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1. JOHDANTO 

Kulunut kausi oli Leppävaaran Pallon 66. toimintakausi. Tili- ja toimintakausi alkoi 1.11.2021 ja päättyi 
31.10.2022. Seuran toiminta keskittyi perinteiseen tapaan lasten ja nuorten jalkapallon harrastus- ja 
kilpailutoimintaan. 

Kautta varjosti edelleen jatkunut koronapandemia, mutta rajoitukset eivät haitanneet seuratoimintaa 
enää yhtä pahasti kuin edellisellä toimintakaudella. Juniorien harjoitus- ja pelitoiminta pyöri lähes 
normaalisti, mutta rajoitusten vuoksi aikuisten harjoittelu sisätiloissa oli talven aikana välillä 
keskeytyksissä. 

Toimintakauden aikana jatkettiin työtä seuran arvojen, vision ja strategian päivittämiseksi. 

Kauden aikana LePa käynnisti FC Hongan kanssa yhteistyön pelaajapolun osalta, ja kauden päätteeksi 
parhaat U12-pelaajat siirtyivät FC Hongan akatemiajoukkueisiin. 

Seuran lisenssipelaajien määrä toimintakauden lopussa oli 1297, josta juniori-ikäisiä pelaajia oli 1114 ja 
aikuisia 183. 

2. HALLINTO 

Hallitus 

Hallitus kokoontui kauden aikana yksitoista kertaa ja tapasi lisäksi useita kertoja seuran strategiatyön 
työstämisen merkeissä. Hallituksen tärkeimmät tehtävät olivat: 

• toiminnan organisointi ja johtokuntatyöskentelyn organisointi 

• toiminnan ohjaaminen luodun strategian pohjalta ja toiminnan kehittäminen 

• talouden seuranta 

• olosuhteiden edistäminen erityisesti Leppävaaran Jalkapallohalli Oy:n toiminnan kautta 

• seurayhteistyön kehittäminen koko seurayhteisössä LePan näkökulmasta 

• LePan uuden toimintastrategian muodostaminen osana seurayhteisöä 

Hallituksen kokoonpano toimintakaudella oli: 

• Katri Kotinurmi (puheenjohtaja) 

• Timo Villberg (varapuheenjohtaja) 

• Jussi Vatilo (rahastonhoitaja) 

• Riikka Paulamäki (sihteeri) 

• Joel Anio 

• Juha Karvali 

• Niko Myller 

• Saara Huhtanen 

• Jaakko Salminen (erosi 8.12.2021) 

Jäsenrekisterin ylläpidosta vastasi Jussi Vatilo. Tilintarkastajana toimi Ulla Räsänen-Virtanen ja 
varatilintarkastajana Veli-Matti Salastie. 
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Yhdistyksen kokoukset 

Seuran vuosikokous kokoontui 30.3. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat.  

Seuran syyskokous kokoontui 13.10. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja 
käsiteltiin ensimmäisen kerran ehdotus sääntömuutoksesta (kohdat §7 ja §9 liittyen hallituksen 
valintamenettelyyn). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin Katri Kotinurmi 
(puheenjohtaja), Niko Myller (varapuheenjohtaja), Timo Villberg, Jussi Vatilo, Juha Karvali, Saara 
Huhtanen, ja Juha Stjärnstedt. Seuran rahastonhoitajaksi valittiin Jussi Vatilo ja sihteeriksi Timo Villberg. 

Edustus muissa yhteisöissä 

Seuran hallituksen jäsen Niko Myller on toiminut LePa Areenan halliyhtiön toiminnassa seuran 
edustajana tammikuusta 2022 alkaen. 

Espoolaisessa seurayhteisössä LePaa edustivat Jari Kujala (toiminnanjohtajien ryhmä) ja Anton 
Väliheikki (pelaajakehitysryhmä). 

3. HENKILÖSTÖ 

Tilikauden päättyessä seuralla oli 14 päätoimista työntekijää, 3 tuntityöntekijää ja 17 oto-valmentajaa. 

Hallinto 

Toiminnanjohtaja  Jari Kujala 
Seuratyöntekijä  Kaija Lehtimäki 

Urheilutoimi 

Valmennuspäällikkö Anton Väliheikki 
Valmennuspäällikkö Otto Oja 
Valmennuspäällikkö Timo Rönkkö 
Seuravalmentaja  Ari Marttila 
Seuravalmentaja  Sampsa Suhonen 
Seuravalmentaja  Rami Mäkelä 
Seuravalmentaja  Olli Rämä 
Seuravalmentaja  Jean Mushimiyimana 
Seuravalmentaja  Lasse Nikander 
Seuravalmentaja  Mikko Säylä 
Seuravalmentaja  Filipe Teixeira 
Seuravalmentaja  Tuire Simi 

Iltapäiväkerho 

Iltapäiväkerhon vastuuohjaajana toimi Sampsa Suhonen ja varalla Iris Harlin. Lisäksi kerhon ohjaajina 
toimivat tuntityöntekijät ja seuran valmentajat.  
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4. SEURATOIMINTA 

Jäsenistö 

Seuran lisenssipelaajien määrä toimintakauden lopussa oli 1297. Edellisen toimintakauden lopussa 
lisenssipelaajia oli 1036, joten pelaajamäärä kasvoi selvästi. Joukkuemäärä seurassa kasvoi ja koronan 
päättyminen toi lisää harrastajia jalkapallo pariin. 

Seuralla oli jäseniä toimintakauden lopussa 1024, jotka jakautuivat seuraavasti:  

• Pelaajajäseniä 1005 

• Toimihenkilöjäseniä 16 

• Kunniajäseniä 3 

Edellisen toimintakauden lopussa jäseniä oli 869, joten jäsenmäärä kasvoi 155:lla. Jäsenmäärä on 
lisenssipelaajien määrää pienempi, koska loppukaudesta mukaan liittyneet ja jalkapallokoululaiset ovat 
vapautettu jäsenmaksusta. 

Toimihenkilöt 

Seuran joukkueiden toimintaa pyöritti suuri joukko vapaaehtoisia valmentajia, joukkueenjohtajia, 
rahastonhoitajia ja muita toimihenkilöitä. Toimintakaudella vapaaehtoisia oli keskimäärin noin 200, 
joista monet olivat mukana useassa ikäluokassa. 

Strategia 

Toimintakauden aikana vahvistettiin seuran uusi strategia. Päivitetty strategia ja arvot esiteltiin 
joukkueenjohtajille 7.6.2022 LePa luolalla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. 

Strategiansa mukaisesti seura jatkaa toimintaansa paikallisena toimijana, leppävaaralaisen jalkapallon 
hyväksi ja osana espoolaista jalkapallon seurayhteisöä. LePa toimii jatkossakin kasvattajaseurana ja 
pelaajapolkuun liittyvää yhteistyötä tehdään FC Hongan kanssa.  

Strategisia toimenpiteitä on mietitty niin pelaajakehityksen, valmennuksen kuin myös 
joukkuetoiminnan ja hallinnon kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena on, että seura tarjoaa 
jalkapallon harrastamismahdollisuuksia aloittelevista ikäluokista aikuisikään. Aiempaa selkeämmin 
seura tarjoaa myös kilpailullisen polun.  

Strategiatyössä on huomioitu myös Palloliiton laatujärjestelmä, joka osaltaan ohjaa tavoitteita ja 
painopisteitä strategiassa. Strategia tulee ohjaamaan hallituksen ja toimiston työtä tulevien vuosien 
aikana. 

Viestintä 

Seuran internet-sivujen uudistuksia jatkettiin toimintavuoden aikana. Verkkosivujen lisäksi viestittiin 
aktiivisesti sosiaalisen mediassa seuran Twitter-, Facebook- ja Instagram-tileillä. Seuran sosiaalisen 
median ohjeistus joukkueille uusittiin. 

Seuran toimijoille viestittiin lisäksi ajankohtaisista asioista sekä säännöllisillä tiedotteilla että tarpeen 
mukaan suorilla viesteillä MyClubin kautta. 
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Koulutukset 

Valmentajien koulutus jatkui prosessimaisina koulutuksina. Seura maksoi Futisvalmentajan startti- ja 
ikävaihekoulutuksen sekä UEFA C-tason kursseille osallistuneiden kustannukset. Kursseille 
osallistuminen oli aktiivista myös aivan nuorempien ikäluokkien valmentajien keskuudessa. Yhteensä 
LePasta valmennuskoulutuksen osallistui 27 valmentajaa. Lisäksi seuravalmentaja Jean Mushimiyimana 
osallistui UEFA A -koulutukseen, josta hän valmistui tammikuussa 2023. 

5. KILPAILU- JA HARJOITUSTOIMINTA 

Seuran urheilutoiminnasta ja sen suuntaviivoista vastasivat toiminnanjohtaja apunaan 
valmennuspäälliköt. 

Yleistä 

Talvikauden harjoittelu keskittyi LePa Areenalle, Laaksolahden halliin ja ulkotekonurmelle, Leppävaaran 
tekonurmi 2:lle olosuhteiden salliessa ja koulujen saleihin. Olosuhdetilannetta heikensi urheilupuiston 
tekonurmi 1:n poistuminen käytöstä sen paikalle rakennettavan Kameleontti-hallin takia. Harjoittelun 
painopisteenä oli harjoitussisältöjen kehittäminen.  

Koronarajoitukset eivät enää juurikaan haitanneet juniorijoukkueiden harjoittelua. Aikuisten harjoittelu 
sisätiloissa oli keskeytyksissä tammikuun ajan. 

Kesäkauden harjoitukset vietiin läpi Leppävaaran alueen eri kentillä. Pelit pelattiin pääosin Leppävaaran 
Urheilupuistossa ja sen lähettyvillä olevilla kentillä. Edelleen kesäkaudella niin harjoitteluissa kuin 
otteluissakin painotettiin harjoittelun sisältöön liittyviä asioita. 

Valmennuspäälliköt osallistuivat Rastor-instituutin järjestämään lähiesimieskoulutukseen, johon liittyi 
muun muassa useampia jaksopalavereita vastuuvalmentajien kanssa. 

Espoolaisessa seurayhteisössä käynnistyivät HUB kehittymisen seuranta -tapahtumat. LePasta 
seurantatapahtumiin osallistui yhteensä 120 pelaajaa 2010-13-syntyneiden poikien ja 2011-
syntyneiden tyttöjen kilparyhmistä ja B-pojista. 

Aikuisten joukkueet 

Miesten joukkue pelasi Eteläisen alueen Kolmosessa ja kauden päätteeksi joukkue putosi Neloseen 
kaudelle 2023. Lisäksi se osallistui futsalin Kolmoseen. Miesten toinen joukkue, LePa/2, pelasi Vitosessa. 
Harrastesarjoissa pelasivat miesten joukkue LePa Huhkijat ja naisten joukkue LePaKot. Huhkijat 
osallistui aktiivisesti seuran toiminnan kehittämiseen sekä talkootyöhön.  

Seuran ikämiehet pelasivat Eteläisen alueen KKI35-, KKI45- ja KKI50-sarjassa sekä futsalin 
harrastesarjassa. 

Aikuisille suunnattu naisten jalkapallokoulu aloitti toimintansa toukokuussa. 

Juniorijoukkueet 

P10-P20 ja T10-T13 -ikäluokat pelasivat Palloliiton Eteläisen alueen eri sarjoissa. Kaiken kaikkiaan 
sarjoihin osallistui 30 joukkuetta (6 tytöissä ja 24 pojissa). Kauden päätteeksi nuorisovaiheessa (D12) 
LePan edistyneimmät pelaajat siirtyivät uuden pelaajapolun mukaisesti FC Honka Akatemiaan. Poikia 
valittiin 6 ja tyttöjä 11. 
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Espoon Liigaan osallistui yhteensä 34 joukkuetta ikäluokissa P/T7-P/T9. Espoon Liigan järjestelyistä 
vastasivat EPS ja FC Kasiysi. 

Leppävaaran Pallon juniorijoukkueet osallistuivat huhti-syyskuussa järjestettyihin turnauksiin lähinnä 
Etelä-Suomen alueella. Suurin määrä seuran joukkueita osallistui perinteiseen tyttöjen Stadi Cup ja 
Helsinki Cup -turnauksiin. Turnausmenestystä tuli muun muassa 2011-tytöille, jotka voittivat Masto 
Cupin kilpasarjan, ja 2011-pojille, jotka voittivat Kotka Cupin kilpasarjan.  

Jalkapallokoulu 

Jalkapallokoulu v 2017 syntyneille aloitettiin jo talvikaudella koulun salissa. Kesällä jalkapallokoulua 
järjestettiin v 2015-17 syntyneille. Jalkapallokouluun osallistui noin 90 henkilöä.  

Seura järjesti nuorille tytöille tarkoitetun matalan kynnyksen UEFA Playmakers -jalkapallokoulun joka 
tarjosi mahdollisuuden tutustua jalkapalloon harrastuksena. Jalkapallotaitoja opetettiin lapsille tutun 
Disney Frozen 2 -tarinan maailmassa. Playmakers-jalkapallokouluun osallistui kesän aikana noin 40 
tyttöä. 

Marraskuussa aloitettiin uusien joukkueiden muodostaminen jalkapallokouluun osallistuneiden lasten 
keskuudesta. 

Seura järjesti päiväkotien futistapahtuman toukokuussa LePa Areenalla. 

6. TALOUS 

Seura 

Tilikauden talousarvion suunnittelu oli edelleen haastavaa koronapandemian aiheuttamien 
epävarmuuksien vuoksi. Tavoitteena oli talouden suunnittelussa tasapainoinen budjetti. Tilikausi oli 
ensimmäinen uuden tilikauden ajoituksen osalta. 

Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset vaikuttivat edelleen seuran talouteen ja 
iltapäiväkerhotoiminnan loppuminen aiheutti merkittävän vajeen tilikauden viimeisille kuukausille. 
Taloutta paikkasi kaupungin korona-avustus ja tehdyt kustannussopeutukset. Varsinainen toiminta 
päätyi niukasti positiiviseen tulokseen, mutta tilikauden taloudellinen alijäämä oli lopulta -11 846 euroa. 
Syynä tähän oli edelliseltä tilikaudelta maksamatta jäänyt Luolan vuokra halliyhtiölle ja iltapäiväkerhon 
vanhojen maksamattomien maksujen kirjaaminen luottotappioiksi. 

Seuran merkittävimmät kuluerät olivat: 

• Henkilöstökustannukset 

• Olosuhdekustannukset 

Seuran merkittävimmät tulonlähteet olivat: 

• Jäsenmaksut 

• Vuorolaskutus läpilaskutuksena 

• Valmennusmaksut joukkueilta 

• Iltapäiväkerhon toimintamaksut 

• Iltapäiväkerhon ryhmäavustus, kaupunki 

• Espoon kaupungin toiminta-avustukset 
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• Varusteyhteistyösopimus Niken ja Stadiumin kanssa 

Lisäksi seura sai koronasta johtuvan erityisavustuken Espoon kaupungilta. 

Tilikauden päättyessä seuralla oli avoimia lyhytaikaisia saamisia 38 066,86 euroa. Rahat ja 
pankkisaamiset olivat tilikauden päättyessä 129 819,51 euroa. Vastaavasti lyhytaikainen vieraspääoma 
oli yhteensä 133 823,14 euroa, josta avointen ostovelkojen osuus oli 37 475,46 euroa ja lyhytaikaista ja 
muuta velkaa oli 96 347,68 euroa. 

Ikäluokkien talous perustui pitkälti toimintamaksuihin. Seura siirtyi toimintakauden alusta alkaen niin 
sanottuun yhden tilin malliin, ja luopui joukkueiden erillisistä pankkitileistä. Joukkueiden kassavarat 
siirtyivät seuran päätilille ja niitä hallitaan kirjanpidossa laskentakohteiden avulla. 

Tukirahasto 

Pienituloisten perheiden tukemiseen perustettu seuran tukirahasto jakaa jäsenille avustuksia, joilla 
katetaan jalkapalloharrastuksen kustannuksia. Kalenterivuonna 2022 tukea myönnettiin 16 pelaajalle 
yhteensä 2245 euroa kohdistettuna joukkueiden toimintamaksuihin ja lisäksi Stadiumin bonuksien 
avulla annettua varustetukea myönnettiin n. 350 euroa arvosta. 

7. MUU TOIMINTA 

Tapahtumat 

Kesäkuussa urheilupuiston tekonurmella järjestettiin sekä perinteiset kesäleirit (tytöille 1 viikko ja 
pojille 2 viikon leiri), että LePa osallistui vastuuseurana Espoon kaupungin ja muiden seurojen 
yhteishankkeeseen nimeltä monilajileiri. Sampsa Suhonen vastasi kesäleirien läpiviennistä. Vetäjinä 
toimivat seuran päätoimisia valmentajia ja muutamia nuoria apuvalmentajia. Leirille osallistui yhteensä 
yli 240 lasta. Osallistuja sai valita joko yhden tai kahden viikon leirin. 

Seura osallistui Palloliiton ja K-ryhmän yhteiseen futiskiertueeseen vastaten järjestelyistä ja 
tapahtuman läpiviennistä yhdessä Palloliiton edustajien kanssa 6.7. Mankkaan K-supermarketin pihalla. 
Liikuntatapahtuman pääkohderyhmänä olivat lapset, lapsiperheet ja nuoret. Tapahtumassa oli tarjolla 
erilaisia jalkapalloon liittyviä aktiviteetteja, esim. istumafutis, futisdarts, interaktiivinen futisseinä ja 
pöytäfutis.  

Toukokuussa järjestettiin LePa-päivä ja syyskuussa järjestettiin LePa-syyspäivä. Ohjelmassa oli mm. 
tavaranvaihtopiste, kasvomaalausta, lasten työpaja, LePa-Cafe, fanituotemyynti, futispelejä ja LePa-
tietovisa.   

Iltapäiväkerho 

Espoon kaupungin ostopalveluna tuotettu iltapäiväkerhotoiminta päättyi lukukauteen 2021-2022. 
Seura vastasi iltapäiväkerhon järjestämisestä 1. ja 2. luokan oppilaille. Iltapäiväkerhoon osallistui 
lukuvuoden aikana noin 65 lasta. 

Palkitut toimijat 

Kauden päätösjuhlaa ei järjestetty vuonna 2022. Seuran ansioituneet pelaajat, valmentajat ja 
joukkueenjohtajat palkittiin joukkueen omissa tapahtumissa seuran kiertopalkinnoilla. 
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Vuoden valmentaja: 
Olli Rämä 

Vuoden joukkueenjohtaja: 
Pasi Myllymäki 

Vuoden tekijä: 
Niko Myller 

Lisäksi seuravalmentaja Rami Mäkelä palkittiin Palloliiton Etelän alueen vuoden lasten valmentajaksi. 

 

 

 

Leppävaaran Pallo ry kiittää jäseniään ja kannattajiaan kuluneesta 
kaudesta ja toivottaa menestyksekästä kautta 2023! 

 


