
Koulutuskalenterin teko uudistuu 

Kaksi vuotta sitten aloitettu koulutuksen uudistaminen siirtyy viimeiseen vaiheeseen. Tavoitteena on, että 

seurat ja tekijät osallistuvat yhä enemmän koulutusten suunnitteluvaiheeseen ja näin saadaan mielekkäitä 

sekä motivoivia koulutuskokonaisuuksia.  

Uudistus aloitettiin kaksi vuotta sitten tarpeesta. Toivomuksissa oli koulutusten sisällön päivittäminen ja 

toisaalta koulutusten saaminen lähemmäksi seuroja. Tällöin luovuttiin vanhoista koulutusnimikkeistä (PML, 

JPVT ja NPVT) ja otettiin käyttöön uudet taso koulutukset (1-taso ja 2-taso). Lisäksi muodostettiin kaksi 

erillistä polkua valmentajille; Juniorivalmentajapolku niille valmentajille, jotka keskittyvät nuorempien 

junioreiden valmentamiseen ns. leiri-ikäluokissa ja Huippuvalmentajapolku niille valmentajille, jotka 

keskittyvät enemmän vanhempien junioreiden ja aikuisten valmentamiseen. Molemmilla poluilla on 

aloitusvaiheessa 1-taso ja 2-taso. Huippuvalmentajapolulla nämä tasot on yhdistetty ja tämän vuoksi 

koulutus koostuu neljästä viikonlopusta. 2-tason jälkeen valmentaja voi hakea 3-tason koulutukseen eli 

Lajivalmentajatutkinnolle. 

Tasot koostuvat pienemmistä koulutuskokonaisuuksista – moduuleista. 1-tasolla ne voivat olla 

iltakoulutuksia kuten introiltoja tai seurailtoja. Isommat kokonaisuudet käsitellään koulutuspäivissä tai 

koulutusviikonlopuissa. Introillat ovat toimineet hyvin valmentajakerhojen runkosisältönä ja näin saatu 

mielekästä sisältöä säännöllisiin valmentajatapaamisiin. Toisaalta joidenkin seurojen kanssa on yhdistetty 

lyhyempiä koulutuksia koulutuspäiviksi ja saatu näin tehopäiviä. 2-tasolla sisällöt kootaan kolmeen 

koulutusviikonloppuun, jotka kestävät perjantaista sunnuntaihin.  

Juniorivalmentajapolku

 

 



Huippuvalmentajapolku

 

Koulutusten rakentaminen juniorivalmentajapolulla tapahtuu yhteistyössä alueen, seurakehittäjien ja 

seurojen kanssa. Kouluttajina toimivat 1-tasolla seurakehittäjät ja 2-tasolla liiton akreditoimat kouluttajat.  

Juniorivalmentajapolun 1-tason ja 2-tason koulutuskalenteri suunnitellaan yhteistyössä näiden toimijoiden 

kanssa seuraavalla tavalla: 

1) Alueen työntekijöiden ja seurojen valmennuksesta vastaavien yhteinen tapaaminen kesäkuun 

alueleirien yhteydessä – tavoitteena hahmotella koulutustarpeet ja alustava koulutuskalenteri. 

Tarvittaessa tämän jälkeen tehdään alueella koulutustarve-kartoitus. Tavoitteena on, että 

tapaamisessa hahmotellaan 1-3 koulutuskokonaisuutta alueelle ja se kuinka tämä toteutetaan 

(paikat ja moduulimuotoisuus/koulutuspäivä) 

2) Alueen työntekijät tekevät tämän tapaamisen perusteella koulutuskalenterin, joka yhdistetään 

valtakunnalliseen koulutuskalenteriin  

3) Syksyllä alue järjestää aluetapaamisen (sähköinen) valmennuksesta vastaavien kanssa ja käydään 

läpi koulutuskalenteri ja koulutusten markkinointi. Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu 

pesiksen tapahtumakalenterin kautta https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/  

Huippuvalmentajapolun koulutukset tapahtuvat Varalan Urheiluopistolla Tampereella yhdistettynä 1- ja 2-

tasojen koulutuksena 

• 18.-20.10.2019 Huippuvalmentajapolku 1/4  

• 8.-10.11.2019 Huippuvalmentajapolku 2/4 

• 13.-15.12.2019 Huippuvalmentajapolku 3/4  

• 24.-26.1.2020 Huippuvalmentajapolku 4/4 

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/


Koulutusuudistuksen yhteydessä uudistui myös koulutusvaatimukset 

Uudet koulutustasot on oltava joko aloitettuna tai suoritettuna alla olevan taulukon mukaisesti joukkueen 

ikätason perusteella. Näiden lisäksi vanhat koulutukset (PML/JPVT/NPVT) ovat voimassa alla olevan 

taulukon mukaisesti.  

Kaudella 2019 ovat voimassa seuraavat minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on 

täytettävä koulutusvelvoite ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana. 

F-juniorit ja nuoremmat 

• Aloitettu I-tason koulutuspolku (suoritettuna vähintään yksi introilta tai yksi seurapäivä tai yksi 

koulutuspäivä) tai 

• PML 

E-juniorit 

• 1-tason koulutuspolun hyväksytty suoritus ja lunastettu 1-tason todistus tai 

• JPVT 

D-juniorit 

• 2-tason koulutuspolun aloittaminen tai 

• JPVT 

C-juniorit  

• 2-tason koulutuspolun hyväksytty suoritus ja lunastettu 2-tason todistus tai 

• NPVT 

Koulutusvelvoitteet ovat vähimmäisvaatimuksia koulutustasoille. Ylemmän tason suoritukset käyvät myös 

nuorempien ikäluokkien peleissä. 

 

Poikkeuslupa vuonna 2019 

Mikäli valmentaja / pelinjohtaja osallistuu ensimmäiselle leirillensä, hänelle myönnetään ilmainen 

poikkeuslupa. Tällöin vaatimuksena on leirin koulutusvaatimuksen mukaisen tasokoulutuksen aloittaminen. 

Tasokoulutus tulee suorittaa loppuun kahden vuoden aikana. Poikkeuslupa on anottava 2.6.2019 mennessä 

ja se on voimassa leirikesän 2019. 

Mikäli edellä mainitut kriteerit eivät täyty, pelinjohtajalle voidaan anoa maksullista poikkeuslupaa 

verkkolomakkeella. Anomukset käsittelee PPL:n nimeämä vastuuhenkilö. Poikkeuslupa on anottava 

2.6.2019 mennessä ja se on voimassa leirikesän 2019. Poikkeuslupamaksu on henkilökohtainen ja sillä 

voidaan kuitata henkilön koulutusmaksuja 31.5.2020 asti korkeintaan poikkeuslupamaksun euromäärän 

verran.  

Poikkeuslupa myönnetään vain kerran. 

  



Vanhemmissa junioreissa sekä aikuisissa tapahtuu koulutusvaatimuksissa iso muutos seuraavana (2020) 

kesänä. 

Siirtymävuonna 2020 voimassa 2018-2019 käyty 2-tason pelinjohtajakoulutus sen oikeuttamilla 

sarjatasoilla. 

Muuten koulutusvaatimukset  

• B-ikäiset: Junioripolun 2-tason suorittaminen tai huippuvalmennuspolun 1-taso.  

• A-ikäiset ja suomensarja: Lajivalmentajatutkinto tai huippuvalmennuspolun 2-taso  

• Ykköspesis ja Superpesis: Lajivalmentajatutkinto tai Valmentajan ammattitutkinto.  

Lajivalmentajatutkinnolle voi osallistua, kun on suorittanut juniori- tai huippuvalmentajapolun 1- ja 2-

tasojen koulutukset. 

Valmentajan ammattitutkinnolle voi osallistua, kun on suorittanut Lajivalmentajatutkinnon. 

Ykköspesiksessä valmentajan ensimmäisenä vuotena tulee olla Lajivalmentajatutkinnon suorittaminen 

aloitettuna, viimeistään toisena vuotena suoritettuna. 

Koulutustason lisäksi Superpesiksen ja Ykköspesiksen pelinjohtajilta / valmentajilta vaaditaan 

osallistuminen yhteisiin pelinjohtaja- ja tuomaripäiviin, jotka toimivat tulevan kauden 

koulutustapahtumana.  

 

Lisätietoja, 

Juha Antikainen 

Koulutusvastaava 

0405350337 

juha.antikainen@varala.fi  

mailto:juha.antikainen@varala.fi

