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ETELÄISEN ALUEEN SEUROJEN KESKUSTELUTILAISUUS  
 
Aika Ti 24.3. klo 18-20  
Paikka Teams-seminaari 
Paikalla Sami Ritola  johtoryhmän puheenjohtaja, liittojohtokunta 
 Emmi Eteläsalo-Holmberg Espoon Pesis 
 Jonna Ahlqvist  Espoon Pesis 
 Arto Aaltonen  Hämeenlinnan Paukku 
 Heidi Honkanen  Hyvinkään Tahko 
 Mikko Pitkänen  Janakkalan Jana 
 Petri Lehtonen  Jokioisten Koetus juniorit 
 Ari Kenttäaho  Jokioisten Koetus juniorit  
 Timo Vesanen  Keravan Pesis-Juniorit 
 Elina Valtia  Kinnarin Pesis 2006 
 Anttoni Jokinen  Kinnarin Pesis 2006 
 Hannu Heikkilä  Kotkan Into 
 Sakari Sahamies  Lahden Mailaveikot 
 Jussi Penttilä  Lahden Mailaveikot 
 Pekka Friberg  Latokasken Tiikerit 
 Ville Niemi  Laitilan Jyske 
 Sami Mäki  Laitilan Jyske 
 Tarleena Tähtinen  Mynämäen Vesa 
 Minna Koivisto  Roihu 
 Jouni Vainisalo  Roihu 
 Susann Vainisalo  Roihu 
 Kirsi Forsell  VeVe-Pesis 
 Simo-Pekka Sutinen  Vihdin Pallo 
 Joel Satokangas  Vihdin Pallo 
 Milla Seppälä  Vihdin Pallo 
 Niko Leppänen  Virkkalan kiri  
 Juha-Matti Reini  kilpailupäällikkö 
 Aleksi Järviaho  seurakehittäjä  
 Mauri Tunkelo  seurakehittäjä  
 Mika Mikola  seurakehittäjä 
 Ville Pulkkinen  aluevastaava 
 32 osallistujaa  16 seuraa 
 
Asialista https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2020/02/2020-3-24-seurojen-

keskustelutilaisuus-COVID-19-esitys.pdf 
 

MUISTIO 
1. Seminaari alkoi 18:00 
2. Seurojen toiminta ja tunnelmat 

Käytiin keskustelukierros seurojen toiminnasta ja tunnelmista tällä hetkellä. Yleisesti ottaen 
tunnelma on odottava. Kaikki yhteistoiminta on pysäytetty. Omatoimiharjoitteluun on 



ohjeistettu sekä jaettu ideoita. Johtokuntatyöskentely sekä seuran muu toiminta tapahtuu 
etäyhteyksien välityksellä. Seuraavassa havaintoja seuratyöskentelystä teemoittain: 
Omatoimiharjoittelu: 

- Perttu Hautalan blogikirjoituksia on jaettu laajasti. Harjoitusohjelmat ovat suunnattu 
D-junioreille ja sitä vanhemmille. Ohjelman keventämistä junioreille Pertun ohjeiden 
mukaisesti suositellaan. https://perttuhautalablog.wordpress.com/ 

- Omatoimiharjoittelun tehostamiseksi hyväksi havaittu keino on aktivoida nuoria 
kommentoimaan/keskustelemaan harjoittelusta tai esimerkiksi jakamaan videoita. 
Näin lasten innostaminen onnistuu paremmin, mikä on valmentajan/junioripäällikön 
työn yksi keskeinen tehtävä harjoitussisältöjen tuottamisen ohella.  

- Omatoimiharjoitteiden jakaminen sekä pelaajille, että heidän vanhemmilleen 
madaltaa kynnystä saada aikuiset tekemään harjoitteita yhdessä. 

- Omatoimiharjoitteiden jakaminen koulun opettajien käyttöön mahdollistaa 
pesäpallon markkinoinnin kotiopetuksen liikuntatunneilla sekä samalla yhdistää 
paikallista pesäpalloseuraa sekä kouluja.  

Johtokuntatyöskentely:  
- Googlen G Suite palvelut on mahdollista saada maksuttomina yleishyödyllisille 

yhdistyksille (ry:t). Tämä antaa hyviä työvälineitä tiedostojen jakamisesta 
videopalaverien pitämiseen (Hangouts, Drive, Calendar, jne). 

Talous: 
- Seuroilla on perustoimintaan liittyviä juoksevia kuluja (esim. vakuutus, taloushallinto, 

palkkakulut), joiden kattamiseksi seuramaksujen keräämistä joudutaan joissain 
tapauksissa pohtimaan.  Vaikka harjoittelusta syntyvät kulut peruuntuisivatkin. 

- Miten hoidetaan edustusjoukkueen kulut seurassa, jos edustuspesäpallon 
varainhankinta epäonnistuu? Mikä on juniorijoukkueiden vastuu? Onko PPL:ltä tulossa 
tähän linjausta?  
 

3. Kilpailu 
Käytiin läpi kilpailutoiminnan keskeiset viestit (PDF-esitys) sekä kerättiin kommentteja 
kilpailutoimintaan liittyen.  

- Pelataanko miesten- ja naisten aluesarjat? Vastaus: Jos kesällä voidaan pelata, niin 
myös aikuisten aluesarjoja pelataan. Laajuudesta ei voi vielä sanoa mitään.  

- Pitäisikö aikuisten aluesarjan ja maakuntasarjan pelimääriä vähentää, jotta 
mahdollistetaan juniorisarjoille mahdollisimman paljon pelejä? Tämä sai yleistä 
kannatusta, mutta päätöksiä ei asian tiimoilta tehty. Maakuntasarjojen osalta linjaus 
pelimääristä on valtakunnallinen.  

- Voiko vielä luopua maakuntasarjapaikasta ilman luopumismaksua? Kysymys välitetään 
eteenpäin. Maakuntasarjojen osalta linjaukset ovat valtakunnallisia.  

- Aluesarjapelaamisen toteuttamiseksi esitettiin mielipidekysymys: Voivatko pelimäärät 
juniorisarjoissa sekä aikuisten aluesarjoissa vaihdella jopa sarjan sisällä tai jäädä 
alkuperäistä suunnitelmaa pienemmäksi? Ajatus saa yleistä kannatusta. Oleellista on 
mahdollistaa pelaaminen junioreille.  

- Kilpailutoiminnan toteuttamiseen ja suunnitteluun toivotaan jatkossakin selkeitä 
päivämääriä linjauksista ja sarjojen toteutuksesta.  

- Aluesarjojen pelaamisen takarajaa voidaan venyttää syyskuulle. 
- Maakuntasarjojen osalta linjaus pelimääristä on valtakunnallinen.  
- Kilpailutoiminnan suunnittelussa pyydetään huomioimaan, että heinäkuun leirit 

vaikuttavat ikäluokkien pelaamiseen myös tuomarileirin näkökulmasta.  
- Milloin tulossa tietoa leirien peruutuksista ja miten toimitaan leirimaksujen kanssa? 

Kysymys välitetään eteenpäin leiritoimialavastaaville.  



  
4. Koulutus 

Käytiin läpi koulutusten toteutumisen tilanne alueella sekä seuraavia huomioita: 
- 1-tason koulutusten osalta on tulossa verkkokurssikokonaisuus. Tästä tiedotetaan 

huhtikuussa. 
- Alueelle järjestetään oma yhteinen seurailta teams-seminaarina, jos seurailta ei ole 

osana verkkokurssikokonaisuutta.  
- Miten käy koulutusvaatimusten kanssa (valmentajat ja tuomarit), jos koulutuksia ei 

saada toteutumaan? Kysymys välitetään eteenpäin tuomaritoimialalle sekä 
koulutusvastaavalle.   

- Miten toimitaan Varalan peruuntuneiden koulutusten peruutusmaksujen kanssa? 
Vastaus: Ville selvittää asian ja on yhteydessä kysymyksen esittäneeseen seuraan. 

- Kannattaako Hämeenlinnan koulutukseen ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksu, 
kun koulutuksen toteutuminen on epävarmaa? Vastaus: Ei kannata tehdä 
etukäteisilmoittautumista. Ilmoittautumisen voi tehdä koulutuksessakin, JOS se 
järjestetään.  

5. Muut asiat 
a. Onko alueella yhteistä foorumia, jossa sekä seurat että alueen toimijat voisivat vaihtaa 

ajatuksia, ideoita sekä keskustella vapaasti? Vastaus: Ei ole vielä. Tällainen foorumi 
avataan ja siitä tiedotetaan lähiviikon aikana.  

 
Seuraseminaari päättyi 20:20 

 
 
Ville Pulkkinen 
 
 


