


PEPO Lappeenranta ry on kasvava jalkapalloseura

Seura kuuluu Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiriin ja oli 

vuonna 2013 lisenssipelaajamäärällä (440) piirin alueen eli 

Kymenlaakson, Länsi-, Etelä- ja Itä-Savon sekä Etelä-Karjalan 

maakunnan kolmen suurimman seuran joukossa. Suurempia ovat 

vain Kotkan Nappulat ja Sudet Kouvolasta.

Seuralla on miesten edustusjoukkue kolmosessa, naisten 

edustusjoukkue kakkosessa, miesten 2-joukkue myös kolmosessa 

Lappee JK-nimellä. B-pojat valtakunnallisessa ykkösessä sekä vahva 

junioritoiminta kattaen tyttöjen ja poikien toiminnan 5-18-vuotiaille

PEPO:lla on päätoimiset nuorisopäällikkö ja valmennuspäällikkö sekä 

osa-aikaisia valmentajia niin aikuisissa kuin B-junioreissa

Turnaus-, ottelu- ja harjoitustapahtumia on vuosittain lähes 3 000 



PEPO toiminnan eri tasot

Harrastetoiminta

- ryhmätoiminta 1 – 3 krt/vko

-F8-F9 taitokoulu

- liikunnallisuuden kehittäminen

- lajin perustaidot

Kilpailu- ja harrastetoiminta

-Akatemiaryhmät, edustusjoukkueet,

ikäkausijoukkueet

-ottelut ja turnaukset kansallisen ja 

kansainvälisen tason mukaan

-Maajoukkueet U15 lähtien

- Aluejoukkueet U14 lähtien

- Piirijoukkueet U14

- Piirihaavit U12 

-Kansallinen huippu, kansainvälisyys

- Olympiakomitea 2. asteen koulutus

- Yksilövalmennus

F8,

Edustusjoukkueet

Top Talent

Urheilijakoulutus

Yläkoulut/

liikuntaluokat

BT yj./ B17/16

CT/C15

C14

D13

DT/D12

ET/E11

E10

G7, F8, F9

Snadit (5-7v)

Nappulakoulut (5-8v)



TALVIHARJOITTELU - OLOSUHTEET
Kesällä tilanne on aika hyvä

Talvella harjoitusolosuhteet ovat riittämättömät – Imatran halli ei tuo 

parannusta asiaan. Amiksen lämmitys ei toimi, ja myöskin vuoroja 

saatavissa aivan liian vähän. Koulujen liikuntasalien koko ja vuorojen 

määrä ei vastaa nykyisen kilpailutoiminnan vaatimuksia 

valtakunnallisesti  Jotain on tehtävä olosuhteille

Imatran hallia voidaan käyttää jonkun verran harjoituspeli käytössä, 

ison kentän joukkueiden osalta, mutta päivittäiseen harjoitteluun 

sijainnin takia halli ei sovellu



PAIKKANA SKINNARILAN HIEKKAKENTTÄ









MILLAINEN HALLI ?
Canobbio halli – Italiasta

Mitat 75x45x13

CCGrass tekonurmi



PAIKKANA KAAVAILTU SKINNARILAN 
HIEKKAKENTTÄÄ

Seuralla 20 vuoden vuokrasopimus tontista



INVESTOINTI

- Kokonaiskustannus liittymineen n.550 000 €
- Valtionapu 90 000 € varma

- Seuran rahoitus 92 000 € varma

- Yksityinen pääoma panos 15 000 € varma

- Yhteistyösopimukset 40 000 € 25t varma

YHTEENSÄ ns. varmaa 237 000 €

- Lisätavoite: Palloliiton hat trick 35 000 € haku elokuu

- Lisätavoite: yksityiset ja yritykset 60 000 – 100 000 €

YHTEENSÄ: 332 000 – 372 000 €



INVESTOINTI

- Lisärahoituksen keruu käynnissä

- Puuttuva osuus pankkilainana

- Lisäksi kaupungin saaminen mukaan 
hankkeeseen jo investointivaiheessa olisi 
ensiarvoisen tärkeää. Keskustelut kesken.



HALLIN KÄYTTÖKUSTANNUKSET
- Lämmitys 30 000

- Valaistus 5 000

- Kiinteistöhuolto 4 000

- Korkokulut 7 000

- Lainan lyhennys 24 000 (lainamäärällä 240.000€)

- Maapohjan vuokra 3 600

- Vakuutus 3 000

- Kiinteistövero 5 000 Arvio

- Vuosihuolto 3 000

- Tekonurmirahasto 5 000

Yhteensä 89 600 €



TULOT KÄYTTÖKUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI
- Seuran oma käyttö

- Vuorojen myynti ulkopuolisille

- Turnaustoiminta (G7, F8, F9, E10, E11, D12)

- Yhteistyösopimukset yrityksien kanssa

Yhteensä 90 000 €



Miten yksityishenkilö voi olla mukana ?
1. Lahjoitus seuran hallitilille. Hallitilille kertyneet 

varat seura käyttää sijoituksena halliyhtiön omaan 
pääomaan. Seuran hallitilin numero on 

FI77 5620 0920 4095 12

2.  Mukaan halliyhtiön omistajaksi ja osallistuu 
halliyhtiön osakeantiin. 



Osakeanti – kaksi eri osakesarjaa
- Yhtiön osakkeet jakautuvat 

- P- (perusosake) ja 

- K-sarjan (kannatusosake) osakkeisiin.    

Yhtiöjärjestyksen mukaan P-osakkeilla varmistetaan halliyhtiön 
pysyminen PEPO Lappeenranta ry:n määräysvallassa.

P- eli perusosakkeen merkintähinta on 500 € ja K- eli 
kannatusosakkeen 100 €



Osakemerkinnät
- Osakemerkinnät tehtävä 30.6.2014 mennessä. 

- Osakemerkintöjen vastaanottaminen alkaa tiistaina seuran 
oman tiedotustilaisuuden jälkeen.

- Sitoumukset osakemerkintään voi tehdä myös netissä, 
PEPOn nettisivulta. 



Mainosvaihtoehtoja yrityksille
 Hallin nimi

 Mainosnäkyvyyttä hallin sisällä ja ulkona

 Tyky-paketti, sisältäen mainoksen ja vakiovuoron



Yhteenvetona
 Olemme tosissamme, haluamme viedä hankkeen 

maaliin saakka

 Yritysten, yksityisten tukea ja kaupungin taloudellista 
tukea tarvitaan

 Nyt on erinomainen tilaisuus saada jalkapallon 
olosuhteita eteenpäin Lappeenrannassa.


