ISOT KIITOKSET SEURATOIMIJOILLE
Kesä 2020 jää monelta osin hyvin poikkeuksellisena vuotena pesishistoriaan. Keväällä isona uhkakuvana oli jopa se,
että pesiskausi jää kokonaan pelaamatta. Koronaepidemia saatiin Suomessa taittumaan alkukesän aikana ja kesä
päästiin elämään rajoitteiden kanssa, mutta kuitenkin kohtuullisen hyvin, pahimpiin uhkakuviin nähden. Vaikka
kaikki isot tapahtumat jouduttiin jättämään kesän ohjelmasta pois, niin sarjapelit päästiin onneksi pelaamaan lähes
suunnitellun mukaisesti.
Seurat hoitivat pesiskesän ottelutapahtumien järjestelyt ja muut seuran toiminnot hienosti ja turvallisesti.
Mestaruudet ja mitalit jaettiin, mutta tärkeää oli ennen kaikkea se, että pääsimme nauttimaan pelaamisen ilosta ja
katsomon puolella hienoista elämyksistä kesän aikana.

Suuret kiitokset joka ikiselle seuratoimijalle! Olette omalla panoksellanne mahdollistaneet poikkeuksellisen pesiskesän
läpiviennin. Näillä kokemuksilla ja uusilla opeilla on hyvä jatkaa toimintaa kohti uutta pesiskesää 2021.
Lämpimästi kiittäen ja hyvää Joulun aikaa kaikille toivottaen
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KILPAILUTOIMINTA
Maakuntasarjat
•

Kaikilla viime kaudella pelanneilla ja koronan takia
luopuneille joukkueilla on sarjapaikka automaatiisesti.

•

Uusien sarjapaikkojen haku sähköpostitse
aluevastaavalta viimeistään 31.1.2021 mennessä.

•

Mikäli joku joukkue luopuu sarjapaikasta, niin
luopuminen on maksutonta 31.1.2021 asti. Sen jälkeen
tulee kilpailumääräysten mukainen luopumissakko.

•
•

Aluesarjat
•

Aluesarjatiedote lähetetään seuroille ja viime vuotisten
joukkueiden yhdyshenkilöille tammikuun alussa.

•

C-ikäisten ilmoittautuminen tulee tehdä 15.-31.1 välisenä
aikana pesistulospalveluun.

Joukkueiden yhdyshenkilöille lähetetään sarjakysely
tammikuun lopussa.

•

D-E-ikäisten ilmoittautuminen päättyy 28.2 ja F-Gikäisten 31.3.

Alustavat sarjaohjelmat helmikuussa, heti ylempien
sarjojen otteluohjelmien valmistumisen jälkeen.

•

Alustavat C-ikäisten sarjaohjelmat tehdään helmikuun
alkupuolella, heti ylempien sarjojen otteluohjelmien
valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja maakunta ja aluesarjatoiminnasta saat aluevastaavalta.

Kunnarileiri 2021
• 19.-20.6.2021 Kiteellä
• E-, F- ja G-ikäisille – myös pienpeli ja harrastesarja
• Ilmoittautuminen 1.2-23.5 välillä
• Leiripassin hinta 55 € (1.2-18.4) ja 60 € (19.4-23.5)
• Pelejä ja oheisohjelmaa
• Nuorisotuomareille koulutusta – viheltävät
leiriottelut

Valtakunnalliset leirit 2021
▪ Naperoleiri: Kajaani, 13.–17.7.2021

▪ Tenavaleiri: Loimaa, 26.–31.7.2021
▪ Suurleiri: Rauma-Eurajoki-Laitila, 4.–9.7.2021
▪ Nuorisoleiri: Kuopio-Siilinjärvi, 19.–24.7.2021

KOULUTUKSET
1-tason koulutukset ovat tarkoitettu aloittaville valmentajille ja valmennukseen
siirtyville henkilöille, joilla on pitkä lajitausta. Lisätietoa 1-tason koulutuksista
löytyy täältä.
Keväällä järjestetään 1-tason demoviikonloppu Varkaudessa.
Demoviikonloppu pidetään la-su 23-24.1. Ilmoittautuminen on käynnissä
täällä.

1-tason verkkokoulutuksien ilmoittautuminen avataan tammikuussa.
Ilmoittautuminen verkkokoulutuksiin tulee suorittaa tammikuun aikana.
Alueellamme järjestetään 1-tason demoviikonlopun lisäksi myös
huippuvalmentajapolun koulutuksia. Nämä koulutukset ovat tarkoitettu
valmentajille, jotka suuntaavat aikuisten ja vanhempien junioreiden
valmennukseen. Lisätietoa huippuvalmentajapolun koulutuksista löytyy täältä.
Huippuvalmentajapolun kolmesta viikonlopusta on vielä jäljellä kaksi. 8-10.1.
pidettävän koulutusviikonlopun aiheena on laji- ja pelitaitojen kehittäminen ja 57.2. järjestettävän viikonlopun aiheena on johtaminen ja vuorovaikutus.
Huippuvalmentajapolun koulutukset pidetään Joensuussa.

OKM:N SEURATUKI
• Tukea voi hakea seuran junioritoiminnan
kehittämiseen.

• Lue hakuohjeet tarkasti ja toimi niiden mukaan
=> todennäköisyys onnistumiseen kasvaa
huomattavasti.

• Haettava tukisumma voi olla 2 500 -25 000 €:n
välillä

• Hakuaika päättyy 18.12.2020 klo. 16.15. Älä jätä
hakemuksen jättämistä viimeiseen päivään.

•

Hakuohjeet löydät täältä.

Kun teette seuratukihakemusta,
niin kuvatkaa, hakukriteereihin
istuvassa, realistisessa
hakemuksessa seuraavat asiat:

