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JUNNUSUNNUNTAI 2012 – su 26.8. klo 10.30-17.30
Jälleen koulut ovat alkaneet ja on edessä perinteinen koko perheen Junnusunnuntai.
Sunnuntaina 26.8. on Sammonlahden kentillä jälleen tarjolla katsaus
junioritoimintaamme kuuden eri ikäluokan joukkueiden snadiliigan, kortteli- ja
piirisarjapelien muodossa. Tällä kertaa ovat esillä kaikkein pienimmät eli 2005-2007
syntyneet snadit, poikien 2004, 2003, 1999, 1998 sekä tyttöjen 2001-2002 syntyneet
joukkueet.
Tapahtumassa on luonnollisesti auki monipuolinen kioski ja makkarapiste ja lisäksi
naistiimin lettupisteestä saat herkullisia lettuja hillon kera.
Tapahtumassa on myös mahdollista ostaa suosittuja PEPO:n junnuarpoja (2€) joiden
myyntiaika loppuu 31.8. Joka kolmas arpa voittaa ja jokaisessa arvassa on arvan
hintaan nähden moninkertaisia etuja. Tarjolla on myös PEPO:n kausijulkaisu 2012 (2€)
sekä juuri saapunut erä PEPO-viirejä (15€).

KOKO PERHEEN TERVETULLEEKSI PISTÄYTYMÄÄN ELOKUISELLA SAMMONLAHDEN
KENTÄLLÄ !
Otteluohjelma:

Päivän lopuksi PEPO:n miehet pelaavat kotiottelun Kimpisessä klo 18.30. PEPO:lla on vastassa
SavU Mikkelistä.
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PEPO MIESTEN & NAISTEN EDUSTUSJOUKKUEIDEN LOPPUKAUDEN PELIT
Käy katsomassa sekä miesten että naisten edustusjoukkueiden kauden viimeiset
ottelut. Ohessa joukkueiden loppukauden kotiottelut. PEPO:n juniorit pääsevät
junnukortilla ilmaiseksi miesten otteluita katsomaan.

Miehet

Naiset

Su 26.08. 18:30 Kimpinen PEPO - SavU
La 08.09. 16:00 Kimpinen PEPO - Kouvola Akat.
Su 29.09. 13:00 Kimpinen PEPO - MiKi

la 25.08. 16:00 Kimpinen PEPO - FC Espoo
su 02.09. 16:00 Kimpinen PEPO - PuVe
la 08.09. 13:00 Sammonlahti PEPO - MPS

JUNNUARVAT 2012 – myyntiaika lähestyy loppuaan
PEPOn junnuarpojen myyntiaika lähestyy loppuaan. Tilitä saamasi arvat pussissa
olleella pankkisiirrolla tai palauta myymättömät arvat joukkueesi yhteyshenkilölle
31.8.2012 mennessä.
Muistutukseksi seura laittaa kaikkien joukkueiden joukkueenjohtajille nimilistan vielä
maksamattomista tai palauttamattomista arvoista.

TAITOKILPAILUT 2012 – syyskuussa
Seuran taitokilpailut 2012 järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä syyskuussa
Sammonlahden kentillä. Päivien ohjelmista tiedotetaan erikseen. Pyrimme
järjestämään mahdollisuuden harjoitella taitokilpailuratoja etukäteen. Tiedotamme
siitä erikseen. Ikäluokkien parhaat pääsevät edustamaan seuraa piirin kisoissa.
HYVÄÄ JATKAPALLOSYKSYÄ KAIKILLE – syksyllä pelit ovat parhaimmillaan !
Kaikki tuoreimmat PEPO:n uutiset löydät sivuiltamme www.pepofutis.net

