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1. Yleistä
Koronapandemia vaikutuksineen jatkui läpi vuoden 2021. Erityisesti se tuotti
haasteita keväällä, mikä johti toisena peräkkäisenä vuotena seuran keskeisen
tulonlähteen eli kevätturnauksen perumiseen. Sarjapelit saatiin joitakin
peruutuksia lukuun ottamatta pelattuna, joskin pelien siirrot olivat arkipäivää ja
monelle joukkueelle tämä aiheutti armottoman peliruuhkan. Mutta kaiken
kaikkiaan sarjakausi saatiin vietyä läpi kokonaisuudessaan pelimäärien samalla
normalisoituessa.
Seura teki myös toisena koronavuotena ylijäämäisen taloudellisen tuloksen. Tähän
vaikutti luonnollisesti se, ettei seuralla ollut yhtään päätoimista työntekijää, vaan
seuraa pyöritettiin edelleen pitkälti vapaaehtoisvoimin. Toisaalta seuran hallinnon
tila jatkui edelleen hyvin haasteellisena, sillä uutta hallitusta ei saatu valittua
kuin vasta syyskokouksessa marraskuun lopulla. Arjen pyörittäminen oli parin
seura-aktiivin varassa, mikä näkyi väistämättä siinä, että vain oleelliset asiat
voitiin tehdä. Huomionarvoista on, että seuran lisenssipelaajien määrä palasi
aiemmalle tasolle nousten 12 % edellisvuodesta.

2. Juniorijalkapallo
Junioripuolella ikäluokkia oli vuonna 2021 kaikkiaan 13. Lisäksi toiminnassa olivat
jalkapalloleikkikoulu- ja prinsessafutisryhmät, joista organisoitiin syksyllä uuden
kauden alkaessa yksi uusi ikäluokka (F-pojat 15). Näistä ikäluokista kesän sarjoissa
pelasi yhteensä yli 20 joukkuetta.
Taito- ja kykykoulu voitiin edellisvuoden tapaan toteuttaa ainoastaan
kesäkaudella. Syynä tähän olivat talven pandemiavaikutukset ja
salivuorohaasteet. Maalivahtikoulua tai -valmennusta ei voitu tarjota. Kesän
jalkapallokoulu järjestettiin kesäkuussa toista kertaa yhtenä tapahtumana eli
Ylivieskassa tekonurmella.
Kevätturnaus jouduttiin perumaan toisena peräkkäisenä vuotena kokonaan
pandemiahaasteiden vuoksi. Syysturnaus toteutui selvästi normaaliolosuhteita
pienempänä mutta sen järjestäminen nähtiin silti tärkeäksi. Pandemia vaikutti
kesän turnaustarjontaan myös muualla Suomessa, mutta tarjontaa oli silti
enemmän kuin edellisvuonna. Siten seuran juniorijoukkueita kävi etenkin
loppukesästä pelaamassa eri puolilla maata. Pandemiavaikutukset näkyivät myös
Pohjoisen alueen pelaajakehityksessä. 2007-syntyneiden Huuhkajatoiminnan
käynnistyminen viivästyi ja lopulta se jäi hieman torsoksi. Seurasta
aluejoukkuetoiminnassa oli kuitenkin mukaan pari pelaajaa.
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3. Aikuis- ja edustusjalkapallo
Miehissä oli kaudella 2021 edelleen kaksi joukkuetta. Edustusjoukkue oli
äärimmäisen lähellä sarjanousua, joka ratkesi sarjan päätöspelinsä. Sen joukkue
kuitenkin hävisi niukasti. Tammikuussa 2022 kuitenkin edustusjoukkueelle
tarjottiin täydennysmenettelyllä paikkaa Kolmosesta ja sen joukkue päätti ottaa
vastaan. Erityisen hienoa oli nuoren joukkueen kasvu ja kehitys kauden aikana.
Useissa ratkaisurooleissa oli B-juniori-ikäisiä pelaajia.
Kakkosjoukkue pelasi Läntisen alueen alhaisimmalla tasolla eli Kutosessa C4lohkossa, jossa joukkue sijoittui neljänneksi. Vaikka sarjassa pelejä tuli kauden
aikana vain 10 kpl, oli joukkueen rinki silti edellisvuoteen verrattuna
huomattavasti laajempi useamman kokeneen pelaajaan palatessa vuoden tauon
jälkeen kuvioihin.
Naisten joukkue laitettiin jalkeille ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen. Se
pelasi turnausmuotoista 8v8 -sarjaa. Joukkue taisteli pelaajahaasteiden kanssa ja
B-tytöistä kävi säännöllisesti pelaajia naisten peleissä.

4. Hallinto
Hallinnon organisoiminen oli hankalaa ja ratkaisu hallituksen muodostamiseen
saatiin vasta syyskokouksessa. Hallituksen valinta oli siirtynyt kevätkokoukseen
edelliseltä syksyltä, mutta hallitusta ei saatu kasaan, vaikka sen miettimiseen
kasattiin oma ryhmänsä. Kun kevätkokouksessakaan ei hallitusta saatu valittua,
mentiin vuosi edelleen käytännössä tilassa, jossa todellista hallitusta ei ollut.
Petri Kinnunen, Matti Santapakka ja Hannele Perkkiö hoitivat edelleen juoksevat
asiat. Syyskokouksessa hallituksen kooksi päätettiin 1+4 ja hallituksen jäsenet
saatiin valittua. Puheenjohtajaksi valittiin tehtävää tammikuusta 2020 hoitanut
Petri Kinnunen ja hallituksen jäseniksi Toni Huuha, Juuso Mattila, Kalle Rontti ja
Matti Santapakka. Vuonna 2021 seuralla ei ollut yhtään palkattua täysiaikaista
työntekijää, ainoastaan muutama osa-aikainen valmentaja, joille maksettiin tästä
korvaus.
Tilikausi oli talouden osalta jälleen ylijäämäinen tuloksen ollessa 6 450,93 €.
Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ollen 171 772,78 €. Vaikka varsinaisen
toiminnan tuotot laskivat mm. turnauksien osalta, varainhankinnan osuus oli
puolestaan selvästi edellistä vuotta suurempi nostaen samalla liikevaihtoa.
Tulosta voidaan pitää vähintään kohtuullisena, ellei peräti hyvänä huomioiden
pandemiavaikutukset.
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5. Markkinointi ja tiedotus
Koronapandemia sekä hallinnon rajalliset voimavarat heijastuivat
konkreettisimmin markkinointiin ja tiedotukseen. Tiedotuskanavat säilyivät
ennallaan, mutta sisältöä niihin ei pystytty tuottamaan samaan tahtiin kuin
aiemmin. Lopullinen päätös syysturnauksen järjestämisestä meni sen verran
pitkälle kesään, että turnausmarkkinoinnin osalta pystyttiin tekemään vain
välttämätön. Samoin kävi myös muiden tapahtumien kuten jalkapallokoulu
kanssa. Viime vuoden tapaan joukkueiden oma viestintä ja sosiaalisen median
näkyvyys pitivät seuran nimen pinnalla ja tarjosivat yhteisölle mielenkiintoista
sisältöä.
Talvella päätettiin keskittää Safarin mainosmyynti täysin edustusjoukkueen
hyväksi. Myyntiä saatiin näin hiukan aktivoitua, mutta potentiaalia on vielä
huomattavasti parempaan.
Jäsenhankinnan osalta vastuuta jaettiin joukkueille, mutta kovin merkittävää
tukea ei joukkueille tässä pystytty antamaan. Siten jäsenmäärä oli vuoden 2021
edelleen entisellä tasollaan.

6. Verkottuminen ja kansainvälisyys
Kansainvälinen toiminta loisti edelleen poissaolollaan, pääosin pandemiasyistä.
Matkustusrajoitusten vuoksi ulkomaisia joukkueita ei nähty juurikaan edes
valtakunnan isoissa turnauksissa. Esimerkiksi Helsinki Cup pelattiin liki kotimaisin
voimin pääosan joukkueista tullessa Etelä-Suomesta. Useampi seuran joukkue
osallistui kesän ja syksyn turnauksiin ja muutamia turnausmitalejakin saatiin.
Yhteistyö Palloliiton Pohjoiseen alueeseen jatkui tiiviinä. Seura ei vielä päässyt
läpi laatujärjestelmän 1-tasoa, mutta puutteet mm. resurssoinnin ja hallinnon
osalta ovat tiedossa ja niitä alettiin paikata jo 2021 lopulla. Puheenjohtaja toimi
Palloliiton Pohjoisen alueen seurapalvelujen kehittämisryhmän jäsenenä ja
osallistui aktiivisesti myös pohjoisen puheenjohtajafoorumin ja alueparlamentin
etäkokouksiin. Seura ilmoittautui vuoden lopulla uudistetun Huuhkaja- ja
Helmaripolun Taso 1:een.
Lähialueyhteistyö ei edelleenkään ottanut kunnolla tulta seuratasolla, vaikka
asiaa Palloliiton puoleltakin on yritetty edesauttaa. Monessa joukkueessa
kuitenkin yhteistyötä konkreettisesti tehdään ja näissä on mukana pelaajia
laajalta alueelta. Seura oli mukana muutamassa YJ-järjestelyssä. Yksi merkittävä
päätös oli eriyttää myös P17 -ikäluokan futsaltoiminta lajin erikoisseuran alle,
siten B-juniorit seurassa keskittyvät puhtaasti jalkapalloharjoitteluun.
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Ylivieskan kaupungin organisaatiossa tuli muutoksia ja liikunta-asioista
vastaamaan saatiin elokuussa uusi hyvinvointijohtaja ja liikuntapäällikkö. Dialogi
uusien tekijöiden kanssa saatiin toimimaan hyvin loppuvuoden aikana.

7. Kehittäminen
Olosuhdepuolella vuoden 2021 isoimmat muutokset tulivat
talviharjoittelupaikkoihin Taanilan ja Kaisaniemen koulujen valmistuttua
elokuussa. Etenkin Taanilan 1 200 neliön sali tarjoaa aiempaa selvästi isomman
tilan ja sitä kautta monipuolisemmat mahdollisuudet joukkueiden harjoitteluun.
Kaisaniemen salin koko on puolet tuosta eli 600 neliötä, valitettavasti salin
neliömäinen muoto ei tue parhaalla tavalla etenkään iältään vanhempien tai
määrällisesti isompien junnujoukkueiden treenaamista.
Uusista tiloista huolimatta seuran vuorotilanne oli jopa edellisvuotta hankalampi,
sillä esim. Taanilan Prime Time -vuoroista merkittävä osa meni muilla lajeille.
Kalajoen Hiekkasärkät Areena on edelleen lähin tekonurmipohjainen halli, joka
mahdollistaa ns. oikealla alustalla treenaamisen. Taanilan koulun yhteyteen
valmistuneen lähiliikunta-alueen tekonurmi osoittautui valitettavasti
hiekkatekonurmeksi, joka ei sovellu kuin pienempien juniorien harjoitteluun.
Safarille ei saatu kaivattuja WC-, sosiaalitila- tai varastotilaparannuksia.
Olosuhteet ovat tältä osin edelleen hyvin puutteelliset hyvästä kentästä
huolimatta. Seura käynnisti itse loppuvuodesta tulostauluun ja
äänentoistolaitteisiin liittyvien vaihtoehtojen selvittämisen. Luonnonnurmista
Keskuskenttä oli kesällä erinomaisessa kunnossa ja siellä pelattiin edellisvuotta
enemmän 11v11 -sarjaotteluita. Raviradan kentät olivat jälleen vähällä käytöllä,
mutta tarjosivat varapaikan sarjaotteluiden alle jääneille harjoituksille.
Valmennuskoulutuksen osalta Kalajokilaakson alueella tarjottiin futisvalmentajan
starttikoulutus sekä ikävaihe- ja teemakoulutuksia. Pari seuran valmentajaa
osallistui lisäksi UEFA C -valmentajakoulutukseen. Pelinohjaajakurssille saatiin
turhan vähän osallistujia, myöskään erotuomarikoulutukset eivät valitettavasti
edelleenkään vedä osallistujia, vaikka tarve tuomareille on kriittinen.

FC Ylivieska Hallitus
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