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KOLME VÄITETTÄ

• Junioritoiminta on tärkeintä

• Liiga on tärkein

• Naisten joukkue on tärkein



MUUTOSVALMIUS

• Pitkä historia, Vammalan Kisa -> VaLepa

• Asiat muuttuu nopeasti

• Tärkeää reagoida muutoksiin oikea-aikaisesti

• Toiminta on itse asiassa jatkuvaa kehittämistä

• Junnupäällikön rooli ja tehtävät sekä ajankäyttö

• Joukkueiden kokoaminen

• Talouden ylläpito joukkueissa



ESIMERKKEJÄ MUUTOKSISTA

• Mestarienliiga ja kovat tavoitteet kotimaan sarjassa

• Miesten 1-sarja

• Miesten 2-sarja

• Naisten 3-sarja

• (Naisten 2-sarjasta oma kalvo myöhemmin)



JUNNUVALEPA 

• 260 junioria

• 47 Valmentajaa

• 20 Joukkueenjohtajaa

• 16 Rahastonhoitajaa

• 10 Turnaus- ja kuljetusvastaavaa

• Junioripäällikkö

• Junnujaosto



TÄRKEITÄ HENKILÖITÄ ESIMERKIKSI:

• Arto Mäkinen

• Toni Vahela

• Sauli Vainiomäki

• Teemu Ryyppä

• Olli Kunnari

• Mauri Esko

• Saara Esko



FARMI

VaLePa SASTAMALA TAMPERE

Mestaruusliiga Mestarien liiga

Rantaperkiön Isku M1-sarja
VaLePa M1-sarja

VaLePa M2-sarja

VaLePa 260 junioria A-H –juniorit tytöt ja 

pojat kaikissa ikäluokissa (ei A-tytöt)

VaLePa N2-ja 

N3-sarja

Rantaperkiön Isku 60 junioria 

C-F –juniorit, pojat
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FARMI



Hallitus

Junnutiimi

VaLePa ja Isku M1-sarjaLiiga

VaLePa M2-sarja VaLePa N2 ja N3-sarja Juniorijoukkueet



JUNNUVALEPA

• Joukkueet itsenäisiä, oma budjetti ja tili jokaisella joukkueella

• Joukkueilla useita omia yhteistyökumppaneita

• Yrityksillä mahdollisuus markkinoida vain junioreissa, mainos esim. jokaisen junnujoukkueen peliasuun

• JunnuValepan toimesta joukkueille:

• Valmennuslinjaukset

• Toimintalinjaukset

• Joukkueen pelisäännöt (kirjallisesti)

• Rahastonhoitajien koulutus

• Joukkueenjohtajien koulutus

• Junioripäällikkö

• Halu muuttaa toimenkuvaa iltapainotteiseksi olemassa



JUNNUVALEPA/RAHOITUS

• Kausimaksu 100€/juniori

• Jäsenmaksu 15€/juniori

• Yhteistyökumppanuudet

• Talkoot

• Pallopoikavuorot liigassa ja 1-sarjassa

• Menestyksestä palkkio

• Maajoukkuepalaajien leiritystä tuetaan

• Muut kampanjat esim: kalenteri 15€ kpl -> junnujoukkueelle 5e/myyty kalenteri

• Viime kaudella joukkueet sai myydä yhteen liigapeliin pääsylippuja ja saivat koko rahan junnuille



FORD STORE LEVORANTA

Kansainväliset pelit Fors Store Levorannan nimellä

Junnujoukkueet esim:

- Valepa C-Max = C-ikäluokka

- Valepa B-Max = B-ikäluokka



VIIME AIKAISIA HANKKEITA/PANOSTUKSIA
ANTTI

• Tyttöjen tehotreenit c-ikäisille

• Ylimääräinen junnupäällikön vetämä harjoitus vakasti lajiin suhtautuville tytöille

• Naisten joukkueen 2-vuoden projekti

• Tavoitteena 1-sarja

• Päävalmentaja ja fysiikkavalmentaja

• Harjoittelu 4-6 krt viikko

• 2 vuoden pelaajasopimukset

• 01 -04 syntyneitä tyttöjä + kaksi vähän kokeneempaa tyttöä



HARRASTERYHMÄ

• Tutustuu uusiin lajeihin, ei vain 

lentopalloa

• KIMPASSA emme ole yksin hanketta

• 10-12-vuotiaille suunnattu 

harrasteryhmä 

• AKT Vammalan automiehet ry ja 

VaLePa 



YHTEISTYÖ

• Kummipelaajat, jokaisella junnujoukkueella nimetty kummipelaaja liigasta

• Junnuilla, junnuvalmentajilla ja joukkueenjohdolla ilmainen kausikortti kaikkiin aikuisten peleihin

• Junnut pallopoikina liigassa ja 1-sarjassa. Jokaisessa liigapelissä esitellään yksi junnujoukkue

• 40-vuotisjuhlassa yli 300 vierasta, junnujoukkueiden valmentajat ja talkoolaiset ilmaiseksi.

• Pappan muistorahasto

• 7000 euron tuki tämän vuoden PowerCupiin

• Pappa turnaus

• Kari Tourosen muistoturnaus

• Liigapelaajat kävi f-junnujen turnauksessa pelaamassa koppipalloa



F-JUNIOREIDEN TURNAUS VEXVELLÄ





H-JUNIORIT ESITTELYVUOROSSA

H-JUNIORIT SAATTAMASSA LIIGAJOUKKUEEN KENTÄLLE



MUITA IDEOITA

• Kausikorttikampanja

• Kannatuskausikortti (1-sarja)

• 1-sarja pyörii talkoilla

• Pelaajasopimuksissa maininta, että pelaaja tuo yhteen kotiotteluun 5 talkoolaista

• Talkoovuorot kirjallisesti ennen kauden alkua





HAASTEET

• Salivuorot

• Uusien tuomareiden motivointi/saatavuus

• Valmentajien saatavuus/taso

• A-ikäisten sarjatoiminta/houkuttelevuus

• Tänään A-poikien turnaus Valepalla Kuopiossa

• Suihkonen, Karjarinta ja Nikula



TAVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET

•Yrityksille loistava mahdollisuus 

yhteistyöhön:

•Näkyvyys, positiivisen ja 

korkealaatuisen brändin 

yhdistäminen niin kansallisesti 

kuin kansainvälisestikin.

•Verkostoituminen, yritysten 

välinen vuorovaikutus

•Markkinointi, mahdollisuuksien 

luominen

•VIP-Tilat joka ottelussa





VALEPA TOIMIJAT

• VaLePan puheenjohtaja Jarmo Nieminen

• Toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie

• hanna@valepa.fi

• +358405314595 

• Myyntipäällikkö Mauri Esko

• mauri.esko@valepa.fi

• +358500929064

• Junioripäällikkö Janne Kangaskokko

mailto:hanna@valepa.fi
mailto:mauri.esko@valepa.fi


KIITOS


