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1

JOHDANTO

Porin Cheerleading Akatemia ry (myöhemmin PCA) on 7.12. 2018 rekisteröity yhdistys,
jonka ensimmäinen toimintavuosi alkoi tammikuussa 2019. Kilpajoukkueita seuralla oli
vuonna 2021 kaiken kaikkiaan seitsemän ja harrastejoukkueita kaksi. Jäseniä seuralla oli
yhteensä 261, mukaan lukien harrastajat, valmentajat, joukkueenjohtajat ja
kannattajajäsenet.
Vuotta 2021 varjosti Covid 19 -pandemia, mutta tästä huolimatta PCA on pystynyt jatkuvasti
kehittymään ja tarjoamaan harrastajilleen mahdollisuuden laadukkaaseen cheerleading harjoitteluun turvallisessa ympäristössä (PCA Gym, Savipajakatu 2, Pori). Olympiakomitean
seuralle myöntämä
lasten- ja nuorten tähtiseuramerkki on osoitus laadukkaasta
toiminnasta ja vahvasta yhteisöllisyydestä, jonka avulla selvitään vaikeistakin ajoista.
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HALLINTO

2.1 Yhdistyksen kevät- ja syyskokous
Porin Cheerleading Akatemiassa ylin päätäntävalta kuuluu yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti yhdistyksen kevät- ja syyskokoukselle. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin
10.5.2021 ja syyskokous 10.12.2021. Vuoden 2022 hallituksen jäsenet valittiin 10.12.2021
pidetyssä syyskokouksessa.
2.2 Hallituksen jäsenet vuonna 2021
Toimintakausi 27.11.2020- 10.12.2021
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenet

Johanna Simon-Bellamy
Laura Kesonen
Maria Kivikoski
Nina Vänttinen
Emmanuel Simon-Bellamy
Noora Ojanen (eronnut tehtävästään 12.3.2021)

2.3 Hallituksen jäsenten tehtävät 2021
Johanna Simon-Bellamy

Hallitustyöskentelyn johtaminen
Rahastonhoitaja
Työsuojeluvastaava
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Nina Vänttinen

Hallituksen sihteeri
Joukkueenjohtajien vastuuhenkilö
Lapsivastaava (mikro- ja mini-ikäisten harrastajien
vastuuhenkilö)

Laura Kesonen

Varapuheenjohtaja

Noora Ojanen

Tuomari

Maria Kivikoski

Nuorisovastaava (juniorikäisten ja sitä vanhempien
vastuuhenkilö)

Emmanuel Simon-Bellamy

Hallitustyöskentely

2.4 Hallituksen kokoukset
Porin Cheerleading Akatemia ry:n hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
(joka kuun 1. torstai). Vuonna 2021 hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa.

3

SEURAN TALOUS

Hallituksen puheenjohtaja (samalla rahastonhoitaja) laati vuodelle 2021 seuran tulo- ja
menoarvion, joka hyväksyttiin 27.11.2020 pidetyssä syyskokouksessa. Rahastonhoitaja
laati myös yksityiskohtaisen budjetin vuodelle 2021, joka puolestaan hyväksyttiin hallituksen
kokouksessa. Budjetin toteutumista seurattiin kuukausitasolla. Covid 19 -epidemian
vaikutukset ovat näkyneet myös Porin Cheerleading Akatemiassa ja seuran talous heikkeni
vuoteen 2020 verrattuna jonkin verran. Tämä johtui esimerkiksi siitä, että seura menetti
etäharjoittelun aikana harrastajia, jolloin syyskaudella oli vähemmän joukkueita kuin
kevätkaudella. Tämän lisäksi näytökset ja talkootyöt eivät toteutuneet suunnitellusti. Porin
Cheerleading Akatemia ei ole kuitenkaan joutunut ottamaan missään vaiheessa lainaa ja
kaikki laskut on saatu maksettua ajallaan. Talouden heikkeneminen näkyi lähinnä siten, ettei
kaikkia vuodelle 2021 suunniteltuja investointeja pystytty tekemään, vaan osa niistä
siirrettiin tulevaisuuteen.
3.1 Hankinnat
Vuonna 2021 harjoitushallille hankittiin harjoitusvälineitä kuten alastulopatjoja sekä
kuntopalloja, kuminauhoja ja voimistelurenkaat, joiden hankintahinta oli 1898 €. Välineet
saatiin harjoitushallille juuri ennen joulutaukoa joulukuussa 2021.
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Hallille saatiin myös vuoden 2021 tammikuussa akrobatiaharjoittelua varten suuri
ilmavolttirata (air track). Hankinnan kokonaishinnasta (7 550 €) puolet maksettiin tuotteen
tilausvaiheessa lokakuussa 2020 ja puolet ennen toimitusta tammikuussa 2021.
Seuran harjoitushallin tyhjänä ollut yläkerta kalustettiin kokous- ja oleskelutilaksi. Kalusteet
maksoivat 528,55 €.
Seuran logoa uudistettiin vuonna 2021. Uuden logon suunnittelu ja sen käyttöoikeuden
lunastaminen maksoi 550 €.
PCA: lla on ollut tapana muistaa kiitoslahjoilla kevät- ja syyskauden päätteeksi
seuratoimijoita, koska he tekevät paljon vapaaehtoistyötä joukkueiden ja koko seuran
hyväksi. Vuonna 2021 seuratoimijoita muistettiin edullisilla lahjoilla ja ruokailuilla.
Joukkueenjohtajille tarjottiin illallinen ravintola Amarillossa ja valmentajat ruokailivat
ravintola Rossossa. Hallituksen jäsenet kävivät ruokailemassa ravintola Torrerossa.
Seuratoimijoiden
kiitoslahjat
maksoivat
yhteensä
736,36
€.
Ruokailuiden
kokonaiskustannus seuralle oli 1381,02 €.

3.2 Avustukset
Vuonna 2021 maksetut kaupungin avustukset auttoivat osaltaan seuraa selviämään
vuodesta ja edellä mainittuja hankintojakin voitiin toteuttaa. Kaupungin avustusten lisäksi
seura sai opetus- ja kulttuuriministeriön seurakehitystuen Special Alfa joukkuetta varten.
Lisäksi OKM myönsi seuralle Covid-19 pandemia-avustusta.
Porin kaupunki, harjoitustilojen vuokriin kohdentuva avustus (korona) 6867,06 €
Porin kaupunki, toiminta-avustus 15 300 €.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, seurakehitystuki 5 500 €.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille
(erityisavustus) 10 000 €.

3.3 Varainkeruu ja talkootyöt
Syyskaudella toteutettiin Gutz – tuotteiden myyntikampanja (tuotto 4605 €). Lisäksi
myynnissä oli PCA kannatuspaidat, mutta näiden tuotto jäi vähäiseksi alle 150 €
Tilitoimisto ja tilintarkastaja
Seuran kirjanpidosta vastasi Isännöinti ja tilipalvelu Balanssi Ky. Vuoden 2020 tilinpäätös
valmistui maaliskuussa 2021. Tilintarkastajana toimi HT Kaarina Pyydönniemi.
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PALKATUT TYÖNTEKIJÄT

Seuralla oli vuoden 2021 aikana yksi palkattu työntekijä, seurakoordinaattori Laura Kesonen
kokoaikaisessa työsuhteessa 23.12.2020 alkaen.
Seuran valmentajat saavat joukkueiden ohjauksesta rahallista korvausta, mutta tämän
lisäksi he tekevät paljon myös vapaaehtoistyötä. Valmentajat eivät saa rahallista korvausta
esimerkiksi tekemästään suunnittelutyöstä, kilpailumatkoista, näytöksistä tai joukkueilloista.
Valmentajien viikkotuntimäärät jäävät vähäisiksi, enintään 6,5 h/valmentaja/viikko.
Valmentajien tuntipalkat ovat välillä 3–7 €/h.
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TOIMIHENKILÖT

Hallituksen
johtamana seurassa toimii vapaaehtoistoimijoina
joukkueenjohtajat, ikävastaavat, valmennusvastaavat sekä johtokunta.

valmentajat

ja

5.1 Valmentajat
Joukkueiden
valmentajat.

viikoittaisten

harjoitusten

valmentamisesta

vastasivat

joukkueiden

PCA valmentajatiimiin kuului vuonna 2021 seuraavat henkilöt:
Brajilich Weronica

Johansson Aino

Collander Sara

Jokinen Janessa

Eklund Miisa

Jutila Oona

Haavisto Krista

Kaasinen Aada

Haavisto Vilma

Kangasniemi Vilma (vain syyskausi)

Hartila Ida (vain syyskausi)

Kesonen Laura (vain syyskausi)

Hautaoja Oona (vain kevätkausi)

Koskinen Iina (vain kevätkausi)

Hiltunen Aada (vain kevätkausi)

Kuusinen Vilhelmiina

Holmi Liisa

Leino Sallamari

Huhtala Nia-Riikka (vain syyskausi)

Leppänen Emma

Hyvölä Minttu-Maija (vain syyskausi)

Meronen Laura

Högbacka Ida

Naingkom Mo
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Nurmi Sylvi

Savolainen Pihla

Riuttamäki Sanni

Uurainen Laura (vain kevätkausi)

Saarinen Sini

Virtanen Jenna

Salo Anni

Vuorinen Minea (vain kevätkausi)

5.2 Joukkueenjohtajat
Joukkueenjohtajat (jojot) vastaavat joukkueiden toiminnasta yhdessä valmentajien kanssa.
Jojot ovat pääosin harrastajien huoltajia ja he muodostavat valmentajien kanssa joukkueen
johtotiimin. Joukkueenjohtajien tehtävänä̈ on auttaa valmentajia ja joukkuetta erilaisissa
joukkueen toimintaan liittyvissä̈ asioissa.
Joukkuejohtajatiimiin kuului vuonna 2021 seuraavat henkilöt:
Harjuviita Petra
Hyttinen Eeva-Liisa
Salmi Heidi
Salonen Johanna
Luukkonen Terhi
Peltonen Jonna
Aho Virpi
Träskelin Heli
Paaso Kristiina
Lindroos Erika
Tenkanen Hannele
Matintalo Emilia
Hellsten Mari
Naukkarinen Kirsi
5.3 Ikävastaavat
Seuraan valittiin syksyllä 2019 ikävastaavat, joiden toimenkuvaa on jatkettu myös vuonna
2021. Lapsivastaavana toimi Noora Ojanen ja nuorisovastaava Maria Kivikoski. Ojasen
erottua hallitustehtävästään, lapsivastaavan tehtävä siirtyi Nina Vänttiselle ja Kivikosken
jäädessä tauolle hallitustehtävistä, siirtyi lapsivastaavan tehtävä Johanna Simon-Bellamylle.
Ikävastaavien tehtävään kuului oman ikäryhmän harrastajien ja heidän huoltajiensa
tiedottaminen ja tukihenkilönä toimiminen.
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5.4 Valmennusvastaavat
Seuralla ei ollut toimintakautena 2021 nimettyjä valmennusvastaavia, vaan hallitus piti
huolen joukkueiden toiminnan sujuvuudesta.
5.5 Jojovastaava
Myös joukkueenjohtajille valittiin tiiminvetäjä, jojovastaava Nina Vänttinen. Jojovastaava
huolehti
toimintakauden
joukkuejohtajatoiminnasta
ja
järjesti
säännöllisesti
kuukausipalavereja.
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TOIMIKUNNAT

Seurassa toimii kaksi toimikuntaa johtokunta ja valmentajatoimikunta.
Vuonna 2021 johtokunta (aloitettu vuonna 2019) oli olemassa ainoastaan nimellisesti. Optio
johtokunnalle säilytettiin, vaikka sen jäsenet eivät olleet toiminnassa mukana aktiivisesti.
Lisäksi koronavuosi vei seurajohdon resurssit muuhun työhän eikä johtokunnan
elvyttämiseen enää riittänyt aikaa.

6.1 Johtokunta
PCA johtokunnan tarkoituksena on toimia seuran hallituksen apuna. Aktiivisena toimivan
johtokunnan tehtäviä ovat mm. seuran yhteisen toiminnan ja toteutuksen ideointi ja
kehittäminen. Tarvittaessa ideat viedään hallituksen käsittelyyn ennen toteutusta.
Johtokuntaan voivat kuulua esimerkiksi urheilijoiden huoltajat, valmentajat tai muut
seuratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

6.2 Valmentajatoimikunta (VTK)
Valmentajatoimikunnan tehtävänä on valmennuksellisten asioiden yhteinen suunnittelu ja
toteutus). VTK:ssa valmentajat saavat omat mielipiteensä hyvin esille ja siellä tehdään
valmennukseen liittyvää yhteistä päätöksentekoa. Tarvittaessa asiat viedään hallituksen
käsittelyyn ennen toteutusta. Vuonna 2021 VTK:n toimintaa muutettiin aiempiin kausiin
nähden siten, että jäseniä ei erikseen valita, vaan toimikunnan kokouksiin ovat tervetulleita
kaikki seuran joukkueiden valmentajat. Muutoksella pyrittiin lisäämään keskustelua sekä
osallistumisintoa seuratoimintaan.
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6.3 Näytöstiimi
Varsinaista näytöstiimiä ei kasattu toimintakaudella 2021.
Kevätnäytös järjestettiin etukäteen kuvattuna striimilähetyksenä Solid Sport palvelussa.
Seurakoordinaattori Laura Kesonen kuvasi ja editoi joukkueiden esitykset, sekä järjesti
näytöksen lähetyksen yhdessä Solid Sportin kanssa. Katseluoikeuden hinta oli 15 €.
Joulunäytös
järjestettiin Porin
teatterissa 28.11.2021 kahtena
näytöksenä.
Näytösvalmisteluista vastasivat Johanna Simon-Bellamy, Nina Vänttinen ja Laura Kesonen
apunaan Emmanuel Simon-Bellamy, Juha Jutila (Porin teatteri) sekä seuran valmentajat.
Näytöslipun hinta oli 20 €.
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KOULUTUKSET

Seura tarjosi kevätkaudella Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry:n järjestämän Lasten liike
-koulutuksen kaikille mini-ikäisten valmentajille. Mukaan koulutukseen ilmoittautui vain
muutama valmentaja. Kevätkaudella seurakoordinaattori Laura Kesonen järjesti kaikille
valmentajille luennon harjoittelun suunnittelusta sekä valmennusfilosofiasta. Syyskaudella
seuran kolme valmentajaa osallistui
Suomen cheerleadingliiton
level 5-6
stunttikoulutukseen ja kaksi valmentajaa psyykkinen valmennus -koulutukseen. Liiton
järjestämien koulutusten hinta oli 80 €.
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TIEDOTUS

Elokuussa 2019 seura otti käyttöön Jopox -seuratyökalun, jonka jälkeen se on toiminut
seuran virallisena tiedotuskanavana. Lisäksi seura tiedottaa ja markkinoi toimintaan
liittyvistä asioista seuran Facebook ja Instagram-tilien välityksellä. Seuran sosiaalisen
median hallinta on keskitetty some -vastaavalle ja seuralle on laadittu some -pelisäännöt.
Seuran joukkueilla on omat some -tilit, joita joukkueiden valmentajat päivittävät yhdessä
sovitulla tavalla.
Näiden lisäksi seura tiedottaa ryhmittäin sähköpostilla ja tekstiviestillä. Jokaisella seuran
joukkueella ja hallituksen jäsenellä on oma sähköpostiosoite. Watsapp- viestittely on pyritty
Jopoxin käyttöönoton jälkeen minimoimaan. Erilaiset wa -ryhmät toimivat lähinnä nopean ja
lyhyen viestittelyn kanavina.
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CHEERLEADING

PCA joukkueet vuonna 2021:
Alfa (Edustusjoukkue, SM-Naiset, level 6/toiminnassa kevätkaudella)
Junior Alfa (Edustusjoukkue, SM-Juniorit, level 5)
Mini Alfa (Edustusjoukkue, Minit level 3)
Junior Beeta (Keskitaso, Juniorit level 3-4)
Mini Beeta (Keskitaso, Minit level 2)
Junior Celsius (Aloittelijat, Juniorit level 2–3)
Mini Celsius (Aloittelijat, Minit level 1)
Mikro Myy (Harrastejoukkue, Mikrot)
Mini Delta (Harrastejoukkue, Minit/toiminnassa kevätkaudella)
Mini Epsilon (Harrastejoukkue, Minit)
Klassikko Omega (Harrastejoukkue, Omega/toiminnassa kevätkaudella)
9.1 Kevätkausi
Cheerleadingvuosi 2021 alkoi jo vuoden 2020 puolella, sillä ennen joulua pidettiin
täydennysjaot kilpajoukkueisiin kevätkaudelle 2021. Koronaepidemian vuoksi täydennykset
toteutettiin mahdollisuuksien mukaan videoiden avulla, eikä suurta osallistujamäärää
kutsuttu koolle. Uusi kausi alkoi kaikilla cheerleadereilla PCA Gymillä 11.1.2021.
Maaliskuun 1. päivänä alueellisten koronarajoitusten vuoksi kaikki yli 13-vuotiaiden
harjoitukset jäivät tauolle. Määräyksen mukaisesti Mikro Myy sai harjoitella harjoitushallilla.
Myös seuran Junior Alfa joukkue sai harjoitella harjoitushallilla täyttäessään SM-tason
kilpaurheilumääritelmän. Muut joukkueet organisoivat itse oman etäharjoittelunsa aikavälille
1.3.-11.4.2021.
Etäharjoittelumääräys purettiin 15.4. alkaen edellyttäen pienryhmäharjoittelua sisätiloissa.
Seuran hallitus laati ohjeistuksen joukkueille ikäryhmän mukaiset määräykset huomioiden.
Käytännössä joukkueiden päällekkäiset harjoitteluvuorot poistettiin ja pukuhuonetilat
jaoteltiin etukäteen joukkueiden käyttöön kontaktien välttämiseksi. Harjoittelu tapahtui 6
henkilön ryhmissä erikseen rajatuilla alueilla. Pienryhmäjaottelu ei koskenut Mikro Myytä tai
Junior Alfaa.
Harjoittelua koskeneet rajoitukset purettiin 26.4. mahdollistaen taas normaalin harjoittelun
sisätiloissa. Varotoimina jatkettiin edelleen ohjaajien maskisuositusta sekä ohjeistusta
käsien ja välineiden desinfioinnista tilan käytön jälkeen.
Seuran kevätnäytös Spring Fest jouduttiin perumaan koronavirusepidemian vuoksi. Hallitus
kuitenkin päätti organisoida etukäteen kuvatun striiminäytöksen kesäkuun 20. päivänä
kauden päätteeksi. Suomen Cheerleadingliitto järjesti kevään kilpailut Suomessa
poikkeusjärjestelyin. Kilpailuista lisää kohdassa 11.
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Seuran kevätkausi päättyi sunnuntaina 20.6. kaikkien joukkueiden osalta.
Vielä kesäkuussa seuran valmentajille järjestettiin valmentajien ilta, jossa vietettiin yhdessä
aikaa jutustelun ja herkuttelun merkeissä. Valmentajille annettiin kiitoslahjat hyvin sujuneen
kevään johdosta. Jojovastaava Nina Vänttinen järjesti joukkueenjohtajille piknikin
Kirjurinluodossa. Seura tarjosi kiitokseksi kuluneesta keväästä piknik -herkut.
Toukokuussa avattiin valmentajahaku kaikkiin joukkueisiin. Heinäkuussa seura avasi
harrastejoukkueiden haun sekä kilpajoukkueiden joukkuejakoilmoittautumisen syyskaudelle
2021.
Kevätkaudella tavoitteena oli aloittaa inklusiivinen harrastustoiminta erityistä tukea
tarvitseville lapsille. Ryhmän oli tarkoitus alkaa kuuden viikon maksuttomalla kokeilujaksolla,
mutta harrastajia ei saatu rekrytoitua mukaan toimintaan. Toimintaa markkinoitiin
sosiaalisessa mediassa ja Porin kaupungin erityisliikunnanohjaajan avustuksella myös
suoraan kohderyhmälle. Kaikille avoimen harrasteryhmän toimintaan palataan kauden 2022
alussa.
9.2 Syyskausi
Syyskausi aloitettiin rauhoittuneen koronavirusepidemian salliessa normaaleissa
olosuhteissa alueellisia suosituksia noudattaen. Joukkueet jaettiin uudelleen viikon aikana
yksi joukkue kerrallaan alkaen 2.8. ja harjoittelun makuun päästiin viikolla 32. Joukkueita
perustettiin hakijamäärän mukaan ja vähentynyt harrastajamäärä ajoi seuran
toimenpiteisiin, joissa Mini Beeta lakkautettiin väliaikaisesti ja sinne valitut urheilijat siirrettiin
muihin joukkueisiin. Aikuisten joukkue Alfa perustettiin tauon jälkeen uudelleen.
Suomen Cheerleadingliiton uuden kilpailujärjestelmän mukaisesti kilpailut painottuvat
kevätkaudelle, joten syksyllä ei kilpailtu kotimaassa. Hallituksen puheenjohtaja Johanna
Simon-Bellamy organisoi kilpailumatkan Ruotsiin Varsityn Nordic All Level Champinships kilpailuihin 2.-6.12.2021. Mukaan kilpailuihin lähtivät Mini Alfa sekä stunttiryhmät Omikron
(Mini Alfa) ja Theeta (Junior Beeta). Lisää kilpailuista kohdassa 11.
Sunnuntaina 28.11.2021 seuran hallitus järjesti joulunäytöksen Christmas Fest in the
Theatre Porin teatterissa. Näytöksiä järjestettiin kaksi kappaletta suuren kysynnän vuoksi.
Organisoinnissa olivat mukana Porin teatterin Juha Jutila, sekä valo- ja äänimies.
Näytöksessä esiintyivät seuran kaikki joukkueet. Näytös sujui mutkattomasti, vaikka
koronarajoitukset varjostivat tapahtumaa. Seuran hallitus päätti järjestää näytöksiä
tulevaisuudessakin teatterin tiloissa.
Joulukuussa seuran joukkueet täydensivät rivejään tarvittavalla määrällä urheilijoita.
Kevään 2022 kokoonpanot saatiin yhteistuumin kasaan ja syyskausi päättyi 19.12.2021
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kaikkien joukkueiden osalta. Harrastehaku päätettiin avata vasta vuodenvaihteen jälkeen
kiristyneen koronatilanteen vuoksi.
Hallitus ruokaili ravintola Torerossa 17.12. ja valmentajat palkittiin syyskauden työstä
illallisella ravintola Rossossa 21.12.

10 KILPAILUTOIMINTA
Kevään kiristyneet rajoitustoimet vaikuttivat kilpailuiden järjestämiseen ja koko kevät
kilpailtiin liittojohtoisissa etädigikilpailuissa. Jokainen suoritus kuvattiin etukäteen omassa
harjoitustilassa ja lähetettiin arvioitavaksi. Kilpailutapahtuma striimattiin suorana ja PCA:n
joukkueet kokoontuivat yhdessä kisakatsomoon seuraamaan kilpailun etenemistä.
Syyskaudella osallistuttiin Ruotsin Göteborgissa järjestettyyn Nordinc All Level
Championships -kilpailuun 4.-5.12.2021. Mukana kilpailumatkalla olivat Mini Alfa sekä kaksi
stunttiryhmää Omikron ja Theeta. Ruotsin kilpailut järjestettiin normaaliin tapaan
livetapahtumana joskin pienin erityisjärjestelyin koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
Junior Alfa
Spirit 5 -kilpailut 16.5.2021, sija 2.
SM-kilpailut 13.6.2021, sija 4.
Mini Alfa
Super 3 -kilpailu 30.5.2021, turvavälisarja, sija 6.
Nordic All Level Championships 5.12.2021, Peewee Cheer level 2, sija 3.
Omikron
Nordic All Level Championships 4.12.2021, Peewee group stunt level 3, sija 1.
Theeta
Nordic All Level Championships 4.12.2021, Junior group stunt level 4, sija 4.

