
PEP FC Espoon kasvattajaseuraksi 

 
Taustaa: Seuramme kasvaessa ja kehittyessä kävi hyvin pian selväksi, että tarvitsemme kunnollisen pelaajapolun 

seuramme pelaajien kehittymisen maksimoimiseksi ja mahdollistamiseksi. Ryhdyimme kartoittamaan seuramme 

kannalta maantieteellisesti järkeviä vaihtoehtoja, eikä niitä oikeastaan ollut kuin kaksi, VJS ja FC Espoo. Nämä olivat 

myös riittävän isoja seuroja, joilla itsellään on selkeä pelaajapolku). 

Kävimme ensin neuvotteluja VJS:n kanssa, mutta melko nopeasti kävi ilmi, ettei heillä ollut mitään muuta tarjota 

pelaajillemme, kuin pelipaikka absoluuttiselle parhaimmistollemme. Seuraavaksi aloitimme neuvottelut FC Espoon 

suuntaan. Seurassammehan oli muutamia vuosia sitten jo yritetty käynnistää yhteistyötä ko. seuran kanssa, mutta se 

kaatui siihen, että hintalappu oli liian kova, eikä koettu, että rahalle olisi tullut riittävästi vastinetta. 

FC Espoo oli kuitenkin selkeästi tällä välillä kehittänyt toimintaansa enemmän pelaajalähtöiseen suuntaan ja heillä oli 

oikeasti tarjota meille varsin selkeä pelaajapolku, sekä muita toimintoja, joista kaikki kasvattajaseurat pääsevät 

hyötymään. Lisäksi kallistuminen FCE:n suuntaan oli sikälikin luontevaa, että toimimme saman kunnan alueella. FC 

Espoon kasvattajaseuroja ovat FC Kasiysi, LePa, KaPy ja PEP. Yhteisö käsittää tällä hetkellä n. 3500 pelaajaa ja mikäli 

kaikki olisi virallisesti samaa seuraa, olisimme ylivoimaisesti Suomen suurin jalkapalloseura! 

 

Pelaajapolku: Pelaaja aloittaa pelaamisen PEPissä ja tavoitteena on päästä aloittamaan FC Espoon yhteistreeneissä 

käymisen U7 ikäisenä. Yhteistreeneissä käydään U11 ikäiseksi saakka, jonka jälkeen perustetaan FC Espoo 

ikäkausijoukkue, joka on selkeästi tavoitteellinen ja kilpailullinen. Tämän lisäksi perustetaan FC Espoo United joukkue, 

joka on ns. haastajaryhmä, jonka pelaajilla on mahdollisuus päästä myös edustusjoukkueeseen, mikäli taidot niin 

edellyttävät. Myös United joukkueet ovat tavoitteellisia kilpajoukkueita. 

Joukkevalinnat tekee FC Espoon pelaajakehitysvalmentaja yhdessä kasvattajaseurojen valmennuspäälliköiden kanssa. 

Tämän jälkeen pelaaja jatkaa FC Espoossa ja mikäli motivaatio ja taidot riittävät, niin FC Espoolla on taas 

kasvattajaseurasopimus FC Lahden Liigaoukkueen kanssa. 

 

FC Espoo toiminta kasvattajaseuroille:  

 Tehotreenit n. U7 - U11 ikäluokille kerran viikossa. Tärkeä vaihe, jotta pelaajat ja valmennus oppivat 

tuntemaan toisiaan ennen ikäluokkajoukkueen perustamista. 

 MV-valmennus, joka toteutetaan tehotreenien yhteydessä ja tämän lisäksi olemme saaneet MV-valmennusta 

FC Espoon taholta Metsämaalla kerran viikossa. 

 Kehittymisenseurantatapahtumat, joissa testataan pelaajien ominaisuuksia taidollisesti ja fyysisesti. 

 Seurayhteisön taitokisat. 

 Valmennus- ja muut toimihenkilökoulutukset, joita seurassamme käytetäänkin yhä enenevässä määrin. 

 Pelaaja- ja seurayhteistyö kasvattajaseurojen välillä. 

 

Suunnitteilla olevia toimia: 

Sisäiset turnaukset FC Lahti kasvattajayhteisön eri ikäluokille. Tähän kuuluu: FC Reipas, Kuusysi, VJS, JäPs ja FC 

Espoo kasvattajaseuroineen. Turnaukset toimivat jo FC Espoo kilpajoukkueiden osalta, mutta mahdollinen 

laajeneminen kaikkia kasvattajaseuroja koskemaan. 

 

Kustannukset FC Espoo-yhteisöön kuulumisesta: 

FC Espoo keräsi aiempina vuosina kasvattajaseuroiltaan kasvattajarahaa 15 eur/vuosi kaikilta 6-12v pelaajilta, mutta 

tästä käytännöstä luovuttiin viime vuoden lopulla. Näin ollen sovimme, että PEP sai olla ensimmäisen vuoden (2015) 

maksutta mukana kaikissa toimissa ja sen jälkeen maksamme kertakorvauksena 3300 eur liittymismaksua ja tämän 

jälkeen toiminta on siis meillekin maksutonta. 

Toki tehotreeneistä ja kehittymisenseurannoista tulee oma maksunsa, mutta tämä siis lähinnä valmennuspalveluista, 

olosuhteista ja toteutuksesta. 

Tehotreenit maksavat tällä hetkellä 200 eur/seura/kerta (n. 15 pelaaja/seura). Ja tämä sisältää tapahtuman organisoinnin 

ja maalivahtivalmennuksen. 

Kehittymisenseurantatapahtuma on koko päivän kestävä tapahtuma, joka on aina arkisin ja osallistujien tulee anoa se 

koulusta vapaaksi. Tapahtuma maksaa tällä hetkellä 25 eur/osallistuja. Hinta sisältää ohjauksen, mittalaitteet ja 

ruokailun. 

 

  



Hyödyt jäsenistöllemme: 

 Selkeä pelaajapolku aina liigatasolle saakka (valitettavasti tällä hetkellä ainoastaan poikapuolelle, tytöissä tällä 

hetkellä II-divisioonan Naisten joukkue). 

 Säännöllinen testaus motivoituneimmille pelaajille. 

 Selkeä siirtyminen kilpatason joukkueisiin U12 ikäluokassa (on hyvä, että näin tavoitteellinen kilpatoiminta 

alkaa vasta tässä vaiheessa, jolloin pelaajat eivät pala niin helposti loppuun). 

 Koulutukset (valmennus, jojot, huoltajat, pelinohjaajat jne). 

 Vahva seurayhteisön tuki. 

 Yhteiset tapahtumat kasvattajaseuroille. 

 Ei seuratason kustannuksia vuosittain. 

 Lisääntynyt hallitarjonta talvikaudella. 

 Yhteinen kenttävarausjärjestelmä (vuoropörssi). 

 

Yhteenveto: FC Espoon kaltainen toiminta on melko uniikkia Suomessa ja kaikilla yhteisössä mukana olevilla on aito 

halu viedä espoolaista ja suomalaista jalkapalloa eteenpäin ja alati kehittää toimia tämän tavoitteen toteuttamiseksi. 

Helppoa tämä ei ole, sillä yhteisössä on itsessään viisi johtokuntaa, satoja joukueita, useita ikäryhmiä ja jäseniä n. 3500 

kpl, joten päätöksenteko ja niiden toteuttaminen vie aikansa. 

Toivonkin jäsenistöltä ymmärrystä asiaan ja varsinkin tiedottamisessa on edelleen ongelmia, mutta sekin asia on 

kehitykohteena, joten eiköhän siihenkin ole parannusta tiedossa. Seurakohtaisesti mainittakoon, että nyt meillä on myös 

oma edustus (Marko Lindeman) FC Espoon hallituksessa, jolloin saamme äänemme entistä paremmin kuuluviin. 

 

 

Lisätietoja: FC Espoon nettisivuilta löytyy lisätietoa ja ohjeita alkulämmittelyistä eri ikäluokkien 

pelitapaohjeistukseen: www.fcespoo.com 

 

Ja tietysti seuramme työntekijät antavat asiasta lisätietoa, joten mikäli sinulla on kysyttävää, niin ota rohkeasti yhteyttä 

Timppaan (timo.parnanen@pep.fi, 0400 860 232) tai Elluun (elina.kuronen@pep.fi, 040 845 3901). 

 

 

Urheilullisin yhteistyöterveisin, 

 

Timppa 

 

Timo Pärnänen 
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