
PESÄPALLOLIIKKEEN
TULEVAISUUS

ETENEMINEN KOHTI VUOTTA 2022



Mitä näet kuvassa? Mitä havainnoit?



Urheilijan polut ja valmennuksen 
suunnittelu seuroissa



1. TAVOITTEET Pesis pelinä 
Yksilön luonne ja kunnianhimo
Itseluottamus ja sen tukeminen, hyvinvointi, elämänhallinta
Innokkuus > lajirakkaus

Lajitaito
Heittäminen, kiinniottaminen, syöttäminen, lyöminen, eteneminen ja juokseminen 

Pelitaito
80 / 20%, 75 / 20 / 5 % - yksilöllisyys – luonne - rooli
Ennakointi – ajoitus – motorinen suoritus (havainnointi – päätöksenteko – motorinen suoritus)
Vastuu – ymmärrys – puhe 
Turvallisuus - tutut sloganit – se mikä on harjoiteltu, sen voit vaatia

Joukkuetaidot
Ilmapiiri – side – identiteetti - pesiskärpänen
Yksilön kohtaaminen - vuorovaikutustaidot – kehityskeskustelut – taito antaa palautetta 
Käytöstavat – arvot 

Fysiikka
Nopeus, lajivoima,  heittovoima, lyöntivoima, kestävyys, liikkuvuus



Pesis pelinä – aika käytössäsi
1. ASKEL TAVOITTEET
- painotukset, tavoitteet, unelmat, uskomukset

2. ASKEL TUNNISTA TASO
- järjestä harjoittelun jatkumo, tärkeysjärjestys, mitä havainnoit ja mitä mittaaminen tukee 

3. ASKEL PÄÄMÄÄRÄ
- määritä pelillinen tavoite / kuva, miten pelaamme elokuussa 2020. Pidä suunta, esimerkkisi 
luo luottamuksen.

4. ASKEL MITTARIT
- luo mittarit, miten mittaat kehittymistä päätavoitteissa. Kehittymisen konkretisoituminen 
lisää itseluottamusta.

5. ASKEL AJANKÄYTTÖ
- konkretisoi yksittäisen harjoituksen ja pidemmän aikavälin ajankäyttö perustuen 1.askeleen 
valintoihin ja 4.askeleen päämääriin



Pesis pelinä – aika käytössäsi

6. ASKEL HYVÄ HARJOITUS
- suunnittele hyvä harjoitus sekä harjoitusviikko perustuen valintoihisi, hallitse yksittäisen 
harjoituksen aika

7.ASKEL SUUNNITELMA
- luo kokonaisvaltainen suunnitelma, jota toteutat

8.ASKEL JATKUVA OPPIMINEN
- kirjoita muistiin, mihin osa-alueeseen sinun pitää etsiä tietoa, kouluttautua, oma 
kunnianhimo ja omat tavoitteet, niitä saa ja pitää olla



2. TUNNISTA TASO

Laji – ja pelitaito

Sisäpeli.  Laita loogiseen järjestykseen valmennuksen 
näkökulmasta.

Innokkuus pelaamiseen
Suoritusvarmuus
Ulkokentän havainnointi
Keskittyminen tässä ja nyt
Lyöntitekniikka
Lyöntivalinta
Lajitehokkuus
Lyöntivalikoima



2. TUNNISTA TASO

Laji – ja pelitaito

Sisäpeli. 

1. Innokkuus pelaamiseen
2. Keskittyminen tässä ja nyt
3. Lyöntitekniikka
4. Suoritusvarmuus
5. Lajitehokkuus
6. Lyöntivalikoima
7. Ulkokentän havainnointi
8. Lyöntivalinta



2. TUNNISTA TASO 
SYKSY2015

Case1. Mitä huomioita vuosisuunnitelmaan? Miksi? 

• ulkopelin suoritusvarmuus erinomainen
• heittotutka vauhdilla 147 km/h, rv 120 kg
• nopeus 3.78 / 30m, cooper 3050m
• pienet: kääntönäppi 56/100, peitetty 55/100, pomppu 30/100, pystäri 40/100, koppi kunnosas

Case2. Mitä huomioita vuosisuunnitelmaan? Miksi? 

• ulkopelin suoritusvarmuus kiitettävä
• lyöntitutka 155km/h
• heittotutka vauhdilla 143 km/h, rv 85kg
• nopeus 4.06 / 30m, cooper 2510m
• rv 85kg
• pienet: koukku 62/100, peitetty 67/100, kupperi 25/100, koppi kunnossa

Vielä…. Mitä eroa on olla yksittäisessä pelitilanteessa pelinjohtajana, kun sinun pelaajan 
suoritusvarmuus on 84/100 tai 4/100 ko. lyönnissä?



3.PÄÄMÄÄRÄ
MITEN HALUAT JOUKKUEESI JA PELAAJIEN PELAAVAN 
ELOKUUSSA 2020?

3-5 tavoitetta joukkuetaso
3-5 tavoitetta haastamaan yksilön kehittyminen

Sen jälkeen on yksinkertaista hyödyntää aika ja suunnitella harjoitukset palvelemaan tätä 
tavoitetta.

Huomio lähtötaso, tietysti kehittyminen suhteessa tähän hetkeen, käytettävissä olevaan 
aikaan!



3.PÄÄMÄÄRÄ
Apukysymyksiä.

SISÄPELI
- miten suoritusvarmasti käytätte pieniä lyöntejä?
- mitä pieniä lyöntejä lyötte? keskinäppiä, ohituksia, koukkua…
- miten käytätte kolme lyöntiä? kuinka moni lapsista voi jättää huoletta viimeiseen 
eli osaavat lyödä kopin?
- miten lähdette 1-pesältä / 2-pesältä?, otatteko ison väärän pois?
- miten lähdette 3-pesältä välilyönnillä, sirvahduksilla?
- miten kotiutatte merkistä?

ULKOPELI
- miten lukkari pelaa 0-tilanteessa? 3-tilanteen puolikorkean käyttäminen?
- mitä kuvioita pelaatte, erityisesti takatilanteessa?
- miten ”metsästätte” takapaloja?
- miten pelaatte syvyyspelaamista lyöjän ja etenijän mukaan?



4. MITTARIT OHJAAMASSA 
TEKEMISTÄ 
Mihin kiinnitätte huomion? Mitä vastasit kysymyksiin…
- Miten pelaamme elokuussa 2020? 
- Miten ajattelet pesiksen pelinä? 

Minkälainen mittari on toimiva?
Mitä voit toistaa? Mitä voit seurata 1.vuoden, 3.vuoden ja 
5.vuoden ajan

Muista vielä…. Mitä eroa on olla yksittäisessä pelitilanteessa pelinjohtajana, kun sinun pelaajan 
suoritusvarmuus on 84/100 tai 4/100 ko. lyönnissä?



5. ASKEL AJANKÄYTTÖ
Joukkuetaso, pelitaito

- Tavoitteet
- Esim. eteneminen, hyvä lähteminen

- Tunnista taso
- Esim. tilastot MSU tai videopalaute

- Päämäärä
- Pelataan vaihtotilanteita etenemisen kautta / pienet vaihtolyönnit

Ajankäyttö: 60h käytössä ( 5kk x 4vko x 3krt/vko x 1h) lajiharjoittelua. Miten paljon ajasta 
käytätte etenemisen harjoitteluun?



5. ASKEL AJANKÄYTTÖ
Yksilötaso, lajitaito

- Tavoitteet
- Esim. pienet lyönnit, suoritusvarmuus

- Tunnista taso
- Esim. 84/100 tai 4/100 tai 17/20

- Päämäärä
- Väärän jälkeen lyödään vaihtotilanteessa hyviä pieniä

Ajankäyttö: 60h käytössä ( 5kk x 4vko x 3krt/vko x 1h) lajiharjoittelua. Miten paljon ajasta 
käytätte pienten lyöntien suoritusvarmuuden harjoitteluun?



URHEILULLINEN
KEHITYSSTRATEGIA



SEURAKULTTUURI VALMENTAJA URHEILIJAPOLKU

Seurakulttuuri, historia

Tapa pelata

Tavoitteet Tapa harjoitella, laatu

Vaatimustaso

Kehityskeskustelut

Pelaajapolku, laji – ja pelitaito

Fysiikan harjoittelun rytmittäminen

Suuntana Superpesis - pelaajapolku

Tunnista taso – pesis pelinä Lajitekniikat 

Suoritusvarmuus

Lajitehokkuus

Pelitaito

Seurakulttuuri, identiteetti

Valmentajakerho

Päämäärä Oma rooli

Pelin ymmärrys

Pelien katsominen

Seuran testit

testien dokumentointi, seuranta

Ennustettavuus

Mittaaminen Oma kehityspolku

Kehityskeskustelut

Unelma ja tavoite

Olosuhteet

Harjoitusvuorot, määrä

Suhtautuminen toisiin lajeihin

Aika Omatoiminen harjoittelu

Muiden lajien harrastaminen

Harjoituksen suunnittelun ja ohjaamisen laatu

Valmentajien vertaispalaute

Hyvä harjoitus Valmistautuminen

Osaamisen arvostaminen

Vaatimustaso itselle ja kaverille

Talous – ja toimintasuunnitelma

Valmentajakerho, valinnoista keskustelu

Toimiva kokonaissuunnitelma Kärsivällisyyteen kannustaminen

Erilaisuuden tunnistaminen

Vahvuuksien vahvistaminen

Organisaation ydintoimintojen arviointi

Toimivat rutiinit, vuoden kierto

Jaksaminen

Jatkuva oppiminen Pesiskärpänen

Halu puhua pesiksestä

Halu tutkia pesistä



URHEILULLINEN
KEHITYSSTRATEGIA

Pesis pelinä – ajankäyttö

Ydinasia: yhteinen ymmärrys vrt. pelien havainnointi, johtopäätökset

Seurakulttuuri, (harjoittelukulttuuri), ilmapiiri

Ydinasia: historia, vuorovaikutus ja vaatimustaso

Pelaajapolku

Ydinasia: pidemmän aikavälin suunnitelma. Vastuu. Joukkue v. 2022.



URHEILULLINEN
KEHITYSSTRATEGIA

Keskeiset tavoitteet / vuosi

Ydinasia. Yksilö/ryhmä. Yksinkertaista. Mittaa. 

Kolmen vuoden päämäärä / suunta

Ydinasia. Vastuu. Luota. Ole valmis oppimaan.

Johtaminen

Ydinasia.  Hallinto. Talous. Urheilu. Vastuut. Vuorovaikutus. Luottamus.



URHEILULLINEN
KEHITYSSTRATEGIA

Kuka omistaa seurassa tämän?

Kuka sparraa?

Kuka antaa täyden tuen?

Miten toiminta-ajatus tai yhden lauseen tiivistys ohjaa tekemistä?

” Kajaanin normaalikoulu on lapsen koulu.”

” Kehitämme kansallispeli pesäpalloa ainutlaatuisena ja monipuolisena liikunta – ja 
urheilumuotona yhdessä eri toimijoiden kanssa”.



Yksi liike.


