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SEURATOIMIJANA 

 

1. Toteuttaa yhdessä laadittuja ja säännöllisesti arvioituja toimintaperiaatteita.  
 
2. Varmistaa, että valmentajien osaaminen / kouluttautuminen on tavoitteiden ja 
toimintaperiaatteiden mukaista.  
 
3. Edesauttaa laadukasta harjoittelua fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön näkökulmasta.  
 
4. Tukee ja kannustaa toimijoita eri tehtäviin pesäpallon parissa, erityisesti pelien seuraamiseen.  
 
5. Huomioi kaikissa toimenpiteissä itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymisen merkityksen 
elämää varten.  
 
6. Palkitsee ja nostaa säännöllisesti esille tekijöitä, ei pelkästään voittajia.  
 
7. Osaa iloita onnistumisista. 
 

VALMENTAJANA 

 

Juniorivalmennus 
 
1. Osaa innostaa pelien ja leikkien avulla lapsia pesäpallon pariin.  
KATSO TÄSTÄ 
 
2. Suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia harjoituksia, jotka huomioivat lapsen itseluottamuksen 
kehittymisen.  
KATSO TÄSTÄ 
 
3. Ymmärtää onnistumisen merkityksen tärkeyden lajirakkauden syntymisessä.  
 
4. Osaa opettaa lajin perustaitoja sekä luoda toimivia oppimisympäristöjä niiden harjoittelemiseen. 
KATSO TÄSTÄ  
 
5. Nauttii peleistä ja osaa iloita onnistumisista.  
 

http://105onnistumista.net/harjoitteet.pl
http://105onnistumista.net/harjoitteet.pl
http://www.pesisnet.fi/lajitaito/g-fjunioreidenharjoituksia
http://www.pesis.fi/@Bin/15162524/SUUNTANA+SUPERPESIS+ohjaamisen+periaatteet.pdf
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6. Osaa opettaa lapsilähtöisesti pelitaitoja ja perustella ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. 
 
7. Osaa antaa lapsille mielekkäitä kotitehtäviä taidon harjoittelemiseen tai pesäpallopelien 
katsomiseen liittyen. KATSO TÄSTÄ 
 

Nuorisovalmennus 
 

1. Ymmärtää itseluottamuksen merkityksen lajirakkauden kehittymisessä.  
 
2. Osaa opettaa laji- ja pelitaitoja sekä luoda toimivia oppimisympäristöjä niiden harjoittelemiseen.  
KATSO TÄSTÄ 
 
3. Ymmärtää, että pesis on peli. Täten painottaa kokonaisvaltaista yksilöllistä valmennusta osana 
joukkueen toimintaa.  
 
4. Osaa luoda positiivisen ja tekemistä arvostavan joukkueilmapiirin.  
 
5. Ymmärtää, millainen on intohimoinen urheilija ja hänen arvomaailma. Edistää toiminnallaan 
nuorten itsetuntemusta. KATSO TÄSTÄ 
 
6. Nauttii peleistä ja osaa iloita onnistumisista.  
 
7. Ohjaa pelaamisen lopettavia seuratoiminnan toisiin tehtäviin. 
 

 

VANHEMPANA 

 

1. Terveydestä huolehtiminen: riittävä uni, lepo ja ravinto.  
 
2. Mahdollistavat joustavan yhteistyön valmentajan kanssa.  
 
3. Ovat kiinnostuneita ja innostuneita oman lapsen joukkueen tekemisestä, ei pelkästään oman 
lapsen tekemisestä.  
 
4. Kustantavat ja edistävät omien resurssien mukaan toiminnan taloudellista tukemista. 
 
5. Tarkkailevat lapsen/nuoren jaksamista ja ovat aktiivisia ongelmatilanteiden hoitamisessa.  
 
6. Ovat esimerkkinä tekemisen riemusta ja hyvästä yhteishengestä.  
 
7. Osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman lapsen joukkueen järjestelytehtäviin, esim. 
tuomarina, kirjurina, taulunpitäjänä, apuaikuisena jne. 
 

http://www.pesis.fi/@Bin/15156888/SUUNTANA+SUPERPESIS+pesisk%C3%A4rp%C3%A4nen+juniorit.pdf
http://www.pesis.fi/@Bin/15162524/SUUNTANA+SUPERPESIS+ohjaamisen+periaatteet.pdf
http://www.pesis.fi/@Bin/15156897/SUUNTANA+SUPERPESIS+pesisk%C3%A4rp%C3%A4nen+nuoret.pdf


24 
 

 

  

G 

Liikuntaleikkikoulut 
Pesiskoulut 
Pienpeli 
Aluesarjat 
Tekniikkakilpailut 
Naperoleiri 
Yhteiset pallot (pesäpallo ja lentopallo)  
Pelien määrä: 15-20 peliä 

F 

Pesiskoulut 
Pienpeli 
Aluesarjat 
Tekniikkakilpailut 
Alueleirit 
Naperoleiri 
Yhteiset pallot (pesäpallo ja lentopallo)  
Pelien määrä: 20-25 peliä 

E 

Pesiskoulut 
Pienpeli 
Aluesarjat 
Tekniikkakilpailut 
Turnaukset 
Alueleirit 
Ylialueelliset sarjat 
Tenavaleiri (pelisarja ja kilpasarja) 
Tenavaleirin arvo-ottelut (Itä-Länsi) 
Yhteiset pallot (pesäpallo ja lentopallo)  
Pelien määrä: 25-30 peliä 

D 

Pesiskoulut 
Pienpeli 
Aluesarjat 
Tekniikkakilpailut 
Turnaukset 
Alueleirit 
Ylialueelliset sarjat 
Suurleiri (pelisarja ja kilpasarja) 
Suurleirin arvo-ottelut (Itä-Länsi) 
Pelien määrä: 30-35 peliä 
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C 

Aluesarjat 
Tekniikkakilpailut 
Turnaukset 
Alueleirit 
C-ikäisten SM-sarja (alkusarja) 
Nuorisoleiri (pelisarja ja kilpasarja) 
Nuorisoleirin arvo-ottelut (Itä-Länsi) 
Pelaajapolkua tukevia asioita: 
Pelaaminen oman seuran nuorten ylemmässä ikäluokassa  
Aluejoukkuejärjestelmä (16.v.)  
Nuorten pelaajien edustusoikeus nuorten sarjoissa toiseen seuraan (ei ikäluokkaa 
omassa seurassa) Farmijärjestelmät  
Kaksoisedustukset aikuisten sarjojen välillä (oma seura/toinen seura)  
Pelien määrä: 40-50 peliä 

B-POJAT 

B-poikien SM-sarja 
B-poikien arvo-ottelu (Itä-Länsi) 
Aikuisten sarjatoiminta 
Pelaajapolkua tukevia asioita: 
Pelaaminen oman seuran nuorten ylemmässä ikäluokassa  
Pelaaminen oman seuran aikuisten eri sarjatasoilla  
Aluejoukkuejärjestelmä  
Nuorten pelaajien edustusoikeus nuorten sarjoissa toiseen seuraan (ei ikäluokkaa 
omassa seurassa) Farmijärjestelmät  
Kaksoisedustukset aikuisten sarjojen välillä (oma seura/toinen seura)  
Pelien määrä: 40-50 peliä 

B-TYTÖT 

B-tyttöjen Superpesis 
B-tyttöjen arvo-ottelu (Itä-Länsi) 
Aikuisten sarjatoiminta 
Pelaajapolkua tukevia asioita: 
Pelaaminen oman seuran aikuisten eri sarjatasoilla  
Nuorten pelaajien edustusoikeus nuorten sarjoissa toiseen seuraan (ei ikäluokkaa 
omassa seurassa) Farmijärjestelmät  
Kaksoisedustukset aikuisten sarjojen välillä (oma seura/toinen seura)  
Pelien määrä: 40-50 peliä 

A-POJAT 

A-poikien SM-sarja 
A-poikien arvo-ottelu (Itä-Länsi) 
Aikuisten sarjatoiminta 
Pelaajapolkua tukevia asioita: 
Pelaaminen oman seuran aikuisten eri sarjatasoilla  
Nuorten pelaajien edustusoikeus nuorten sarjoissa toiseen seuraan (ei ikäluokkaa 
omassa seurassa) Farmijärjestelmät  
Kaksoisedustukset aikuisten sarjoihin (oma seura/toinen seura) 
Pelien määrä: 40-50 peliä 


