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1. Haminan Palloilijat Ry 

 

Hamina Palloilijat ry on vuonna 1928 kesäkuussa perustettu Haminalainen pesäpallon erikoisseura joka on 

ollut pesäpallon suurseura jo alkuvuosista lähtien.Haminan väreissä miehet ovat voittaneet seitsemän 

suomenmestaruutta, viisi hopeaa ja neljä prossia. Mitaleista viimeisin saavutettiin vuonna 1974 joten ne 

ajoittuvat seurahistorian ensimmäiselle 50-vuotishistorian ajalle. 

Naisissakin HP on saavuttanut kaksi hopeaa seuran ensimmäisen 10-vuotishistorian ajalla. 

Menestyvuosien aikana ja niiden jälkeen Hamina on ollut tunnettu hyvästä juniorityöstään josta osoituksena 

A-nuorten 10 SM kultaa ja lukuisat nuorempien ikävuosien mitalit. Haminan juniorit muistetaan myös 

useista juniori Itä-Länsi otteluista joissa oranssi-mustan pelaajat ovat useasti olleet edustamassa omia 

värejään. 

2000 luvun alussa pesäpallon harrastajamäärät olivat romahtaneet Haminan alueella jolloin seurassa 

pohdittiin kuinka seura saadaan taas takaisin isojen seurojen joukkoon ja samalla pohdittiin toimenpiteitä 

mitä tulee tehdä asian onnistumiseksi. Seurassa aloitetttin rekrytointityö jossa pyrittiin löytämään 

mahdollisimman paljon seurahenkisiä aikuisia toimintaan mukaan jotta saadaan luotua mahdollisimman 

monelle ikäluokalle ohjattua /laadukasta harjoittelua jolla luodaan pohjaa tulevien vuosien pesäpalloilijoille. 

Toimenpiteissä onnistuttiin ja nykyisin seuran väreissä pelaa 18 joukkuetta ja miesten edustusjoukkue palasi 

maan korkeimalle sarjatasolle ja naispesiksen näkymät ovat melko hyvät. 

 

 

2. Junioreiden pelaajapolun luominen Haminan Palloiljoiden tarpeeseen 

Kaiken edellämainitun asian seurauksena Haminassa on mietitty junioreille pelaajapolkumallia joka sopii 

Haminan tarpeisiin ottaen huomioon nykyisen infrasfruktuurin, kaupungin populaation ja seuran taloudelliset 

edellytykset. Tämän seuraksena päätimme aloittaa työn jossa luomme perusrungon pelaajapolkumallille. 

Pelaajapolulla pyrimme  saamaan mahdollisimman selkeän ja toimivan mallin, huomioiden Haminan juniorit 

sekä valmentajat, jolla saamme varmistettua jatkumon kaiken ikäluokan harrastajille pesäpallon pelaamiseen 

niin harrastajille kuin kilpaurheilua haluaville. Työ tulee olemaan ensiaskeleet kokonaisuudelle jota 

täydennetään ja kehitetään vuosittain. Tavoitteena on että Haminan Palloilijoilla olisi vuonna 2020 laaja 

yksityiskohtainen pelaajapolku malli olemassa josta löytyy tarkat osaamistasot ja harjoitteet kullekkin 

ikäryhmälle niin tytöille kuin pojillekin. Mielestämme pelaajapolussa on tärkeää hyödyntää tyttöjen ja 

poikien yhteistä harjoittelua jossa huomioidaan kunkin ikäryhmän fyysiset edellytykset harjoituksien 

yhdistämisissä. 
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Junioreiden pelaajanpolun jatkumona ovat projektit ”Valtatie Superiin”  sekä ”Pesistä jokaiselle” joissa 

pelaajapolkua täydennetään C-A junioreiden harjoitussuunnitelmilla. 

”Valtatie Superiin” proktilla luodaan pohjaa C-A junioreiden kilpaurheiluharjoitteluun- ja pelaamiseen 

Päämääränä on tuottaa pelaajia huippu-urheilu ajatuksella ja samalla pitää Haminan värit miesten 

pääsarjatasolla sekä saada mahdollisimman laaja pelaajamäärä seuraan reservijoukkueisiin. Tavoitteena on 

myös saada Hamina osaksi Naisten Superpesis toimintaa jolloin harjoittelun ja valmennuksen tulee olla 

tavoitteiden mukaiselle tasolla. 

”Pesistä jokaiselle” projektissa pyritään luomaan mahdollisiman monelle pesäpalloharrastus osana 

päivittäistä toimintaa vaikkakin kilpa/huippu-urheilu ei ole tavoitteena omassa pesäpalloharrastuksessa. 

Projektissa huomioidaan harrastepesis, tuomarointi sekä muut seuratehtävät jolloin jokaiselle löytyy 

mieleinen tehtävä Hamina Palloilijoiden suunnitelmakartassa.    

3. Pelaajapolkurakenne 

Pelaajapolkurakenne luodaan 3-14 vuotiaille lapsille jonka jälkeen ikäryhmät siirtyvät lähemmäksi 

aikuisurheilua ja siirtyvät joko  ”Valtatie Superiin” tai ”Pesistä jokaiselle” ryhmiin. Pelaajapolun laadinnassa 

tulee huomioda kuinka matka kohti aikuisuutta tapahtuu, miten yksilöt etenevät luonnollisesti yksilöllisten 

taipumustensa ja harjoitustaustansa mukaisesti. Pelaajapolku kertoo myös konkreettisesti, mitä taitoja, 

harjoitusmääriä tai valmennuksen sisällön painopisteitä tulisi eri ikävaiheissa olla. 

Pelaajapolussa tulee huomioida niin kasvatukselliset kuin lajiosaamisen tavoitteet. On tärkeää muistaa seuran 

kilpaurheilun ohessa myös yhteiskunnalliset tavoitteet joilla luodaan terveitä arvoja kunnioittavia nuoria 

ihmisiä. Tasavertaisuus ja henkinen kasvu on osana harjoitussuunnitelmien tekemistä ja niiden avulla 

pyritään vahvistamaan lapsien itseluottamusta sekä itsetuntoa. Niiden avulla vahvitamme yhteisöämme ja 

luomme HP henkeä joka tulee näkymään tulevaisuudessa laadukkaana seuratoimintana niin oman kaupungin 

alueella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Harrastuksesta tehdään turvallinen, terve ja hauska tapahtuma 

jossa pyritään tuottamaan jokaiselle oppimisen mielihyvää. 

 

4. Harjoitus- ja oppimisosa-alueet eri ikäryhmille G-D juniorit 

4.1 Pesiskerho 3-6 vuotiaat 

Pesiskerhossa liikuntaan tutustutaan  mahdollisimman monipuolisesti jolloin kerhotoiminnassa pesäpallo 

on yhtenä osana kerhotoimintaa. Harjotteissa pyritään pitämään tunnelma hilpeänä ja niissä pyritään 

saamaan myös aikuiset mahdollisimman laajasti mukaan yhteiseen liikuntataphtumaan.  

Kerho järjestetään kaksi kertaa viikossa ja jossa yhden tunnin ohjelma suunnitellaan eri leikkien kautta. 

Kerhosuunnitelman ohjelmassa huiomioidaan vanhempien läsnäolo jolloin kerhosta tulee lapsen ja 

vanhemman oma yhteinen tapahtuma joka tuottaa molemmille mielihyvää ja saadaan HP osaksi 

molempien viikottaista arkea. 

Kerhotoiminnan vetäjänä toimii seuran oma Pesiskerho vetäjä ja hänen apuna 2-3 seuran juniori 

pelaajaa. Kuten edellä mainittu kerhoon pyritään saamaan vanhemmat mukaan jolloin he ilmoittavat 

itsensä samanaikaisesti lapsiensa kanssa. Vanhemmille suunnitellaan oma rooli kuhunkin ryhmään.  

4.2 G-juniorit 7-8 vuotiaat 



5 
 

Seuralla tulee olla AINA yksi mielellään sama valmentaja (ei lapsen vanhempi) joka aloittaa varsinaisen  

junioropolun jokaiselle seuraan tulevalla junioriurheilijalle. G-juioreiden apuvalmentajiksi pyritään 

saamaan 2-3 apuvalmentajaa jotka todennäköisemmin tulevat olemaan lapsien vanhempia. Lapsien 

vanhempia pyritään rekrytoimaan pesäpalloliiton valmentajapolkuun mukaan jossa tavoittaeena on saada 

kaksi aikuista kustakin ikäryhmästä mukaan koulutukseen. Tässä vaiheessa joukkueen päävalmentaja 

kouluttaa vanhempia valmentamaan joukkueen lapsia. 

G-juniorit harjoittelevat talvikaudelle 1 kertaa/viikko. Kesäkaudella järjestetään harjoitukset 2 kertaa 

viikossa. 

Harjoituksien lähtökohtana on harjoittaa lapset pesäpallon alkeisiin ja tehdä pelistä miellyttävä kokemus 

niin lapsille kuin heidän vanhemmille. Tässä vaiheessa toimintaa luodaan ensimmäisiä askeleita 

joukkuelajiin jolloin joukkue-/ryhmähengen ensiaskelmien rakentaminen on myös osana toimintaa.  

4.3 F-juniorit 9-10 vuotiaat 

Ikäryhmällä yksi  ”päävalmentaja” niin tytöillä kuin pojillakin. Valmentaja syventää edellisen ikäkauden 

oppimista niin lajitaidoissa kuin pelissäkin. Apuvalmentajina lapsien vanhemmat jotka ovat olleet 

mukana jo G-juniori ikäisinä.Vanhempien koulutusta lisätään ja pyritään saamaan lisää koulutettuja 

vanhempia harjoitustapahtumaan. Vanhemmille/apuvalmentajille roolitetaan harjoituksien osallistumisia 

jolloin samalla syvennetään apuvalmentajaroolia edelliskaudelta. Heille pyritään tekemään pesiksestä 

harraste samalla tavoin kuin heidän lapsillekin. 

F-juniorit harjoittelevat talvikaudella 2 kertaa viikossa. Kesäkaudella harjoitukset myös kaksi kertaa 

viikossa. Lisäksi pelejä joka toinen viikko 

Pidetään tekeminen leikkimielisenä pelien ja yleisen liikunnan kautta. Tarkoituksena on saada lajista 

miellyttävä kokemus koko perheelle. Kilpalujen ja pelien kautta pyritään luomaan tunnetiloja jotka 

syventävät lajimieltymistä ja sitoutumista harrastukseen. Kilpailut ja pelit tulee suunnitella niin että 

jokaisella on mahdollisuus saada onnistumisen iloja harjoitustapahtumassa ja samalla kipinä 

harjoitteluun saadaan kasvamaan. Harjoitulun jaksoitus on tärkeää jotta opitaan harjoittelemaan ja 

opitaan harjoituskset joloin niiden läpivieminen helpottuu ja samalla annetaan oppimiselle aikaa. 

 

4.4 E-juniorit 11-12 vuotiaat 

Ikäryhmällä yksi ”päävalmentaja” niin tytöillä kuin pojillakin. Harjoittelussa pyritään menemään 

syvemmälle pesäpallon taktisiin asioihin sekä kehitetään niin liikunnallisia kuin pelillisiä taitoja. 

Harjoituksien lisäksi otetaan mukaan yleisurheiluharjoitukset  joissa mukana oma 

yleisurheiluvalmentaja. 

E-juniorit harjoittelevat talvikaudella 3 kertaa viikossa. Yhtenä harjoituksena yksi yleisurheiluharjoitus. 

Kesäharjoittelun peruskaava on samanlainen kuin talviharjoittelun eli kaksi lajiharjoitusta ja yksi 

yleisurheilunkautta tuleva yleisliikuntaharjoitus.  

Yleisurheiluharjoitus toteutetaan yhteisesti tyttöjen ja poikien kanssa. Seuralla on oma 

yleisurheiluvalmentaja jonka tehtävänä on valmentaa omaa osa-aluettaan eri ikäkausien pelaajille. 

Yleisurheiluvalmennuksella aletaan valmistautumaan yleisliikkuvuuden lisäämiseen sekä otetaan ensi 

askeleita juoksuvalmennukseen. Yleisurheiluvalmentaja valmistaa lapsia tulevien vuosien harjoittelua 

varten jolloin aloitetaan harjoittelemaan harjoittelemista.  
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Harjoitteluun lisätään enemmän peliin ja pelaamiseen liittyviä elementtejä. E-ikäisien valmennukseen 

lisätään pelitaktillinen osa jossa keskustellaan varsinaisesta pelaamisen takiikasta, rooleista ja niiden 

noudattamisesta. Pelien ja harjoituksien kautta taktisia osia lisätään yksikerrallaan ja vuodelle tehdään 

suunnitelma miten paljon joukkue ja sen pelaajat pystyvät vastaanottamaan pelillisiä taktisia osia. 

 

4.5 D-juniorit 13-14 vuotiaat  

Ikäryhmällä yksi päävalmentaja ja tähän lisätään ns apuvalmentaja joka toimii peleissä 

”kakkosvalmentajana”. Lisäksi jo aikaisempien vuosien aikana apuvalmentajia oleet vanhemmat jatkavat 

joukkueiden mukana. Tällä mahdollistetaan lapsien henkilökohtaisten ominaisuuksien valmentaminen 

harjoituksien aikana. Yleisurheiluvalmennus pidetään osana harjoittelua. 

Harjoitukset talvikaudella 3 kertaa viikossa lisäksi yleisurheiluvalmennus yhdessä tyttöjen ja poikien 

kanssa jatkuu kuten E-juniori ikäisissä. Yleisurheiluvalmennuksessa lisätään liikkuvuus ja 

juoksuvalmennusta. Valmennukseen otetaan mukaan myös eri liharyhmiin kohdistuva harjoittelu jossa 

tunnistetaan kuinka ja millä harjoitteilla parannetaan lihaskuntoa.  

Harjoittelussa lisätään laji- ja peliosaamista. Taktinen osa harjoittelussa lisääntyy ja peliin liittyviä 

taktisia osia harjoitetaan lisää. Lapsille opetetaan peliajattelua kuinka toimitaan missäkin tehtävissä ja 

samalla harjoitetaan reakointikykyä poikkeavia tilanteita varten.  

Pelaamisen ja kilpailujen mukana-olo harjoittelussa tärkeää.  

 

5. Tasoryhmien luominen eri ikäryhmille 

Tasoryhmäharjoittelu otetaan osaksi harjoittelua D-ikäryhmien harjoittelussa. Ryhmien luomisessa 

huomioidaan lapsien osaamistaso ja omatoivomus harjoittelun määrissä. Tasoryhmät luodaan eri ikäkauisien 

kesken jolloin harjoitukset pystytään luomaan osaamistason mukaisesti yksilöllisesti. Luonnollisesti ryhmien 

luomisessa huomioidaan myös ryhmäkoot jotta pystymme antamaan mahdollisimman hyviä harjoitteita 

junioriurheilijoille. 

Tasoryhmien suunnittelussa yhtenä tärkeänä osana on myös tuntea lapsien muut harrastukset ja niihin 

tarvittava aika. Yleisesti lapsille on tärkeää harrastaa mahdollisimman monipuolisesti jolloin myös 

pesäpallon tulee antaa tilaa muillekin harrasteille. Toki tasoryhmäharjoittelusuunnitelman luomisessa 

pyritään löytämään oikeat ajat joka mahdollistaisi mahdollisimman monen osallistuminen harjoitteluun. 

Tasoryhmä on yksittäisessä harjoituksessa/ harjoittelussa valmennettava ryhmä pelaajia jolle luodaan puitteet 

kehittyä oman tason mukaisessa osaamisessa lisää. 

Pelaajien jakaminen tasoihin on tunteita herättävä ja melko monimutkainen asia, jota ei voi tehdä ilman aikaa 

ja keskustelua vaativaa prosessia. Tasoryhmittelyn osalta tarvitaan toimivia esimerkkejä, jotta yksilöt tulevat 

paremmin huomioiduksi ja seura saa luotua oman pitkäjänteisen toimintakulttuurin. Toimivuuden takeena on 

avoin keskustelu ryhmistä jotta jokaiselle tulee selväksi tasojakojen perusteiksi. 

Perusasia tasoryhmien luomiselle on luottaa että onnistuminen oikealla vaatimustasolla on sekä motivoivaa, 

hauskaa että äärimmäisen kehittävää. Yksilöllinen valmentaminen sekä tasoryhmäharjoittelu 

joukkueurheilussa edellyttää eri pelaajien osaamisen ymmärtämistä kaikilla tasoilla.  
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Pelaajan on suositeltavaa pelata 25% peleistä hieman liian vaativassa ympäristössä, 50% omalla 

osaamistasolla ja 25% selvästi halliten. Joukkueurheilun ryhmädynamiikan tulee lähteä laadukkaasta ja 

täsmällisestä toiminnasta, joka huomioi kaikki pelaajat omalla osaamistasollaan. 

Tasoryhmäharjoittelussa on huomioitava että luomme Haminaan HP:lle toimivan mallin emmekä suoraan 

kopioi jossain muualla tehtävää mallia. HP:llä on tärkeää olla asiasta suunniteltu, dokumentoitu linja, joka on 

avoimesti seuran nettisivuilla esillä. Tämä takaa sekä selvyyden että jatkuvuuden ja vähentää epäselviä 

asioita oleellisesti. Tasoihin jaettavan ikäluokan kannattaa yrittää olla mahdollisimman paljon yhdessä, jotta 

siirtyminen ryhmien välillä säilyy helppona. Yhdessäolo tukee myös pelaajille tärkeitä kaverisuhteita.  

Huomio on kiinnitettävä kaikkiin mukana oleviin ja kaikille tulee antaa oikean kokoinen haaste. 

Seuratoiminnan laatu mitataan mm sillä miten toiminnassa pidetään kaikista mukana olevista huolta.  

Valmennuksen laatu on turvattava myös muissa kuin 1. tason ryhmissä/-joukkueissa. 

Pelaajien liikehdintä tasojen välillä on luotava joustavaksi, jolloin pelaajat pelaavat halutessaan sopivan 

joustavasti eri tasoilla. Ei kuitenkaan ole suositeltavaa peluuttaa pelaaja useassa joukkueessa tai useammalla 

tasolla siten, että harjoittelu kärsii. Pelaajakehityksessä pelaajan etu tulee aina ennen joukkueen etua. 

 

6. Harjoituksien rakenteet 

Perusajatuksena harjoitteiden suunnittelulle eri ikäkausina on pitää mukana paljon pelaamista ja kilpailua 

jotta saamme mahdollisimman miellekkäitä harjoituksia lapsille. 

Kaiken ikäiset pelaajat, etenkin kehityksen alku vaiheissa, nauttivat harjoittelusta eniten kun se on hauskaa. 

Hauskuus harjoituksen aikana ilmenee pelaajan osallisuudesta toimintaan kuten toistojen määrään ja 

kilpailuun rivissä seisomisen sijaan. Erilaisten peli muunnelmien ja pienalueiden vaihtelu tuo hauskuuden 

sekä motivoivan osan harjoitteluun. Hyvin suunniteltujen pelien ja kilpailujen vaihtelu harjoittelussa 

mahdollistaa harjoittelualueen tehokkaan käytön. 

Erilaisten pelien käyttö kehittää pelitaitoja pelikeskeisissä ympäristöissä sekä pakottaa pelaajan ajattelemaan 

ja tekemään ratkaisuja sääntöjen ja pelin osa-alueiden mukaan. Pelaaminen ja kilpailu ovat myös hauskempia 

ja motivoivampia tapoja nuorille oppia kuin eristetty taitoharjoittelu. Pelaaminen kehittää lajitaitoja 

laajemmalti; vaikka pääpaino tietyn tyyppisessä pelissä keskittyy yhteen tai kahteen osa-alueeseen 

harjoituksessa. 

Eri pelejä voidaan myös käyttää pesiksen ulkopuolisissa harjoitteissa vahvistamaan samoja kykyjä kuin 

peäpallokentällä. Päätöksen teko eri pelitilanteissa voidaan siirtää tietoisuuden tasolta automaatioon toistojen 

kautta, joten pelaaja on kyvykäs tekemään nopeita ratkaisuja nopeatempoisessa pelissä. Usein nopeat ja 

oikeat ratkaisut tekevät suuren eron keskiverto- ja huippupelaajan välille. 

Pelaamisen kautta oppiminen on suuri tekijä yksilön pelitaitojen kehityksessä, eli toisin sanoen pelin 

lukemisessa. Kilpailullisella tasolla erilaisten pelien käyttöä voidaan pitää oppimisen työkaluna 

joukkuetaktiikkaa ja pelisysteemiä silmällä pitäen. 

 

Tärkeää on ymmärtää, että harjoitteiden soveltamisessa ei ole rajoja. Nuoremmalla iällä peliharjoitteet tulee 

olla tasolle sopivia, jotta oppiminen on mahdollista jokaiselle. Harjoittelu on tehokkaampaa kuin se on 

hauskaa!! 
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G-juniorit 

G-ikäisille opetetaan pesäpallon alkeet tavoitteena että jokaiselle jäisi mieleen kuinka pesäpalloa pelataan ja 

perussäännöt tulisi tutuksi. Luodaan perustetta seuraavaan ikäkauteen. 

Harjoittelussa 80% pelaamista ja kilpailua ja 20% lajiosaamista 

Pelaamiset ja kilpailut sisältävät kaikenlaisia leikkimielisiä pelejä/kilpailuja. On hyvä pitää palloa 

perusvälineenä jonka käyttöä pidetään tärkeänä harjoitustapahtumissa.  

Lajiharjoittelu aloitetaan perusasioista joissa lajille tärkeiden asioiden: heittäminen, kiinniottaminen, 

lyöminen ja juokseminen on tärkeässä roolissa lajiosaamisen osalta. Pyritään käyttämään erilaisia palloja, 

kiinniottamisen tapoja ja heitto- ja lyöntitekniikoita jotta saamme lajin ensimmäiset onnistumisen tunteet 

jokaiselle lapselle tuliaisiksi harjoituksista. 

F-juniorit 

F-ikäisillä on pelaamisen perusteet olemassa aikaisemmalta ikäkaudelta. Opetetaan lisää pesäpalloon liityviä 

peliasioita ja valmistetaan lapsia siirtymään seuraavaan ikäkauteen. 

Harjoituksissa 60% pelaamista/kilpailua ja liikkumista ja 40% lajiosaamista. 

Pelaamiset ja kilpailut pidetään osana harjoittelua lisäten lajiharjoittelua pienin askelin. Lisätään 

lajinomaisuutta ja pesiksen pelaamista harjoitustapahtumissa. 

Lajin suoritustekniikan lisääminen tapahtuu F-juniori-ikäisillä. Tällöin perustekniikan sisäistäminen onnistuu 

hyvin ja toistoja voidaan lisätä aiemmasta ikäkaudesta.  

E-juniorit 

E-ikäisillä peliosaaminen kasvaa ja harjoiteluun lisätään myös taktisia asioita. Lisäksi harjoittelussa mukana 

yleisurheiluvalmennus jossa keskitytään yhtenä lisäosa-alueena liikunnallisuuden parantaminen. 

Harjoittelussa 40% pelaamista ja kilpailua, 40% lajiosaamista ja 20% yleisurheilua 

Lajiharjoittelun osa lisääntyy ja harjoitteluun lisätään yleisurheiluvalmennusta. Harjoitelussa otetaan mukaan 

myös pelaamiseen liittyvät taktiset elementit. 

Lajitoistoilla pyritään luomaan hyvä pohja oikeilla tekniikoilla tulevaisuuden pelureille joten oikean 

tekniikan sisältäminen on tärkeää. 

D-juniorit 

D-ikäisillä peliosaaminen kasvaa ja harjoiteluun lisätään lisää taktisia asioita. Lisäksi harjoittelussa mukana 

yleisurheiluvalmennus jossa keskitytään yhtenä lisäosa-alueena liikunnallisuuden parantaminen. 

Valmennusta lisätään, taktiikkaa lisätään ja aloitetaan yleisurheilun mukana perehtyminen 

fysiikkavalmennuksen teknisiin asioihin. 

Harjoittelussa 30% pelaamista ja kilpailua, 40% lajiosaamista ja 30% yleisurheilua/fysiikan tekninen 

harjoittelu. 
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Tässä ikävaiheessa pelaamiseen liittyvät taktiset asiat jäävät hyvin mieleen joten niiden läsnäolo 

harjoittelussa on tärkeää. 

7. Valmentajien valmentaminen 

Pelaajapolun toteutus on mahdollista kun seuralla on osaava ja asiantunteva valmennus. Valmennus 

organisaation luonti on yksi tärkeimmistä asioista seuratyössä. 

Puitteet valmennukseen 

Seura luo puitteet valmennuksen aloittamiseen, valmentajakoulutukseen ja valmentajien kehittämiseen. 

Luodaan oppisen perusportaat eri ikäkausien osaamistasoille jonka johdosta luodaan kullekkin valmentajalle 

osaamistason perusteeksi valmennussuunnitelmat eri valmennuskausille. 

Usein valmentamisen aloittamisen suurimpana ongelmana on ajatus onko minusta valmentajaksi, kuinka 

pidän harjoituksen, jos aloitan niin jääkö minulle kokonaisvastuu koko joukkueen tekemisestä? 

Seuran tehtävänä on kertoa kuinka kunkin joukkueen valmennus on tarkoitus toteuttaa, dokumentoida 

valmentajan tehtävät sekä rakentaa organisaatio seuraan ja joukkueeseen josta voidaan hyödyntää 

ongelmatilanteissa. 

Seuran ammattivalmentajat ovat valmiudessa tukemaan valmentajia ja ohjeistamaan sekä tuuraamaan 

valmentaa tarvittaessa. 

Pelinjohtajakoulutuksen aloittaminen 

Valmentaja koulutus => Valmentajasta 2. pelinjohtakasi => 2. pelinjohtajasta 1. pelinjohtajaksi 

Seuran ”Päävalmentaja” mentoroi joukkueiden valmentajia ja antaa palautetta/ kehityskohteita valmentajan 

arkipäivään. 

Seuralla tulee olla ”valmentaja klubi” joka kokontuu seuran Päävalmentajan kutsusta minimissään neljä 

kertaa vuodessa. Seuran valmentajat liittyvät pesäpalloliiton koulutusjärjestelmään.  

Valmentajaklubi kutsuu yhteisiin tapahtumiin ulkopuolisia luennoitsijoita eri teemojen mukaisesti. Teemoja 

rakennetaan tarpeiden mukaisesti jossa valmentajien yhteinen vuorovaikutus on tärkeää. Seura laatii 

valmentajien valmennus/osaamissuunnitelman 5-vuotiskaudelle jonka pohjalta seura pystyy rakentamaan 

kehitys- ja seurantajärjestelmän asian kehittymiselle. Pidempi ajanjakso takaa seuran kehittumisen 

valmennuksen ja pelaajakehityksen takana. 

8. Pesiskerhojen luominen lähialueille 

Seura järjestää pesiskerhot Haminan lähialueille (naapurikaupungit/kunnat), joista pyritään saamaan lisää 

harrastajia lajin pariin. Tämä toimii polkuna seuran omiin harjoituksiin. Samalla pyritään kerhojen kautta 

saamaan lisää valmentajia ja lajista kiinnostuneita vanhempia pesäpallon pariin joukkueiden erilaisiin 

tehtäviin. 

Pesiskerhoille luodaan tavoitteet ja seuranta jonka perusteella pystytään analysoimaan toiminnan kehitys- ja 

jatkuvuus. Harraste määrien tavoitteet luodaan useasti liian optimisiksi liian lyhyelle ajalle jotem tässäkin 

asiassa tulee olla kärsivällinen ja keskittyä asian laadukkaaseen hoitamiseen joka varmasti tuottaa hyvän 

lopputuloksen. 
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Pesiskerhojen ympärille luodaan pelijärjestelmä jossa eri kylien juniorit pääsevät pelaamaan vastakkain ja 

samalla he tutustuvat toisiinsa pelitapahtumissa. Tämä luo tärkeää verkosta ja uskallusta aloittaa 

harrastaminen seuran joukkueissa. 

9. Leiritykset osana valmentamista 

Seura luo valmennukseen leirijärjestelmän eri harjoituskausille jotka teemoitetaan leiri/ikäkausikohtaisesti. 

Leirien teemoina käytetään lajiharjoitteluun liittyviä teemoja kuten lukkarileiri, lyöntileiri, etukenttäleiri, 

polttolinja-/takakenttäleiri ja pelaamiseen keskittyvä leiri. Ensimmäisessä vaiheessa leirit järjestetään oman 

seuran pelaajille. Leirien järjestämisessä hyödynnetään Haminan alueen harrastepuitteita jotta saamme luotua 

kustannuksellisesti mahdollisimman edulliset rakenteet leirien tekemiseen. Seuran ”valmentaja klubi” toimii 

leirien kouluttajina joissa seuran oma Päävalmentaja mentoroi ja avustaa leiriviikonloppujen 

harjoitussuunnitelmissa. Leirien teemaalmennuksissa hyödynnetään myös seuran edustusjoukkueiden 

pelaajia jolloin hekin tulevat lähemmäksi junioritoimintaa. 

Leirien avulla seuran juniorit tutustuvat toisiinsa eri teemojen välillä jolloin eri pelipaikkojen pelaajat 

kokoontuvat viikonloppuihin eri ikäryhmien välillä.   

Vaiheessa kaksi leirejä aletaan myymään myös muiden seurojen pelaajille. Leirien rakenne suunnitellaan 

siten että eri osaamistason ja ikäryhmien harrastajat pystyvät osallistumaan samalla leirille. Leireille 

kutsutaan valtakunnallisesti tunnettuja vetonauloja leirin kasvoiksi jolloin saamme suuremman kiinnostuksen 

ja huomion pesiksen muissakin junioriseuroissa. Leirit rakennetaan talviviikonloppujen ympärille joka 

mahdollistaa mahdollisimman suuren osallistumismäärän ko viikonloppuihin. Viikonloppuleireihin 

yhdistetään paikallinen matkailutoimi joloin saamme kaupungin osallistumaan yhteiseen hankkeeseen heidän 

omalla panoksella. 

Leirityksillä saaduilla varoilla kehitämme Haminan omaa juniorivalmennusta. Leirit toimivat tärkeänä osana 

junioritoiminnan taloudellista osaa ja sen avulla pystymme pitämään seurassa päätoimisia henkilöitä 1-2 

valmentajaa.   

10. Valmennus organisaation rakentaminen 

Luodaan seuralle valmennusorganisaatio josta löytyy eri osaamisen tasot. 

Seuralla tulee olla seuran Päävalmentaja joka on sama henkilö kuin edustusjoukkueen Päävalmentaja. Hän 

toimii oman pää-asiallisen valmentajatehtävän lisäksi seuran Päävalmentajana ja valmenta klubin vetäjänä. 

Seuran Päävalmentaja mentoroi C-A junioreiden valmentaja toimintaa ja yhteisesti joukkueiden valmentajien 

kanssa suunnittelee joukkueiden vuosiharjoitussuunnitelmat. 

Seuralla on junioripäällikkö joka avustaa ja ohjaa seuran junioritoimintaa. Samalla hän mentoroi D-ikäisten 

ja nuorempien joukkueiden valmentajia sekä omalla toiminnallaan kehittää valmentamisen tasoa ja luo 

puitteita toiminnan kehittymiselle. Junioripäällikkö suunnittelee yhteisesti joukkueiden valmentajien kanssa 

heidän vuosivalmennussuunnitelmat. 

Jokaisella joukkueella on oma vastuuvalmentaja, kakkosvalmentaja sekä tarpellinen määrä apuvalmentajia. 

11. Pesäpallon asema 

Pesäpallo on kansallispelinä pitänyt asemansa Suomessa hyvin. Laji onkin on osa suomalaista 

liikuntakulttuuria, ja sen katsottiin aiemmin toimineen jopa kansallisena yhdistäjänä. Pesäpalloon liittyy 

myös voimakas paikallistunne, sillä se on tyypillisesti hyvin maakunnallinen laji. 
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Pesäpallo on Suomen harrastetuimpia urheilulajeja. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihun 

tekemän tilaston mukaan pesäpallon lisenssipelaajia oli vuonna 2010 yli 16 000. Lisenssiurheilijoita oli 

enemmän vain jalkapallolla, jääkiekolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. Pesäpallon harrastajia oli vuonna 

2010 kaikkiaan noin 52 000. 2000-luvulla pesäpallon lisenssipelaajien määrä on ollut hienoisessa kasvussa, 

vaikka kokonaisharrastajien määrä puolestaan on tippunut. 

Pesäpalloammattilaisia on Suomessa palloilulajeista jääkiekon ja jalkapallon jälkeen kolmanneksi eniten. 

Vuonna 2013 ammattilaispesäpalloilijoita oli 96. Pesäpallon pelaajayhdistyksen Huippupesäpalloilijoiden 

tekemän vuoden 2014 kyselyn perusteella miesten pääsarjapelaajista noin 10 prosenttia oli täysammattilaisia. 

30 prosenttia pelaajista opiskeli pelaamisen rinnalla ja 60 prosenttia teki muita töitä. Pelaajista noin 15 

prosenttia tienasi kauden aikana yli 30 000 euroa. Naispelaajista puolestaan 90 prosenttia urheilijoista pelasi 

vain kulukorvauksilla ja loppujen vuosiansiot olivat 5 000 – 10 000 euroa. 

Pesäpallon pääsarjan katsojaluvut ovat Suomen kolmanneksi korkeimmat. Vuoden 2011 tilastojen 

perusteella vain jääkiekon SM-liiga ja jalkapallon Veikkausliiga keräävät enemmän yleisöä. SM-liigan, 

Veikkausliigan ja Superpesiksen lisäksi vain jääkiekon toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä on 

keskimäärin yli tuhat katsojaa ottelua kohden. Naisten Superpesis on puolestaan seurautuin naisten 

urheilusarja Suomessa. Pesäpalloliiton tilastojen mukaan miesten Superpesistä seurasi vuonna 2014 paikan 

päällä keskimäärin 1 481 katsojaa ottelua kohden ja naisten Superpesistä 536 katsojaa. 

12. Pohdinta 

Pesäpallon aseman ollessa melko hyvässä asemassa Suomessa ja Haminassa on järkevää luoda ja kehittää 

harrastepuitteita paikalliselle nuorisolle. Erityisesti Haminassa lajin asema ja sen antamat mahdollisuudet 

oman kaupungin nuorisolle ovat ainutlaatuiset joten uskoisin että mikäli saamme kehitettyä seuramme 

toimintaa työmme mukaisiin suunnitelmiin tulemme näkemään Haminan Palloilijoiden yhtenä pesäpallon 

suurseurana myös jatkossakin.  

Tärkeintä on keskittyä jatkuvuuden luomiseseen ja ylläpitämiseen. Tämä edellyttää suuren määrän 

seuratoimitsijoita, valmentajia ja pelaajia ja heidän yhteistä päämäärää sekä sitoutumista asian eteenpäin 

viemiseen. Uskon että Haminasta löytyy tarvittavat henkilöt asioiden toteutukseen. 

Nykypäiväivän urheilun suurena haasteena on myös seurojen talous ja siihen liittyvät suhdanteet. Seuran on 

eletettävä ajassa ja sen on oltava valmis uudistamaan ja modernisoimaan seuratoimintaa, johtamista, sekä 

taloushallintaa. Seuratoiminnan perusedellytykset ovat Haminassa hyvässä kunnossa. 

Tämä on iso yhteinen hanke jonka avulla luomme Haminalaisille suuria tunnetiloja myös tulevaisuudessa.  
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