
  
 

Tervetuloa pelaamaan LePan P2016-joukkueeseen! 
 
Tähän tiedotteeseen on koottu aloittamiseen liittyviä tärkeitä käytännön asioita, jotka uuden pelaajan 
huoltajien on hyvä tietää ja toimia niiden mukaisesti. Uusien pelaajien osalta on käytössä kahden viikon 
tutustumisaika. Voitte siis käydä harjoituksissa kahden viikon ajan, jonka jälkeen päätös jatkamisesta on 
tehtävä ja ilmoitettava siitä ikäluokkavastaavalle ja/tai vastuuvalmentajalle. 
  
Harjoitukset kesäkaudella 2022 (11.4.2022 – lokakuun alku) 
MAANANTAI             klo 18.00 - 19.00 
KESKIVIIKKKO              klo  18.00 - 19.00 
 
Harjoituksiin täytyy saapua ajoissa! Varaathan riittävästi aikaa lapsesi vaatteiden vaihtoon ja olet ajoissa 
paikalla! Talvikaudelle (lokakuun alku – huhtikuun alku) harjoitusajat voivat muuttua. 
 
Paikka: LePa-Areena http://www.leppavaaranpallo.com/lepa-areena/ 
Veräjäpellon koulun viereinen tekonurmikenttä / ylipainehalli (Veräjänpieli 1, 02650 Espoo). 
 
Mukaan tarvitset pallon (koko 3), juomapullon, säärisuojat, nappulakengät tai lenkkarit sekä urheilulliset 
vaatteet ja innostuneen futismielen! P2016-ikäluokan harjoituksissa pelaajan huoltajan (tai muun lapselle 
tutun henkilön) on oltava harjoitusten ajan paikalla.  
 
Kokeiluajan jälkeen: 
Kokeiluajan jälkeen ilmoitus jatkamisesta tehdään vastuuvalmentajalle, ikäluokkavastaavalle ja 
rahastonhoitajalle. Ilmoita lapsesi nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja vanhempien tiedot. Mikäli teillä on 
myClub-tunnus jo olemassa lapsellenne, lisää yhteystiedot myClubissa lapsen profiilin yhteyteen. 
  
 
Kausimaksut:  

- Seuran jäsenmaksu, joka tulee maksettavaksi vuosittain tammikuussa. Vuonna 2022 jäsenmaksu on 
155€. Mikäli pelaaja liittyy mukaan toimintaan 1.6 jälkeen, on jäsenmaksu 80€. 1.9 jälkeen 
jäsenmaksua ei peritä ollenkaan. 

- Ikäluokan oma kuukausittainen toimintamaksu on tällä hetkellä arviolta 45 euroa / kk. 
- Toimintamaksut laskutetaan jokaiselta 12 kalenterikuukaudelta. 
- Pelipassi ja vakuutus: 10,50€. 

 
LePalla on myös tukirahasto haasteellisten taloudellisten tilanteiden varalta perheitä/jäseniä varten. Lue 
lisää tukirahastosta ja muista tukimuodoista: 
https://www.leppavaaranpallo.com/lepa/tukirahasto/ 
 
Lopettaminen tai tauolle jääminen toiminnasta: 
Mikäli lapsenne lopettaa jalkapallon LePassa, maksetaan ilmoituksesta (ennen ko. kuukauden 15. päivää) 
kyseisen kuukauden toimintamaksu kokonaisuudessaan. Jos ilmoitus lopettamisesta tehdään kuun 15. 
päivän jälkeen, asiakkaan tulee maksaa vielä seuraavan kuukauden toimintamaksu kokonaisuudessaan. 
Toimintaan saa osallistua vielä maksuvelvollisuuden ajan. Jos lapsesi jää tauolle toiminnasta ilmoitus tulee 
tehdä ennen kuun vaihdetta. Tauon minimipituus on vähintään 2 kuukautta. Ilmoitukset tauolle 
jäämisestä tai lopettamisesta aina seuraaville henkilöille: ikäluokkavastaava, vastuuvalmentaja ja 
rahastonhoitaja. Mikäli lapsenne lopettaa pelaamisen LePassa tai siirtyy toiseen seuraan, ei maksettua 
seuran jäsenmaksua palauteta. Seuran jäsenmaksusta ja sen sisällöstä voit lukea lisää: 
https://www.leppavaaranpallo.com/lepa/jaseneksi/ 
 
 



  
 

MyClubin merkitys joukkueen toiminnassa 
Kaikki joukkueen tapahtumat (harjoitukset, pelit ym.) aikatauluineen sekä tiedotteet hoidetaan MyClubin 
kautta. Jokaiseen harjoitukseen ilmoittaudutaan MyClubin kautta merkitsemällä Osallistun tai  
En osallistu.  Jos tulee viime hetken muutoksia, niin kommentoi kyseisen MyClub-tapahtuman 
kommenttikenttään out tai in. Tällöin ikäluokan valmennuksella on mahdollisuus suunnitella tulevien 
harjoitusten sisältö ja jakaa pelaajat pienempiin harjoitusryhmiin jo ennen harjoitusten alkamista.  
 
Huolehdithan myös yksityisyysasetukset myClubissa niin, että lapsesi etunimi, sukunimi ja 
jäsentaso ”näkyvät seuralle”: -> lapsen nimi myClubissa -> omat tiedot -> tietosuoja -> muokkaa. 
 
 
LePa P2016 –ikäluokan toiminta  
Ikäluokan organisoinnista vastaa U6-U10 valmennuspäällikkö Anton Väliheikki, joka toimii myös ikäluokan 
valmennuksessa mukana. Muilta osin joukkue toimii vapaaehtoisvoimin. Joukkueen valmentajina, 
joukkueenjohtajina, varustevastaavana, otteluiden peliohjaajina, tiedotus- ja ikäluokkavastaavina sekä 
rahastonhoitajana toimivat pelaajien huoltajista koottu vapaaehtoisten vanhempien tiimi. Vaikka pyrimme 
toimimaan ammattimaisesti, edellä kuvatut roolit eivät ole millään lailla päätyömme, vaan olemme mukana 
täysin vapaaehtoisina vanhempina. Siksi taustajoukkoihin tarvitaan jatkuvasti lisää ihmisiä. Jos olet 
kiinnostunut jostain roolista ”jalkapalloperheessämme”, lämpimästi tervetuloa mukaan!  
 
Leppävaaran Pallo järjestää edellä mainittujen roolien osalta myös useita koulutuksia. Mukaan pääsee 
kuitenkin jo sillä, että omaa hyvän asenteen eikä osallistuminen edellytä esim. aikaisempaa osaamista 
jalkapallotoiminnan osalta. 
 
Varusteet 
LePan harjoitusvarusteita (treenipaita, takki jne.) voi jokainen vanhempi/huoltaja tilata lapselleen 
itsenäisesti osoitteesta: https://www.stadium.fi/seurat/1730929 
Ensimmäisen toimintakauden (U6-ikäluokka) aikana aloittavat pelaajat saavat jäsenmaksua vastaan 
seuralta pelipaidan ja shortsit. Kaikki muut varusteet tulee perheen hankkia itse. 
 
Pelit ja pelaaminen 
P2016-ikäluokka osallistuu kauden aikana Espoon Liigan peleihin ja mahdollisesti muihin pelitapahtumiin. 
Espoon Liigan peleihin olemme ilmoittaneet talvella tietyn määrän joukkueita. Kesken kauden mukaan 
tuleville uusille pelaajille emme voi osoittaa suoraan omaa peliryhmää rajoitetun joukkuemäärän vuoksi, 
mutta kauden aikana jokainen pelaaja pääsee varmasti pelaamaan ja jokaisen innostusta pyritään 
tukemaan parhaimman mukaan. Esim. syyskauden Espoon Liigaan on mahdollisuus lisätä uusia peliryhmiä. 
 
 
 
 
 
 
Terveisin,  
 
Anton Väliheikki 
Vastuuvalmentaja P2016 
040-5029790     
anton@leppavaaranpallo.com 
 
 

Oikeudet muutoksin pidätetään. 


