


KOULUTUKSET
1-tason valmentajakoulutukset – Tarkoitettu aloittaville 
valmentajille ja juniorivalmennuksesta kiinnostuneille.

Verkkokoulutukset:

Koulutukset suoritetaan itsenäisesti omassa tahdissa. 

Demokoulutukset itäisellä alueella:

20.-21.11. Jyväskylä
23.1 Viinijärvi
9.4 Lappeenranta

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan tämän linkin kautta.

1- ja 2-tasoilla siirrytään ilmoittautumisen jälkeen Suomisport tunnuksilla uuteen 
oppimisympäristöön osoitteessa pesis.mmg.fi. Samasta osoitteesta löytyvät lisätiedot 1-tason 
demopäivistä tai 2-tason koulutusviikonlopuista. Ja siellä tehdään valinta, että mihin 
demopäivään tai 2-tason koulutusviikonloppuun henkilö osallistuu.

2-tason valmentajakoulutukset – tarkoitettu useamman vuoden 
valmentaneille juniorivalmentajille.

Koulutuksia järjestetään Joensuussa, Kuortaneella ja Tampereella.

Joensuun koulutus viikonloput:
19.-21.11.2021 Lajitaidot
10.-12.12.2021 Pelitaidot
28.-30.1.2022 Kokonaisvaltainen valmennus

Kaikkiin 2-tason sekä huippuvalmentaja polun koulutuksiin 
ilmoittaudutaan tämän linkin kautta.

LISÄTIEDOT

• Perttu Hautala, perttu.hautala@pesis.fi tai puh. 040 562 4846

• Akseli Wiik, akseli.wiik@pesis.fi tai puh. 040 8334490

https://www.suomisport.fi/events/8eb6db5f-9f74-4fa7-9bc4-619e7431fdb2
http://pesis.mmg.fi/
https://www.suomisport.fi/events/fd6d9972-be28-4fda-ae7b-70c54f029172
mailto:perttu.hautala@pesis.fi
mailto:akseli.wiik@pesis.fi


VALMENTAJIEN ILTAKAHVIT

Uuden harjoituskauden ensimmäinen valmentajien iltakahvit 
pidetään ti 2.11 klo. 17.30-19.00 teamsissa.

Ensimmäisen yhteisen hetken aiheena on valmennuksen suunnitelmallisuus. Tilaisuudessa keskustellaan 
viikko-, kuukausi-, jakso- ja vuosisuunnitelman rakentamisesta tavoitteiden, ideoiden ja esimerkkien kautta.

Valmentajien iltakahveille ilmoittaudutaan Suomisportissa. 
Ensimmäisen tapahtuman osallistumismaksu on 10 € / osallistuja.
Lisätietoa: Perttu Hautala | perttu.hautala@pesis.fi | 040 562 4846

Alkuvuoden koulutusten tallenteet voi käydä katsomassa oheisten linkkien kautta:
• Pesisliikkari-info
• Lukkarin polku
• Merkkipeli ja pelinjohtaminen
• Vinkkejä D-G-ikäisten valmentamiseen

https://www.suomisport.fi/events/f4d6e4f7-bc91-4c7e-9f3c-253e6559ef12
mailto:perttu.hautala@pesis.fi
https://www.youtube.com/watch?v=KXTuiGhMHfA
https://www.youtube.com/watch?v=Fp-bWSdwULw
https://www.youtube.com/watch?v=I6e7Hig1J8g
https://www.youtube.com/watch?v=7sYZu62f2gM


SEURASEMINAARI JA KAUDEN 
PÄÄTÖSTILAISUUS
• SEURASEMINAARI LA 30.10 KLO. 10.00-13.30

• Aamukahvit

• Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttamistavat – Henna Virkkunen

• Kirittärien myynti, markkinointi ja asiakkuussuhteet – Petri 
Kaijansinkko

• Lounas

• Yhteinen keskustelu aamupäivän teemasta – Perttu Hautala

• Valmistautuminen pesäpallon juhlavuoteen 2022 – Rauno Airas

• Alueen toiminta ja tilastot – Pirjo Mäkelä

• Kakkukahvit

• KAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS LA 30.10 

KLO. 13.30-15.30 

• Kakkukahvit

• Avaus, Rauno Airas

• Urheilijaksi kasvaminen, Sami Piisilä

• Aluetoiminnan kooste, Pirjo Mäkelä

• Kauden parhaiden palkitseminen

Tilaisuudet järjestetään Savonlinnassa, Tanhuvaaran urheiluopistolla, os. Moinsalmentie 1042.

Ilmoittautumiset tilaisuuksiin 26.10 mennessä: pirjo.makela@pesis.fi

mailto:pirjo.makela@pesis.fi


PPL:N JUNIORIPÄÄLLIKKÖ TUKI 

Lisätiedot ja hakuohjeet löydät täältä.

• Pesäpalloliiton junioripäällikkötuki on juuri nyt haussa ja haku 
päättyy 31.10.2021. Hakulomakkeen voit täyttää täällä.

• Tukea voi hakea yksi tai useampi jäsenseura yhdessä ja sitä 
myönnetään maksimissaan 10 000 euroa yhdelle vuodelle. Tukea 
voi saada yhtäjaksoisesti kolme vuotta. Kolmen vuoden 
maximisumma voi olla yht. 27 000 €.

• PPL:n seurakehittäjät sparraavat hakemusten tekemisessä, joten 
ole rohkeasti yhteydessä Hautalan Perttuun, jos tarvitsette apua!

https://www.pesis.fi/uutiset/2021/10/haku-alkanut-pesapalloliitto-myontaa-junioripaallikkotukea-jo-kuudentena-vuonna-perakkain/
https://q.surveypal.com/Junioripaallikkotuki-haku2022/0


OKM:N SEURATUKI

• Seuratuki (OKM) on haettavissa viikoilla 44-59 

(vahvistamatta). Hakuohjeet julkaistaan ministeriön 

verkkosivuilla haun avautumisen yhteydessä.

• Tukea voi saada toiminnalliseen hankkeeseen tai 

palkkaukseen. Seuratoiminnan kehittämistuki on 

tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen 

lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan 

kehittämiseen.

• Mahdollinen tukisumma on 2 500-25 000 €. 

Omarahoituksen tulee olla vähintään 25 % hankkeen 

kustannuksista.

• Hankkeet voivat olla 1-vuotisia tai 2-vuotisia. Jos 

seuran hanke on kaksivuotinen, haetaan nyt 

ensimmäinen hankevuosi (12kk). 

• Hakuohjeet tulevat OKM:n nettisivuille marraskuun 

alkupuolella.

• PPL:n seurakehittäjät sparraavat hakemusten 

tekemisessä, joten ole rohkeasti yhteydessä 

jos tarvitsette apua!

https://minedu.fi/en/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-


PPL:N VUOSIKOKOUS

• Järjestetään Tampereella ke 24.11 klo. 18.00 alkaen. 

Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.

• Jokaisen seuran tulee ilmoittaa osallistumisensa

vuosikokoukseen ma 8.11 mennessä tämän linkin

kautta (myös silloin, vaikka osallistuisi etänä). 

• Pesisnetin uutinen kokoukseen liittyen löytyy täältä. Sieltä

löytyvät mm. kokouskutsu ja kokouksen esityslista.

https://q.surveypal.com/Syyskokous-2021/0
https://www.pesis.fi/uutiset/2021/10/kutsu-pesapalloliiton-syyskokous-tampereella-24-marraskuuta-myos-etaosallistuminen-mahdollista/


TANHUVAARAN 
URHEILUOPISTON 
MAHDOLLISUUDET

Tanhuvaaran Urheiluopistolla on monipuoliset olosuhteet 
pesäpallon laji- ja ominaisuusharjoitteluun. Lisäksi tarjolla on 
erinomaiset palvelut kovasta harjoittelusta palautumiseen.

• Katso tarkemmat tiedot esitteestä.

• Toteuta oman joukkueesi kanssa pesisleiri Tanhuvaaran 
urheiluopistolla. Suunnittele ohjelma juuri teille sopivaksi 
ja pyydä tarjous.
• Matti Saarikorpi, matti.saarikorpi@tanhuvaara.fi
• Emma Oinonen, emma.oinonen@tanhuvaara.fi

• Kirittärien naisten Superpesis ja Talent ryhmät joukkueet 
ovat harjoitusleirejä toteuttaneet Tanhuvaarassa. Käy 
katsomassa videot:

• Naisten Superpesis
• Kirittäret Talent

mailto:matti.saarikorpi@tanhuvaara.fi
mailto:emma.oinonen@tanhuvaara.fi
https://www.bing.com/videos/search?q=you+tube+tanhuvaara+kiritt%c3%a4ret&view=detail&mid=F575566B288EC96F28F7F575566B288EC96F28F7&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=you+tube+tanhuvaara+kiritt%c3%a4ret&cvid=7402d05309f84878952d856534755f87&aqs=edge..69i57j69i60.6716j0j1&pglt=2083&PC=HCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dyou%2btube%2btanhuvaara%2bkiritt%25C3%25A4ret%26cvid%3d7402d05309f84878952d856534755f87%26aqs%3dedge..69i57j69i60.6716j0j1%26pglt%3d2083%26FORM%3dANNTA1%26PC%3dHCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=2D2608BB1F39709243002D2608BB1F3970924300&FORM=WRVORC


TAPAHTUMAKALENTERI
PPL pidättää oikeuden muutoksiin

Lokakuu-Joulukuu
▪ 30.10 Itäisen alueen seuraseminaari, Savonlinna

▪ 30.10 Itäisen alueen kauden päätöstilaisuus, Savonlinna

▪ 2.11 Valmentajien iltakahvit, Teams

▪ 19.-21.11. Juniorivalmentajapolun 2-tason koulutus; Lajitaidot, Joensuu

▪ 20.-21.11 Juniorivalmentajapolun 1-tason demokoulutus, Jyväskylä

▪ 24.11 PPL:n syyskokous, Tampere

▪ 10.-12.12 Juniorivalmentajapolun 2-tason koulutus; Pelitaidot, Joensuu

▪ 10.-12.12 Huippuvalmentaja polku; Laji- ja pelitaitojen kehittäminen, 

Sotkamo

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

Tammi-Heinäkuu
▪ 23.1 Juniorivalmentajapolun 1-tason demokoulutus, Viinijärvi

▪ 28.-30.1 Juniorivalmentajapolun 2-tason koulutus; 

Kokonaisvaltainen valmennus, Joensuu

▪ 9.4 Juniorivalmentajapolun 1-tason demokoulutus, Lappeenranta

▪ 4.–8.7 Naperoleiri, Siilinjärvi

▪ 8.-10.7 Itä-Länsi, Tampere

▪ 11.–16.7 Suurleiri, Hyvinkää 

▪ 19.–24.7 Tenavaleiri, Sotkamo,

▪ 25.–30.7 Nuorisoleiri, Seinäjoki 

https://www.pesis.fi/ita/

