
FC Tarzan ry 

Vuosikokous 2020 
 
Aika: 6.6.2020 kello 15.00 
Paikka: Liiketalo Linjuri, Kuopio 
 

ESITYSLISTA 

 

Sääntömääräiset vuosikokousasiat: 
  

1. kokouksen avaus 
 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    

 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä 
jäsenmaksujen suuruudet 

 
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja 
 

9. valitaan muut hallituksen jäsenet 
 
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa 
 

Muut asiat: 

 11. seuran edustajan valinta SPL:n kokouksiin 

12. kapteenin- ja varakapteenin valinta 

13. valmennusjohdon valinta 

  

LIITTEET: - tilinpäätös 2019 
 - toimintakertomus 2019 
 - toimintasuunnitelma 2020 
 - tulo- ja menoarvio 2020 



FC Tarzan ry  TILINPÄÄTÖS 
VUODELTA 2019 

 

        
Tuloslaskelma 1.1.2019 – 31.12.2019     

        
Varsinaisen toiminnan tuotot      

 31 Perityt lisenssi-yms.maksut    1 355,00 
 32 Muut vars.toiminnan tuotot    120,00 

Yht. Varsinaisen toiminnan tuotot    1 475,00 
        

Varsinaisen toiminnan kulut      
 41 Lisenssimaksut     1 405,00 
 42 Osallistumismaksut    885,00 
 43 Kenttä- ja salimaksut    2 464,55 
 44 
Erotuomarimaksut 

    701,04 

 45 Palvelumaksut     277,27 
 46 Tarvikkeet     128,95 
 47 Palkinnot     120,90 
 48 Lahjat      170,75 
 49 Muut vars.toiminnan kulut    1 622,50 

Yht. Varsinaisen toiminnan 
kulut 

    7 775,96 

        
Varainhankinta       

 51 Jäsenmaksut     4 830,00 
 52 Avustukset     0,00 
 53 Muu varainhankinta    750,00 

Yht. 
Varainhankinta 

     5 580,00 

        
TILIKAUDEN TULOS     -720,96 

        
Tase 31.12.2019       

        
Vastaava
a 

       

 11 Pankkitili Op     2 632,92 
Yht. Vastaavaa      2 632,92 

        
Vastattavaa       

 21 Yhdistyspääoma     3 128,88 
 22 Siirtovelat     225,00 
 Tilikauden tulos     -720,96 

Yht. Vastattavaa      2 632,92 
        

Kuopiossa 20.2.2020       
Erkki Karvonen  Kimmo Talvasto  Kari Väätäinen 
Veli-Matti Sirkka  Matti Kuronen    
 

 

 



FC Tarzan ry   TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Haapaniemenkatu 22 B 28 
70100 Kuopio 
 
kotisivu: www.fctarzan.net 
puhelin: 0445179267 
rek.nro: 131.947 
 

Toimintakertomus vuodelta 2019 

Yleistä 

FC Tarzan ry on vuonna 1975 perustettu kuopiolainen urheiluseura, jonka tarkoituksena on tarjota 
jäsenilleen mahdollisuus kuntoliikunnan ja virkistystoiminnan harjoittamiseen jalkapallon ja muiden 
pallopelien parissa. Seuran jalkapallon edustusjoukkue on pelannut Palloliiton Itä-Suomen piirin 
viitosdivisioonassa vuodesta 1980 alkaen. Jalkapallon lisäksi pelaamme säännöllisesti golfia, 
futsalia, sählyä ja tennistä. 

Vuosi 2019 oli FC Tarzan ry:n 44. toimintavuosi. 

Jäsenet 

Seurassa oli vuoden 2019 päättyessä 90 jäsentä. Jäsenmäärä on viimeisten viiden vuoden aikana 
vaihdellut välillä 78 – 93. Jalkapalloharjoituksiin osallistui 49 Tarzania, joista oli rekisteröityjä 
jalkapalloilijoita 20. Rekisteröityneitä golfareita jäsenistössä oli 51 kappaletta. 

Hallitus 

FC Tarzan ry:n hallitukseen ovat toimintavuonna kuuluneet seuraavat henkilöt: 

 

Erkki Karvonen, puheenjohtaja 

Kimmo Talvasto, varapuheenjohtaja 

Matti Kuronen, jäsen (sihteeri-toiminnanjohtaja) 

Veli-Matti Sirkka, jäsen 

Kari Väätäinen, jäsen 

Yhdistyksellä on myös hallituksen perustamia jaostoja, joiden tehtävät ja kokoonpanot ovat 
nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla. 

Seuran edustajana Palloliiton kokouksissa on toiminut Matti Kuronen. 

Toiminta vuonna 2019 

Jalkapallon edustusjoukkueemme osallistui viitosdivisioonan Itä-Suomen piirin A-lohkoon, jossa oli 
kaksitoista joukkuetta. Sijoituimme sarjassa sijalle kaksitoista. 



Kauden parhaaksi pelaajaksemme valittiin Petri Ryynänen, joka oli myös sarjaapelien tehokkain 
pelaajamme. Kauden tulokkaana palkittiin Pietari Vehreävesa ja ahkerimpana harjoittelijana Matti 
Kuronen, jolle kertyi kauden aikana 141 harjoituskertaa. 

FC Tarzan osallistui Jalkapallo Peijaisten M40 sarjaan, jossa tällä kertaa emme päässeet 
pudotuspelikierroksille saakka. Lisäksi osallistuimme Kaarina Krogeruksen muistoturnaukseen, 
jonka voitimme, ja Bierstuben järjestämään keilaturnaukseen 

FC Tarzanin vuoden 2019 golfmestaruuden voitti Hannu Oravainen.  Autogolfin paras oli  ja  
reikäpelimestaruuden vei Markus Räsänen. Mestaruuskisojen yhteydessä pelatun scramblekisan 
voittajapari oli Niklas Toskala - Masa Kuronen ja Autogolfin scramblen pari Kimmo Talvasto – Jussi 
Konttinen. Syysgolf jouduttiin perumaan sääolosuhteiden vuoksi. 

Tarzaneiden harjoitusohjelma oli entiseen tapaan tiivis . Suurimman osan kautta, eli lokakuun 
alusta vappuun, viikko-ohjelma oli seuraava: tiistaina jalkapalloa, torstaina ukkojalkapalloa, 
perjantaina sählyä ja sunnuntaina jalkapalloa. Sählyn sijaan alettiin loppuvuodesta pelata futsalia. 
Tennistarzanit pelasivat vielä lisäksi tennistä lauantaina. Kesäkaudella sähly ja tennis jäävät 
tauolle, kun golftarzanit pääsevät lajinsa pariin ja jalkapallon edustusjoukkueen peliohjelma 
vaikuttaa harjoitusohjelmaan. Jalkapalloharjoituksia pidettiin kuitenkin kesäkaudellakin vähintään 
kaksi kertaa viikossa. 

Seuran biljardimestaruus ratkaistiin 9.3. ja mestaruuden vei Pentti Huttunen. 

Talous 

FC Tarzan ry:n talous perustuu lähes yksinomaan jäsenistöltä kerättäviin jäsenmaksuihin. Seuran 
varoilla on mahdollista järjestää toiminnan peruspuitteet ja maksaa jalkapallon, sählyn ja futsalin 
kenttä- ja salivuorot sekä sarjapelien erotuomarimaksut. Sarjapelaajilta joudutaan perimään 
lisenssi- ja vakuutusmaksut sen suuruisina kuin seura joutuu ne piirille maksamaan. Golfin ja 
tenniksen pelimaksuja seuran ei ole mahdollista tukea, vaan pelaajat maksavat ne kokonaan itse. 

Vuoden 2019 toiminnan tulot olivat yhteensä 7.055,00 € ja menot 7.775,96 €, joten tilinpäätös 
näyttää alijäämää 720,96 €. Vuoden päättyessä yhdistyksellä oli rahavaroja 2.632,92 €. 

Tiedottaminen 

FC Tarzan ry:n tiedottamisen päävälineet ovat olleet seuran nettisivusto, www.fctarzan.net ja 
sähköpostitiedottaminen. Lisäksi toiminnassa on useita epävirallisia seuran whatsapp –ryhmiä. 
Kaikista harjoitus- ja pelitapahtumista on ilmoitettu nettisivuilla olevassa tapahtumakalenterissa. 
Nettisivuilla on myös pidetty jatkuvasti ajan tasalla olevia harjoitus-, peli-, tehopiste-, yms. tilastoja. 
Nettisivuilla on lisäksi nähtävillä mm. yhdistyksen toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, seuran 
viralliset säännöt sekä Tarzanin historiikki. 

Kuopiossa 17.3.2020 

FC Tarzan ry:n hallitus 

 

 

 



FC Tarzan ry   TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

Haapaniemenkatu 22 B 28 
70100 Kuopio 
 
kotisivu: www.fctarzan.net 
puhelin: 0445179267 
 
rek.nro: 131.947 
 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Yleistä 

FC Tarzan ry on vuonna 1975 perustettu kuopiolainen urheiluseura, jonka tarkoituksena on tarjota 
jäsenilleen mahdollisuus kuntoliikunnan ja virkistystoiminnan harjoittamiseen jalkapallon ja muiden 
pallopelien parissa. Seuran jalkapallon edustusjoukkue on pelannut Palloliiton Itä-Suomen piirin 
viitosdivisioonassa vuodesta 1980 alkaen. Jalkapallon lisäksi pelaamme säännöllisesti golfia, 
sählyä, futsalia ja tennistä. 

Toimintakausi 2020 on seuran 45. toimintavuosi. Toimintamme päälinjoihin ei ole suunnitteilla 
suuria muutoksia. 

Kokoukset ja jäsenistö 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ennen sarjakauden alkua järjestetään 
kauden avauskokous. Sarjapelikauden päättäjäiset järjestetään syksyllä sarjapelien päätyttyä. 
Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa. 

Seuran jäsenmäärä on noussut viime vuosina noin 90 jäseneen. Määrää ei pyritä aktiivisesti 
lisäämään. Uusia jäseniä kuitenkin otetaan sopivien tarjokkaiden ilmaantuessa. 

Toiminta vuonna 2020 

Vuoden 2020 toiminnan puitteet ovat seuraavat: 

- edustusjoukkue pelaa piirin alimmassa sarjassa (V-div.) 
- jalkapalloharjoituksia järjestetään ympäri vuoden kaksi kertaa viikossa, jalkapallossa 

pyritään Minarin kaarihallin ohella saamaan vakiovuoroja Lippumäen uudesta kuplahallista 
ja mahdollisesti Kuopiohallista   

- osallistutaan talvikaudella 1-3:een pienpeliturnaukseen 
- sählyä tai futsalia pelataan lokakuun alusta huhtikuun loppuun kerran viikossa 
- tennistä pelataan lokakuun alusta huhtikuun loppuun kerran viikossa 
- golfin seuranmestaruuskisat järjestetään kolmipäiväisinä heinäkuun viimeisenä 

viikonloppuna 
- golfin reikäpelimestaruus tms. golfkisa pelataan kesän aikana 
- biljardikilpailut helmi-maaliskuussa vuosikokouspäivänä 
- pikkujoulut järjestetään entiseen tapaan 
- jaostot toimivat itsenäisesti 



- ylläpidetään seuran traditiota kokoontua välittömästi peli- ja harjoitustapahtumien jälkeen 
yhteiseen palautepalaveriin 

 

Talous 

FC Tarzan ry:n talous perustuu lähes yksinomaan jäsenistöltä kerättäviin jäsenmaksuihin. Seuran 
varoilla on mahdollista järjestää toiminnan peruspuitteet ja maksaa jalkapallon, futsalin ja sählyn 
kenttä- ja salivuorot sekä sarjapelien erotuomarimaksut. Sarjapelaajilta joudutaan perimään 
lisenssi- ja vakuutusmaksut sen suuruisina kuin seura joutuu ne piirille maksamaan. Golfin ja 
tenniksen pelimaksuja seuran ei ole mahdollista tukea, vaan pelaajat maksavat ne kokonaan itse. 

Vuoden 2020 talousarvion tulojen loppusumma on 6.850 €, joka kokonaan katetaan jäseniltä 
perittävillä maksuilla. 

Jäsenmaksuja vuodelle 2020 joudutaan korottamaan kasvavien kenttä- ja salimaksujen vuoksi. 
Varsinainen jäsenmaksu on 95 €, kannattajajäsenmaksu 25 € ja naisjäsenmaksu 25 €. Varsinaisen 
jäsenmaksun maksaneet ovat FC Tarzanin varsinaisia jäseniä ja oikeutettuja osallistumaan 
kaikkeen seuran toimintaan mukaan luettuna jalkapallo-, sähly- ja futsalharjoitukset. Kannattaja- tai 
kaukojäsenet, sekä ne, jotka haluavat osallistua ainoastaan golf-, tennis- ja padeltoimintaan sekä 
niihin liittyvään matkailuun ja tapahtumiin voivat valita 25 €:n kannattajajäsenmaksun. 

Tiedottaminen 

FC Tarzan ry:n tiedottamisen päävälineet ovat seuran nettisivusto ja sähköpostitiedottaminen, jota 
varten pidetään yllä jäsenistön osoitteistoa. Lisäksi seuran jäsenistö ylläpitää useita epävirallisia 
whatsapp –ryhmiä. Kaikista harjoitus- ja pelitapahtumista, kokouksista yms. ilmoitetaan nettisivuilla 
olevassa tapahtumakalenterissa sekä tarvittaessa sähköpostilla. Nettisivuilla myös pidetään 
jatkuvasti ajan tasalla olevia harjoitus-, peli-, tehopiste-, yms. tilastoja. 

Kuopiossa 17.3.2020 

FC Tarzan ry:n hallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FC Tarzan 
ry 

 Talous 2015-2019 ja talousarvio 
2020 

   

          
    Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 TA 2020 

 Tulot         

          

 Jäsenmaksut  4 360 4 617 4 805 5 330 4 830 5 190 

 Perityt lis.- ja vak.maksut 1 336 1 480 1 345 1 400 1 355 1 400 

 Avustuks
et 

  150 0 0 0 0 0 

 Muut 
tulot 

  464 0 0 40 870 0 

          

 Yhteensä   6 310 6 097 6 150 6 770 7 055 6 590 

          

 Menot         

          

 Osallistumis- ja piirin maksut 840 865 865 885 885 900 

 Lisenssi- ja vakuutusmaksut 1 370 1 535 1 390 1 395 1 405 1 400 

 Kenttä- ja salimaksut  2 226 2 256 2 463 2 427 2 465 3 000 

 Erotuomarimaksut  785 382 907 771 701 750 

 Palvelumaksut  306 141 229 258 277 250 

 Tarvikkeet ja muut menot 364 364 273 289 2 043 290 

          

 Yhteensä   5 891 5 543 6 127 6 025 7 776 6 590 

          

 Tulos   419 554 23 745 -721 0 

          

          

 Jäsenmäärä  78 88 85 93 90 90 

 Rahavarat vuoden alussa 1650 1767 2 361 2 384 3 354 2 633 

          

    Jäsenmaksutulon budjetointi 
2020 

   

    Jäseniä 
kpl 

€/kpl Yht.€    

          

    48 25 1200    

    42 95 3990    

    90  5190    
 

 

 

 

 


