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TÄRKEÄÄ 
1. Yksilön luonne ja kunnianhimo  
- kasvatetaan aktiivisia ja oma-aloitteisia toimijoita 
2. Lajitaidot  
- opetellaan huolellisesti lajin perustaidot (kiinniottaminen, heittäminen, syöttäminen, 
eteneminen, lyöminen) 
3. Pelitaidot  
- annetaan mahdollisuus oppia havainnointi – ja päätöksentekotaitoja peleissä 
pesiskoululaisesta alkaen 
4. Fysiikka  
- ymmärretään fysiikkaharjoittelun merkitys lajisuorituksessa onnistumisessa sekä terveeksi 
urheilijaksi kasvamisessa 
5. Joukkuetaidot  
- ymmärretään sosiaalisten taitojen ja myönteisen ilmapiirin merkitys lajirakkauden 
syntymisessä ja säilymisessä 

KASVATUKSELLISUUS 
 
Pesäpalloliike tukee yhteistyössä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa lasten ja nuorten 
kasvua. Luotamme kaikessa toiminnassamme nuoriin ja heidän kykyynsä toimia erilaisissa 
rooleissa.  
 
Uskomme, että nuorella on tietoa ja taitoa; hän on hyvä jossain. Pesiksessä hän on hyvä 
pelaajana, kirjurina, tuomarina, selostajana, lipunmyyjänä tai puheenjohtajana. Pesäpallon 
pelaaminen on jatkuvaa ratkaisujen tekemistä, niin kuin on muukin elämä. Ratkaisujen 
tekeminen vaatii kykyä sekä rohkeutta valita ja toimia tilanteen mukaan. 
 
Kasvatuksellisiin arvoihin kuuluu jokaisen lapsen ja nuoren yksilöllisyyden ja tasavertaisen 
kohtelun korostaminen. Jokaisen tulee saada huomiota, opastusta ja kannustusta. 
Kasvatuksellisella otteella tuetaan henkistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. 
Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuullisia, oikeudenmukaisia, terveen 
itsetunnon ja itseluottamuksen omaavia sekä toisia kunnioittavia pesäpalloilijoita. 

TEKEMISEN TAVOITE 
Pesäpalloliiton ja seurojen yhteisillä toimenpiteillä pyritään siihen, että kaikkien lasten ja 
nuorten on turvallista, terveellistä ja hauskaa osallistua pesäpallotoimintaan. KATSO TÄSTÄ 
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HARJOITUSMÄÄRÄT 

G-F 
 

 
Monipuolinen liikunta: 2h/päivä 
(pihaleikit, välituntiliikunta, koulumatkat ja koululiikunta jne.) 
 
Ohjattuja harjoituksia: 3-6h/vko 
 
Yhteensä 20h/vko 

E 
 

 
Monipuolinen liikunta: 2h/päivä 
(pihaleikit, välituntiliikunta, koulumatkat ja koululiikunta jne.) 
 
Ohjattuja harjoituksia: 4-8h/vko 
 
Yhteensä 22h/vko 

D 
 

 
Monipuolinen liikunta: 2h/päivä 
(pihaleikit, välituntiliikunta, koulumatkat ja koululiikunta jne.) 
 
Ohjattuja harjoituksia:  6-10h/vko 
 
Yhteensä 24h/vko 

C 
 

 
Monipuolinen liikunta: 4-6h/vko 
(koulumatkat, koululiikunta, muu harrastustoiminta) 
 
Omatoiminen harjoittelu: 6-8h/vko 
 
Ohjattuja harjoituksia: 8-12 h/vko 
 
Yhteensä 26h/vko 
 
Suunnitelmallista harjoittelua: 40-44vko/vuosi 
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B 
 

 
Monipuolinen liikunta: 4-6h/vko 
(koulumatkat, koululiikunta, muu harrastustoiminta) 
 
Omatoiminen harjoittelu: 6-8h/vko 
 
Ohjattuja harjoituksia: 8-12 h/vko 
 
Yhteensä 26h/vko 
 
Suunnitelmallista harjoittelua: 42-46vko/vuosi 
 

A 
 

 
Monipuolinen liikunta: 2-4h/vko 
(koulumatkat, koululiikunta, muu harrastustoiminta) 
 
Omatoiminen harjoittelu: 6-8h/vko 
 
Ohjattuja harjoituksia: 10-14 h/vko 
 
Yhteensä 26h/vko 
 
Suunnitelmallista harjoittelua: 44-48 vko/vuosi 
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URHEILIJAKSI KASVAMINEN 

G-F 
 

 
Tekemisen painopiste: KATSO TÄSTÄ 
Oma-aloitteisuus 
Aktiivisuus 
Monipuolisuus 
Motoriset perustaidot 
 
Koti ja koulu: 
Perheen rooli tärkeä 
Piha- ja ulkoleikit 
 

E 
 

 
Tekemisen painopiste:  
Ilo ja hauskuus KATSO TÄSTÄ 
Monipuolinen harjoittelu 
Ryhmässä toimiminen 
 
Koti ja koulu: 
Yhteistyö riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistamiseksi 
Koulumatkat, välituntiliikunta 
Ulkoleikit vapaa-ajalla 
 

D 
 

 
Tekemisen painopiste: 
Ilo ja osallisuus 
Sitoutuminen säännölliseen harjoitteluun 
Ryhmässä toimiminen 
 
Koti ja koulu: 
Yhteistyö riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistamiseksi 
Monipuolinen osallistuminen eri lajien koululiikuntatapahtumiin 
Koulumatkat, välituntiliikunta 
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C 
 

 
Tekemisen painopiste: KATSO TÄSTÄ 
Positiivinen asennoituminen harjoitteluun 
Tavoitteellinen toiminta 
Omien vahvuuksien tunnistaminen 
 
Koti ja koulu:  
Valinnaiskurssit 
Akatemiatoiminta 
 

B 
 

 
Tekemisen painopiste: 
Urheilijana elämisen harjoittelu 
Myönteinen ilmapiiri 
 
Koti ja koulu:  
Akatemiatoiminta 
 

A 
 

 
Tekemisen painopiste: 
Urheilijana eläminen 24/7 
Elämänhallinta 
Kilpailemisesta nauttiminen 
 
Koti ja koulu:  
Akatemiatoiminta 
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