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Tiedote seuran tulevaisuudesta
Rakas seurayhteisö,

Etelä-Espoon Pallo ry on yli 30-vuotisen historiansa suurimman haasteensa edessä. Koronavirus on
muuttanut alle kahdessa viikossa täysin koko yhteiskuntamme toiminnan ja poissa on toistaiseksi se
normiarki, jossa myös EsPan yli 700 junioria kokoontui kentille ja halleihin yhteen harjoittelemaan,
pelaamaan ja viihtymään hyvässä seurassa.
EsPan toiminnan tärkeimpiä perusperiaatteita on aina ollut laadukkaan matalan kynnyksen harrastus- ja
kilpatoiminnan tarjoaminen paikallisesti ja lähellä pelaajia. Tästä esimerkkinä, nuorimmissa ikäluokissa
pystymme edelleen tarjoamaan harrastuksen n. 50 euron kuukausikustannuksella. Käytännössä tämä
toimintamalli on tarkoittanut sitä, että seuralla ei ole tarvittavia taloudellisia puskureita nyt kohdatun
kriisin kaltaisesta tilanteesta selviämiseen ilman vahvan seurayhteisön apua ja tukea.

Toiminnan sopeuttaminen
Seuran hallitus aloitti 1
 9.3. toiminnan sopeuttamisen vallitseviin olosuhteisiin. Kaikki pakollisten kulujen
ulkopuoliset kustannukset on karsittu pois, joista esimerkkeinä osa-aikaiset valmentajat, koulutus sekä
tilavuokrat niiltä osin kun se on mahdollista. Seuran hallitus haluaakin tässä yhteydessä kiittää
lämpimästi Espoon kaupunkia pikaisesta vastaantulosta ja päätöksestä olla perimättä tilavuokria nyt
kriisin vallitessa. Kiitos!
Näistä sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta seuralle syntyy edelleen kustannuksia, jotka sen on
katettava. Vetoammekin nyt kaikkiin seuran pelaajiin ja vanhempiin sekä koko muuhun seurayhteisöön
avunsaamiseksi ja maksuasioissa vastaan tulemiseksi tässä kriittisessä tilanteessa. Olemme seurana ja
työnantajana vastuussa toimintamme jatkumisesta sekä nyt kriisin ollessa päällä, että myöhemmin kun
yhteiskunnan toiminta palaa normaaliksi.
Suurin huolenaiheemme, pelaajiemme harrastusmahdollisuuksien turvaamisen jälkeen, on osaavasta ja
pidetystä 5-hengen seuravalmentajien tiimistämme huolehtiminen. Teemme kaikkemme, jotta
pystymme turvaamaan Tuukan, Janin, Alexin, Shashankin ja Emilen toimeentulon myös tulevien
kuukausien aikana. He suunnittelevat, toteuttavat ja varmistavat laadukkaan toimintamme tänään ja
tulevaisuudessa.
Seuran hallitus ja valmentajat ovatkin yhdessä sopineet että toiminta ei keskeydy vaan sitä jatketaan
niin, että valmennus- ja harjoitustoiminta sopeutetaan vallitseviin olosuhteisiin.
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Valmentajamme aloittivat viime viikolla pelaajien omatoimisen harjoittelun suunnittelun ja ohjeet on nyt
jaettu joukkueillemme. Nämä ohjeet ovat lisäksi yleisesti saatavilla kaikille omatoimisesta harjoittelusta
kiinnostuneille täältä (https://sites.google.com/etelaespoonpallo.fi/etel-espoon-pallo/). Omatoimisen
harjoittelun kokonaisuutta sekä sivustoa päivitetään jatkuvasti.
Tällä hetkellä valmentajamme työstävät myös virtuaalista valmennuskokonaisuutta interaktiivisten
harjoitusten toteuttamiseksi jokaiselle joukkueelle ja tiedotamme tästä lisää mahdollisimman pikaisesti.
Tarkoituksemme on näissä poikkeusolosuhteissakin tarjota mahdollisimman säännöllistä ja laadukasta
toimintaa pelaajillemme.
Seuran valmentajilta saa lisätietoa jalkapallon harjoittelumahdollisuuksista sekä omatoimisesta
harjoittelusta ja valmentajamme vastaavat mielellään mahdollisiin harjoittelua koskeviin kysymyksiin.
Yhteydenotot pyydämme kohdistamaan suoraan oman ikäluokan EsPa-valmentajalle tai sellaisen
puuttuessa (esim. YJ-joukkueet) kustakin pelimuodosta vastaavalle valmennuspäällikölle (11v11 Tuukka
Uimonen, 8v8 Tuukka Uimonen / Jani Suhola, 5v5 Jani Suhola).

Seuran talous ja tulevaisuus
On täysin selvää, että tästä vuodesta tulee seuralle taloudellisesti erittäin haastava. Jotta seurallamme
on pieninkin mahdollisuus turvata toiminta kriisin jälkeen ja selvitä tästä tilanteesta ilman toiminnan
täydellistä alasajoa sekä koko henkilöstön lomauttamista, pyydämme pelaajilta, vanhemmilta ja
seurayhteisöltä seuraavaa:

Seura- ja joukkuemaksut

Toivomme jäsenistön maksavan maksut ajallaan, sekä vetoamme,
että mahdollisimman moni maksaisi nyt koko kauden maksut
ennakkoon (vaihtoehto, joka on ollut seurassa käytössä
normaalistikin). Joukkueiden kilpailutoimintaan budjetoidut kulut
tulevat varmasti alenemaan suunnitellusta sarjojen ja turnausten
peruuntuessa. Tämän mahdollisista vaikutuksista joukkuemaksuihin
on mahdollista sopia joukkuekohtaisesti.

Yksityishenkilön
kannatusjäsenmaksu

Maksamalla 4
 5€ (tai halutessasi enemmän) tuet seuraa ja saat
seuran jäsenyyden sekä äänioikeuden seuran sääntömääräisiin
kokouksiin tälle kaudelle. Varat ohjataan seuran Koronakriisistä
selviämiseen ja mahdollinen ylijäämä ohjataan seuran Sosiaaliseen
rahastoon.
Osta kannatusjäsenyys tämän linkin takaa
(jos yo. ei toimi, kopio linkki alta selaimen osoitepalkkiin
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s
=n&id=CD1D896B7E51BEC5C2258534003EBA97 )
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Maksamalla 4
 50€ tuet seuraa ja olet ns. ainaisjäsen ja saat
äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin ainiaaksi. Varat
ohjataan seuran Koronakriisistä selviämiseen ja mahdollinen
ylijäämä ohjataan seuran Sosiaaliseen rahastoon.
Osta kannatusjäsenyys tämän linkin takaa
(jos yo. ei toimi, kopio linkki alta selaimen osoitepalkkiin
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s
=n&id=CD1D896B7E51BEC5C2258534003EBA97 )

Yhteisöjäsenmaksu /
yrityksen tuki seuralle

Maksamalla 3
 00€ tuet seuraa. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta
seuran sääntömääräisissä kokouksissa. Jos haluat tukea seuraa
isommalla summalla niin pyydämme laittamaan sähköpostia
osoitteeseen h
 allitus@etelaespoonpallo.fi. Varat ohjataan seuran
Koronakriisistä selviämiseen ja mahdollinen ylijäämä ohjataan
seuran Sosiaaliseen rahastoon.
(jos yo. ei toimi, kopio linkki alta selaimen osoitepalkkiin
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s
=n&id=CD1D896B7E51BEC5C2258534003EBA97 )

Sosiaalinen rahasto
Ymmärrämme täysin, että meneillään oleva kriisi aiheuttaa suuria taloudellisia haasteita myös useiden
perheiden toimeentulolle ja siksi seuralta ja joukkueilta löytyy tapauskohtaisesti joustoa ja ymmärrystä
maksuaikojen suhteen. Seuran hallitus on myös päättänyt seuran Sosiaalisen rahaston tuen haun
uudelleen avaamisesta. Tiedotamme tämän aikataulusta lisää lähipäivien aikana.
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Seuran toiminnan jatkuva arviointi
Elämme äärimmäisen poikkeuksellisia ja haastavia aikoja. Etelä-Espoon Pallon hallitus tarkkailee
tilanteen kehittymistä päivittäin sekä seuraa toimenpiteissään jatkossakin sekä THL:n että Palloliiton
antamia suosituksia. Seuran hallitus kokoontuu ainakin kesäkuuhun asti lisäksi vähintään joka toinen
viikko virtuaalisesti arvioimaan tilannetta sekä tekemään toiminnan jatkumisen sekä ylläpidon kannalta
vaadittavia päätöksiä.
Uskomme, että yhdessä ja koko seurayhteisön tuella selviämme tämänkin kriisin ylitse, ja jatkamme
tulevaisuudessa entistä vahvempana seurana ja seurayhteisönä.

Parasta paikallista jalkapalloa tänään ja tulevaisuudessa!

Seurayhteisön puolesta, Etelä-Espoon Pallo ry:n hallitus
Jussi Mononen (pj), Miikka Vainio (vara-pj), Jenny Malmström, Jaana Jalo-Ojanen, Aki Raula, Joni
Teräväinen ja Ilkka Vanala
Lisätietoja:
Jussi Mononen, puheenjohtaja p. 040 525 1549
Miikka Vainio, varapuheenjohtaja: p. 044 044 3247
Ilkka Vanala, sihteeri p. 050 506 1082

Etelä-Espoon Pallo (EsPa) o
 n Espoossa Matinkylän, Olarin ja Suurpellon alueella toimiva
jalkapalloseura joka on perustettu vuonna 1988 jatkamaan Matinkylän Mahdin jalkapallojaoksen
toimintaa. Seurassa on yli 700 rekisteröitynyttä pelaajaa, 5-vuotiaista jalkapallokoululaisista aikuisten
kilpa- ja harrastejoukkueisiin. w
 ww.etelaespoonpallo.fi
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