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KAUSI 2008 ON PEPON JUHLAVUOSI – kausijulkaisu ja sen mainokset 
 

PEPO juhlistaa seuran 50-vuotista taivalta tänä vuonna. Seuraa juhlavuoden 
ohjelmistoa seuran nettisivuilla www.pepofutis.net . Seura teettää A4-kokoisen 
värillisen juhlajulkaisun, sisältäen seuraesittelyn, historiaa, joukkuekuvat, jne. 
PEPO-joukkueilla on mahdollisuus tienata joukkueelle rahaa esim. 
turnauskuluihin myymällä siihen mainoksia MAALISKUUN aikana. Ota asiasta 
yhteys joukkueesi joukkuejohtajaan tai yhteyshenkilöön. 

 
LISENSSIMAKSUT - maksulomake 
 

Tämän tiedotteen mukana tulevat kauden 2008 lisenssimaksulomakkeet. 
Lisenssimaksulla katetaan jalkapallotoiminnasta aiheutuvia kuluja. Pelioikeuden, 
ohjattujen harjoitusten sekä vakuutuksen lisäksi lisenssi sisältää Futari – 
aikakauslehden vuosikerran, monia etuja sisältävän Fair Play-passin sekä PEPO-
bonuskortin. Huom! F10 ja nuoremmissa ikäluokissa on mahdollisuus ottaa 
lisenssi ilman Futari-lehteä jolloin hinta on 14 € halvempi. Lisätietoja lisensseistä 
PEPO:n nettisivulta. 
 
Junioreiden lisensseissä korvauskatto on kaikissa ikäryhmissä 8500 €. Mikäli 
pelaajalla on oma henkilökohtainen vakuuturva, ota yhteyttä Pirkkoon. 
Lisätiedot: Pirkko Korhola -> 040 716 4311 
 

 

PEPO JUNNUPASSI - etuja 
 

Ohessa myös PEPO Junnupassi, jota voi hyödyntää koko perhe.  
1. Intersport-liikkeessä Junnupassi oikeuttaa 20 % alennukseen 
normaalihintaisista jalkapallotarvikkeista ja 15 % alennukseen muista 
valikoimiin kuuluvista tuotteista.  
2. Vapaa pääsy PEPO edustusjoukkueen kotiotteluihin junioripelaajille.    

 
KAHVIKIOSKI SIPE LAPPEENRANNAN KAUPPATORILLA - tutustu 

 
PEPO on pyörittänyt kahvikioski Sipen toimintaa nyt muutaman vuoden. Tule 
juomaan kahvit tai syömään maistuvat vedyt. Samalla tuet PEPO:n 
junioritoimintaa. Tuo tuttusikin. Kioskille ilmestyvät joukkuekuvat toukokuussa.  

 
Kts. toinenkin puoli 
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SEURAN VERRYTTELYPUVUT JA TUULIPUVUT 
 
Uudet, laadukkaat PEPOn verryttelypuvut sekä tuulipuvut ovat nähtävissä ja 
sovitettavissa seuran toimistolla Uus-Lavolan Osuuspankin alakerrassa. Sinulla 
on mahdollisuus sovittaa ja tilata puku seuraavasti: 
- Tiistaina 25.3. klo 18.00 – 20.00 
- Keskiviikkona 26.3. klo 18.00 – 20.00 
Verkkareiden sovitusaikoja järjestetään myöhemmin keväällä lisää.   
 

Verryttelypukujen hinnat ovat sisältäen painatukset: 
Koot 120 – 160 cm 55 EUR 
Koot XS – XXL  60 EUR 
Tuulipukujen hinnat ovat sisältäen painatukset: 
Koot 120 – 160 cm 60 EUR 
Koot XS – XXL  65 EUR 
 
Suosittelemme joukkueille yhtenäistä lämmittelyasua. Seuran yhteyshenkilö 
tuulipuku- ja verkkariasioissa on Pirkko Korhola, 040 716 4311. 

 
INTERSPORT-TAPAHTUMA TO 10.4. KLO 18.00 – vain PEPOlaisille 
  

Futiskausi lähestyy. Tule testaamaan kevään uutuudet Intersportissa. PEPO ja 
Intersport järjestävät tapahtuman, jossa voit ostaa futiskengät ja muut 
urheilutarvikkeet edulliseen, vain pepolaisille tarkoitettuun hintaan. Tapahtuma 
järjestetään torstaina 10.4. klo 18.00 – 20.00 Intersport-myymälässä 
kauppatorin laidalla. Kaikki joukolla mukaan tekemään edullisia hankintoja! 
Tilaisuudesta lähetetään myöhemmin erillinen kutsu, joka sisältää tiedot 
tarjouksista. TÄSSÄ TILAISUUDESSA MYÖS MAHDOLLISUUS SOVITTAA 
VERKKAREITA JA TUULIPUKUJA. Kahvi- ja limpparitarjoilu! 

 
KEVÄÄN PEPO TURNAUKSET: LAROX Cup & HUHTARI Cup – kauden avaus 
 

Jalkapallokauden avaa C-junnujen Larox Cup –turnaus su 20.4.2008 
ja D12-F9 junnujen Huhtari Cup –turnaus la-su 3.-4.5.2008 

Sammonlahden tekonurmella. Huhtari Cup merkitsee nuorille 

pelaajille tulikastetta alkavan kauden koitoksiin. Vanhemmat, tulkaa 

joukolla innostamaan ja kannustamaan joukkueitamme! 

Turnaustapahtumassa on tarjolla myös buffetin antimia.   


