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Yhteistyöhanke

Yhteistyöhanke A- ja B-ikäisten jalkapallojunioreiden 
kilpatoiminnan kehittämiseksi

PEPO Rakuunat Juniorit

www.pepofutis.net www.rakuunajuniorit.fi
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Taustaa (1/2)

• Sekä PEPO:ssa että Rakuunat Junioreissa on 
junioritoiminnan tekemisen ja valmentamisen 
taso selkeästi noussut viimeisen parin vuoden 
aikana

• Molemmissa seuroissa juniorimäärä on ollut 7-8% 
kasvuvauhdissa vuosittain

• Silti, B-juniori-iässä (16- ja 17-vuotiaat) – eli 
ikäluokassa missä pelataan ensi kerran 
valtakunnallisia sarjoja - molemmilla seuroilla on 
ollut ongelmia saada koottua joukkue, jossa on 
riittävästi motivoituneita pelaajia joilla on 
tähtäimenä kehittyä hyväksi edustusjoukkuetason 
pelaajaksi. Tämä haittaa niin pelaajien kuin 
seurojen kehittämistä.
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Taustaa (2/2)

• Yhteistyötä B-junioriasiassa on vuosien varrella 
yritetty enemmän ja vähemmän, keskusteluja on 
käyty, mutta laihoin tuloksin

• Keväällä 2007 molempien seurojen 
juniorivalmennuspäälliköt Timo Paasolainen
(PEPO) ja Jyrki Saarela (Rakuunat Jr) 
keskustelivat alustavasti keskenään tästä B-
yhteistyöstä

• Kun kauden 2007 päätteeksi toinen näistä 
seuroista (PEPO) sai joukkueensa B-junioreiden 
I-divisioonaan, tuli konkreettinen yhteistyö 
järkeväksi
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Toimintamalliratkaisu – yhteinen ryhmä
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Toimintamalliratkaisu

• Yhteinen pelaaminen organisoidaan 
ensivaiheessa ns. Talenttiseuramallilla, jossa 
kaikkien pelaajien edustusoikeudet säilyvät 
omissa emäseuroissa.

• Ensivaiheessa uusi seura keskittyy B-juniori-
ikäisten toiminnan kehittämiseen tämän 
yhteistoimintamallin kautta.

• On huomioitava että tämä yhteistyökuvio on 
emäseurojen nykyisen vahvan juniorityön lisänä 
- tällä yhteistyökuviolla ei ole vaikutuksia 
emäseurojen nuorempien juniori-
ikäluokkien toimintaan.
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Toimintamalliratkaisu

• Konkreettisesti molempien seurojen B-juniorit 
(16- ja 17-vuotiaat) pelaajat laitetaan yhteen ja 
heistä muodostetaan kaksi B-juniorijoukkuetta
– I-divisioonajoukkue, joka pelaa Suomen Palloliiton 

(SPL) valtakunnallisessa sarjassa uuden yhteisen 
seuran nimellä. Peliasu koko musta. Vara-asuna 
valkoinen paita.

– Haastajajoukkue, joka pelaa SPL:n Kaakkois-Suomen 
piirin organisoimassa sarjassa yhteisellä nimellä 
PEPO/Rakuunat Jr. Peliasu PEPO:n violetti-keltainen.

– Muut asut ovat molemmilla B-joukkueilla samanlaiset

• Uuden seuran I-divisioonapelaaminen 
toteutetaan siten että uusi seura hakee 
31.12.2007 mennessä PEPO B-junioreiden 
sarjapaikkaa.
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Juridinen ratkaisu – yhteinen ry

• Jotta yhteisen ryhmän peluuttaminen 
valtakunnan sarjassa Talenttiseuramallilla
onnistuu, oli PEPO ry:n ja Rakuunat Jr ry:n 
perustettava yhteinen ry.

• Yhteisen ry:n nimi on
LAPPEEN JALKAPALLOKLUBI 
käytettävä lyhenne: Lappee JK

(nimi viittaa laajaan perinteiseen 
maantieteelliseen alueeseen nimeltä Lappee)
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Juridinen ratkaisu – yhteinen ry

• Uuden seuran johtokunnan muodostavat 
emäseurojen Rakuunat Jr ja PEPO johtokunnan 
jäsenet (3 jäsentä molemmista)

• Puheenjohtajuus vuorottelee emäseurojen välillä
– Ensimmäisenä puheenjohtajana aloittaa PEPO:n Kari 

Suninen

• Lisätietoja:
– Kimmo Nokelainen, Rakuunat Jr pj. 0400-806082
– Pekka Valkeapää, PEPO pj. 040-5457334
– Kari Suninen, Lappee JK pj. 040-5583706
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B-junioreiden toiminta

• Käytännön yhteistoiminta on jo käynnistynyt ja 
B-juniorit ovat aloittaneet yhteisharjoittelun

• B-junioriryhmän valmentajaksi on valittu Jyrki 
Saarela

• Muut B-junioriryhmän joukkuetaustat tulevat 
molemmista emäseuroista

• B-junioreiden I-divisioona on erittäin 
kovatasoinen. Seuraavalla sivulla samassa 
lohkossa olevat joukkueet.
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B-juniorit I-divisioona A-lohko 2008

• FC Atlantis, Helsinki
• FC Kontu, Helsinki
• FC Kuusysi, Lahti
• FC Viikingit, Helsinki
• HJK, Helsinki
• HJK-j, Helsinki
• IF Gnistan, Helsinki
• JJK/2, Jyväskylä
• MP, Mikkeli
• MyPa, Myllykoski
• Lappee JK, Lappeenranta
• VJS, Vantaa
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LAPPEE JK


