirskanen. 
 
24.10.2019 
Koulujen välinen turnaus, Kuopiohallissa. Osallistujia 3. luokilta 23 joukkuetta ja 4.luokilta 30 joukkuetta. 

28.12.2019 Harrasteturnaus 
Lentopallon harrasteturnaus Neulamäen koululla. Joulukuun turnaukseen osallistui 15 joukkuetta. 
 
 
Lisäksi osallistuttiin kaupungin ja kaupungin seurojen yhteiseen Seurafoorumiin ja tapahtumajärjestäjä 
seminaareihin aktiivisesti.  
 

2.5 Talkoot 
 
Kuopion Viinijuhlat, siivoustalkoot 25.6.-9.7.2019 Satamatori, Kuopio 
Kuopio Maraton 6.-7.9.2019 Kuopio Halli 
Lentopallon Syysturnaus 7.-8.9.2019 Kuopio halli, Pohjantien ja Neulamäen koulu 



 
 

Savo Volleyn ottelutapahtumien toimitsijatehtävät ja lipunmyynti 
Lisäksi useita pieniä satunnaisia talkootapahtumia. 
 
 

2.6 Joukkueet   

F-juniorit:  
F-junioreiden ryhmään osallistui kauden alusta alkaen hieno määrä lapsia ja osallistuivat alueen 
kilpailutoimintaan myös innolla. 

E-tytöt: 
E-tytöt osallistuivat alue- ja tiikerisarjaan 2 joukkueella. Ryhmässä oli hyvä määrä ahkerasti harjoittelevia 

tyttöjä. 

E-pojat: 

E-pojat osallistuivat alue ja tiikerisarjaan. 

D-tytöt: 
D-tytöt pelasivat alue- ja tiikerisarjaan 3 joukkueella.  

D-pojat: 
D-pojat pelasivat alue- ja tiikerisarjaa 2 joukkueella.   

C-tytöt:  
C-tyttöjen ikäluokassa seurassa pelasi myös tällä kaudella 2 joukkuetta. 1-joukkue pelasi vahvan kauden ja 

eteni SM-finaaleihin, jotka jäi valitettavasti pelaamatta. 2-joukkue kehittyi kauden aikana joukkueena ja 

yksilötasolla hienosti pelaten hieman alemmalla poolitasolla. 

C-pojat: 

C-pojat pelasivat SM-sarjaa ja etenivät sarjassa finaalipaikkaa tavoitellen välieriin.  

B-tytöt: 
B-tytöt pelasivat SM-sarjassa. Joukkue oli koottu B- ja C-ikäisistä yhdistelmänä. 

B-pojat: 
B-pojat pelasivat SM-sarjaa saavuttaen SM-finaalipaikan. Joukkueen pelaajia oli mukana myös 2-

sarjajoukkueessa. 

A-tytöt: 
A-tytöt pelasivat SM-sarjaa. Joukkueen pelaajat 

olivat myös 2-sarjan akatemiajoukkueessa.  

A-pojat: 
A-pojat SM-sarjassa. 
 
Naisten 3-sarja: 

Naisten 3-sarjassa pelasi aikuispelaajien 1 joukkue. 

Miesten 2-sarja: 

Miesten 2-sarjaa pelattiin B- ja A-pojista sekä 

aikuispelaajista koostuneella joukkueella.  



 
 

Naisten 2-sarja: 

Naisten 2-sarjaan osallistui 2 joukkuetta, akatemiajoukkue ja kokeneempien pelaajien 

joukkue. Molemmat joukkueet olivat mestaruusliigajoukkueen farmijoukkueita. Ylemmässä 

jatkosarjassa saatiin pidettyä seuralla paikka. 

Naisten Mestaruusliiga: 

Naisten Mestaruusliigajoukkue pelasi kauden haastajajoukkueena ja valmistautui 

kevään karsintapeleihin hyvässä tilanteessa. Karsinnat jäi pelaamatta poikkeustilan 

vuoksi ja sarjapaikka säilyi. 

 

2.7 Maakunta-, alue- ja maajoukkue-edustukset 
 

Maajoukkuetoimintaan osallistuneet pelaajat 
Leiritykseen osallistuivat Lauri Heiskanen, Niilo Säisä, Niko-Matias Puhakka, 
Aaro Paananen, Otto Oivanen, Paulus Kriikkula, Viivi Riihimäki, Nella 
Kuronen, Netta Toivanen, Hanna Kastarinen. 
 
Aluejoukkueiden SM-kisat 
B-ikäiset  
siirtyi poikkeusolojen vuoksi syksyyn 2020. 

 

C-ikäiset  
Hanna Kastarinen, Netta Tolvanen, Viivi Riihimäki, Nella Kuronen, Rianna 
Penttinen, Otto Oivanen, Aaro Paananen, Paulus Kriikkula, Aapo Suihkonen 
 

Itä-Suomi Cup  
Siirtyi poikkeusolojen vuoksi vuodella eteenpäin. Järjestetään Kuopiossa 05/2021. 

 

2.8 Kerhotoiminta 

Vehmersalmella toiminta jatkui edelleen lentopallokerhona maanantaisin koko kauden ajan ja lisävuorokokeilun 
merkeissä syyskaudella myös torstaisin. 
Hiltulanlahden koululla käynnistettiin uusi lentopallokerho, joka oli tiistaisin. 
 
Alle kouluikäisille jatkettiin suosittua Touhulentis-ryhmää. Touhulentisvuoro oli tiistaisin Neulamäen koululla. 
 

2.9 Harrastelentopallo 
 
Harrastelentopallotoimintaa jatkettiin perinteisesti sunnuntai-iltaisin koko talviharjoitusjakson ajan syyskuusta 
huhtikuulle. Harrastelentopalloryhmä liikuttaa kaiken ikäisiä aikuisia ja aktiivisia junioreita. 
Harrastelentopallotoiminnan vetäjänä toimi Juhani Tolvanen, joka samalla järjesti myös aloittaville aikuisille 
tekniikkaopastusta. Lisäksi syyskaudella harrastevuoron ohessa oli passaritreenit Petteri Penttisen valmennuksessa. 
 
Piällysmiesten ryhmä jatkoi harrastamistaan seurassa maanantaisin. 



 
 

 
Puulaaki, harrasteturnaus, järjestettiin myös tällä toimintakaudella kerran, vuoden vaihtuessa. 
 

2.10 Kaudenpäättäjäiset etänä 
 

Puijo Wolley Juniorit ry:n kauden päättäjäiset toteutettiin verkkojulkistuksena ja palkitsemiseen huomioitiin 

hieman rajoitetumpi kohderyhmä poikkeusolojen peruuttaessa yhteistilaisuuden. Huomionosoitukset on 

suunniteltu jaettavaksi Syysturnauksessa. 

Lentopallokausi 2019-20 huomionosoitukset Puijo Wolley Juniorit ry:n kauden pelaajat ja toimijat   

D-tytöt 1 Meeri Sinkkonen, D-tytöt 2 Pihla Tervonen, D-tytöt 3 Emma Tuovinen 

D-pojat musta Onni Aamuvuori, D-pojat valkoinen Aatu Aropelto 

Hymytyttö Tiina Silvasvuori 

Hymypoika Lenni Lehtimäki 

C-tytöt 1: Viivi RiihimäkiC-tytöt 2: Mira Iivanainen 

C-pojat: Paulus Kriikkula 

B-tytöt: Ella Lehtonen 

B-pojat: Niilo Säisä 

A-tytöt: Linnea Malinen 

A-pojat: Ville Salokangas 

Naisten liiga: Hilkka Hujanen 

Naisten 2-sarja kokeneet: Janita Arkko 

Naisten 2-sarja akatemia: Lotta Karppinen 

Miesten 2-sarja: Niko-Matias Puhakka 

Naisten 3-sarja: Siiri Pitkonen 

Valmentaja: Emilia Luostarinen 

Joukkueenjohtaja: Mikael Ullgren 

Juniorilupaus: Aaro Paananen 

 

3. HALLINTO 

 
Vuosikokous pidettiin 26.9.2019 Neulamäen koulun auditoriossa. Paikalla oli 8 hlö. Johtokunnan jäseniksi valittiin 
Puheenjohtaja Jouni Tarvainen, jäsenet Hanna Rimpineva, Minna Grön, Mika Kastarinen, Pekka Oivanen ja Juhani 
Tolvanen. 
 
Johtokunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajaksi Juhani Tolvasen ja sihteeriksi 
toiminnanjohtaja Niina Pirskasen. Vuosikokouksien välillä johtokunnan kokouksia pidettiin 15 kpl. 



 
 

 
Toimisto 
 
Seuran toimistotilat sijaitsivat Pohjois-Savon Liikunnan toimistotiloissa, osoitteessa Haapaniemenkatu 10 A 2. 
Toimistolla työskenteli toiminnanjohtaja Niina Pirskanen ja valmennuspäällikkö Jukka Lehtonen. Seuran 
talousasioita (laskutus, palkat, laskujen maksu, kirjanpito) hoidettiin taloudenhoitajan työpaikalla, Pohjois-Savon 
Liikunnan toimistolla. Tilintarkastuksesta on usean vuoden ajan vastannut Tilipalvelu Sirpa Koponen. 
 
Raha-asiat on edelleen keskitetty Pohjois-Savon Osuuspankkiin. Maksuliikenne hoidetaan verkkopankissa. 
 
Työterveyspalvelut ostetaan yhteistyökumppani Terveystalolta. 
 

4. TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 

4.1 Varainhankinta 
 
Kausimaksu tulojen lisäksi, joukkueet hankkivat rahaa toimintaansa tekemällä talkoita sekä peliasu- ja 
verryttelypukumainoksilla.  
 
Talkootoiminta oli monipuolista ympäri toimintavuoden seurassa. Savon Sanomat Syysturnaus ja Viinijuhlien 
siivoustalkoot kerrytti jälleen hyvin varainhankintaeuroja joukkueille. Koko seuran yhteisistä talkoista tuotto jaettiin 
seuran ja osallistuvien joukkueiden kesken. Joukkueen omatoimisista talkoista tuotto kohdentui 
kokonaisuudessaan joukkueelle. 
 
Seuralle tulee pieniä tuloja ostohyvityksinä ja vinkkipalkkioina seuraavilta yrityksiltä: Tintti Sport ja nettisivubanneri 
Klikki.com. 
 
Pelaajilta perittiin kausimaksuja seuraavasti/pelaaja: F-juniorit 240 €, E-juniorit 450 €, D-juniorit 560€, C-B juniorit 
800 € ja A-juniorit 560€. Kausimaksulla katettiin salimaksuja, pallo- ja peliasuhankintoja, pelimatkakuluja ja 
valmentajien kulukorvauksi sekä hallinnon kuluja. 
  
Kuopion Kaupunki tukee toimintaamme myöntämällä vuosittain hakemuksen mukaan yleisavustusta. Tuen 
suuruus oli tilikaudella 10 000 €.  
 
ESR-hanketuki seuralle oli 44 660€. Ennakkona hankkeesta seuralle maksettiin toimintakaudella 13 398€ 
 
Jäsenmaksu oli 10 € alle 19-vuotiailta ja 35 euroa yli 19-vuotiailta Kannatusmaksu oli 50 euroa. Jäsenetuliikkeenä 
jatkoi Intersport Kuopio. Lisäksi jäsenillä oli oikeus käyttää Neulamäen koulun kuntosalia veloituksetta seuran 
iltaharjoitusten aikana.          
 
 
 
 


