HARRASTESARJAN SUUNNITTELUPALAVERI
Seurojen pyynnöistä on alettu suunnittelemaan E-ikäisille (noin alle 12-v) harrastesarjaa, jota
pelattaisiin 9 vs. 9 pelinä ja sekajoukkueilla.
Sarja sopii hyvin mm. seuraavan tyyppisille joukkueille:

•

•
•
•

Joukkue, joka ei ole halua / ole mahdollisuutta saada omaa joukkuetta tyttöjen tai poikien
aluesarjaan.

Isompien paikkakuntien joukkueille, joissa on aloittelevia E-ikäisiä (tyttöjä ja poikia), jotka
eivät esim. halua / pysty sitoutumaan aluesarjan isompiin pelimääriin. Tai kokevat nämä
pelit vielä liian koviksi aloittelevalle pelaajalle.
Isompien seurojen F-ikäiset joukkueet, jotka haluavat tätä kautta lisäpelejä hieman
vanhempia tai eri joukkueita vastaan.
Seurojen 10-12-vuotiaille pesiskoulujoukkueille.

Mitään ei ole vielä lyöty lukkoon, vaan tulevan suunnittelupalaverin tarkoitus on, että
ideoimme sarjaa yhdessä, jotta se vastaisi siihen kysyntään ja tarpeeseen, mitä seuroissa on.

Tule mukaan lasten harrastesarjan suunnittelupalaveriin, joka pidetään
25.2. klo 17.30 teams-palaverina.
Ennakkoilmoittautumiset palaveriin tulee tehdä 23.2 mennessä tämän lomakkeen kautta:
https://my.surveypal.com/Harrastesarjan-suunnittelupalaveriin-ilmoittautuminen

ALUESARJOJEN JA LEIRIEN ILMOITTAUTUMISAIKATAULUT JA HINNAT
Sarja

Ilmoittautumisaika

Sarjamaksu

Leiri

D-E -juniorit

15.1.-28.2.2021 - HUOM! päättyy pian!

110 €

Kunnarileiri 28.2 klo. 12

55 € / 60 € /hlö

F-juniorit

15.1.-31.3.2021

110 €

Suurleiri

28.3 klo. 12

220 € / hlö

G-juniorit

15.1.-31.3.2021

55 €

Tenavaleiri

28.3 klo. 12

197 € / hlö

E-ikäisten harrastesarja
(sekajoukkueet)

15.1.-30.4.2021 (talvella harjoittelevat joukkueet)
15.1.-20.6.2021 (kesällä perustetut joukkueet)

55 €

Nuorisoleiri 28.3 klo. 12

240 € / hlö

JunnuSuperi (F- ja G-ikäisille)

15.1.-30.4.2021 (talvella harjoittelevat joukkueet)
15.1.-20.6.2021 (kesällä perustetut joukkueet)

55 €

Naperoleiri

150 € / hlö

Maakunnallinen kuntopesis
(sekajoukkueet)

1.3.-15.5.2021

55 €

Miesten kuntopesis (Keski-

1.3.-15.5.2021

110 €

Äijäpesis turnaukset

1.3.-15.5.2021

55 €

Lady-pesis turnaukset

1.3.-15.5.2021

55 €

Ilm. alkaa

28.3 klo. 12

Suomi)

Ilmoita joukkueesi mukaan aluesarjoihin ja leirille täällä.

Leiripassi

KUNNARILEIRI
SARJAT (leirille mahtuu max. 35 joukkuetta)

•
•
•
•

E- ja F-tytöt ja pojat
G-tytöt ja pojat (sarjat voidaan yhdistää)
E-ikäisten harrastesarja (sekasarja)
Pienpesis (F- ja G-ikäisten sekasarjat)

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA

•
•
•
•
•

Ilmoittautuminen alkaa 28.2 klo. 12.00
28.2-18.4 ilmoittautuneille, hinta 55 €/hlö ja 19.4-23.5 välillä, hinta 60 €/hlö
Sisältää: majoituksen, ruokailut, pelit, Superpesis ottelun ja oheisohjelman
Ilmoittautumien osoitteessa: www.pesistulospalvelu.fi

Ilmoittautumismaksu on 3 leiripassia ja siitä tulostetaan lasku
ilmoittautumisjärjestelmässä.

LISÄTIEDOT:

•
•

KiPa: Sanna-Mari Mämmi, puh. 050 3727 538 tai mammi@pp.inet.fi
PPL: Pirjo Mäkelä, puh. 040 7444 511 tai pirjo.makela@pesis.fi

Kiteellä 19.-20.6.2021

KEVÄÄN VALMENTAJAKOULUTUKSIIN
MUUTOKSIA
1-tason valmentajakoulutukset
• Verkkokoulutukset:
Ilmoittautuminen avoinna 28.2. asti. Ilmoittautumaan pääset täällä. Koulutukset
suoritetaan itsenäisesti omassa tahdissa. Tehtävät tulee suorittaa 31.3. mennessä.

•

Demokoulutukset (ilmoittautumaan pääset klikkaamalla koulutusta):
13-14.3. Jyväskylä
17-18.4. Varkaus (huomioi muuttunut ajankohta --> koulutus siirretty helmikuulta.)
2-tason valmentajakoulutukset – Koulutukset ja ilmoittautumiset löydät täältä.

Huippuvalmentajapolku – tarkoitettu valmentajille, jotka suuntaavat aikuisten ja
vanhempien junioreiden valmennukseen.
Huippuvalmentajapolun viimeinen koulutusviikonloppu pidetään 26.-28.2.
verkkokoulutuksena. Ilmoittautuminen käynnissä täällä.

PESÄPALLOVALMENTAJIEN KESKUSTELUFOORUMI
Pesäpallovalmentajille on luotu Facebookiin uusi keskustelufoorumi, joka on
tarkoitettu kaikille pesäpallovalmentajille ja valmennuksesta kiinnostuneille.

Ryhmän tavoitteena on positiivisen viestinnän kautta:
• Valmentajien vertaistuki ja keskustelun lisääminen
• Koulutusten markkinointi
• Videoiden, materiaalien ja vinkkien jako valmentajien välillä
Tee keskustelun aloituksia, kysy kysymyksiä, jaa hyviä toimintatapoja. Olethan
rakentava ja toista kunnioittava.
Löydät ryhmän täältä.
Teamsin välityksellä pidettäviä teemakoulutuksia on tulossa useampia kevään aikana!
Koulutusten teemoja kartoitetaan sekä ajankohdista infotaan ryhmässä. Ensimmäinen
teemakoulutus Lukkarin polku, pidetään ti 23.2. klo 18. Ilmoittautuminen käynnissä
täällä: https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/lukkarin-polku-teams/

TEEMAKOHTAISET PALAVERIT
Tulevat tapaamiset:

Aika

Paikka

Ilmoittautuminen

E-ikäisten harrastesarjan suunnittelupalaveri To 25.2. klo. 17.30 Teams

https://my.surveypal.com/Harrastesarjan-suunnittelupalaveriin-ilmoittautuminen

Seurojen tuomarivastaavien palaveri

Ma 22.2. klo. 17.30 Teams

Kutsut lähetetty seurojen tuomarivastaaville, jos et ole kutsua saanut, niin ilmoita siitä
pirjo.makela@pesis.fi ja pyydä kutsu.

Pesiskouluvastaavien palaveri

Ti 16.3. klo. 17.30 Teams

Kutsut lähetetään seurojen pesiskouluvastaaville lähempänä ajankohtaa.
Ilmoita seurasi pesiskouluvastaava: mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

Pesiskoulun suunnittelupalaveri

Ke 24.3. klo 17.30 Teams

Kutsut lähetetään seurojen pesiskouluvastaaville lähempänä ajankohtaa.
Ilmoita seurasi pesiskouluvastaava: mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

JunnuSuperin infopalaveri

To 18.3. klo. 17.30 Teams

Esite ja ilmoittautumisohjeet infotaan lähempänä maaliskuuta.

Maakunnalliset seuratapaamiset

maaliskuu

Aikuisten harrastepesis palaveri

19.4 klo. 17.30

Live/Teams
Teams

Kutsut lähetetään seurojen aikuisten harrastepesisvastaaville lähempänä ajankohtaa. Mikäli
seuranne ei ole vielä aikaisemmin ilmoittanut, niin ilmoita seurasi harrastepesisvastaavan
yhteystiedot: pirjo.makela@pesis.fi

TAPAHTUMAKALENTERI
Helmi-maaliskuu
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

17.2 Etelä-Savon jojo-palaveri, etä
22.2 Seurojen tuomarivastaavien palaveri, etä
25.2 E-ikäisten harrastesarjan
suunnittelupalaveri, etä
26.-28.2. Huippuvalmentajapolun 3-osa
(johtaminen ja vuorovaikutus), etä
28.2 Kunnarileirin ilmoittautuminen alkaa
28.2 D- ja E-ikäisten
aluesarjailmoittautuminen päättyy
13.-14.3 1-tason koulutuksen demopäivä,
Jyväskylä
16.3 Pesiskouluvastaavien
suunnittelupalaveri, etä
18.3 JunnuSuperin info-palaveri, etä
28.3 Valtakunnallisten leirin
ilmoittautuminen alkaa
31.3 F- ja G-ikäisten
aluesarjailmoittautuminen päättyy

Huhti-toukokuu
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

14.4 PPL:n kevätkokous, paikka avoin
17.-18.4 1-tason koulutuksen demopäivä, Varkaus
18.4 23.5 Kunnarileirin ilmoittautumisvaihe 1
päättyy
19.4 Aikuisten harrastepesis palaveri, etä
30.4 JunnuSuperin ilmoittautumisvaihe 1 päättyy
15.5 Aikuisten kuntopesiksen ja harrastesarjojen /
-turnausten ilmoittautuminen päättyy
23.5 Kunnarileirin ilmoittautumisvaihe 2 päättyy

PPL pidättää oikeuden muutoksiin

Loppuvuosi
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

19.-20.6 Kunnarileiri, Kitee
20.6 JunnuSuperin ilmoittautumisvaihe 2
päättyy
9.-10.7 Itä-Länsi, Pori
4.–9.7 Suurleiri, Rauma-Eurajoki-Laitila
26.–31.7 Tenavaleiri, Loimaa
19.–24.7 Nuorisoleiri, Kuopio-Siilinjärvi
13.–17.7 Naperoleiri, Kajaani
24.11 PPL:n syyskokous

Lisää tapahtumia päivitetään alueen ohjelmakalenteriin sitä mukaa, kun niitä varmistuu. Seuraa siis alueen nettisivuja!

