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1. Johdanto

Tämän lajinkehittämistyön tarkoitus on tehdä käsikirja Roihun toimijoille, valmentajille ja

vanhemmille. Tarkoituksena on myös yhtenäistää harjoittelua sekä tehdä valmentajille

käsikirja miten ja mitä taitoja/ominaisuuksia missäkin ikäluokassa tulisi opettaa. Samoin

haluamme yhtenäistää seurassamme testipatteristoa, jotta urheilijan kehitystä pystytään

seuraamaan G-ikäisestä aikuisikään saakka.

Työn toisena tavoitteena on pohtia niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita

pääkaupunkiseutu toimintaympäristönä pesäpallon harrastamiselle tarjoaa.

Lajinkehittämistyön tueksi kartoitimme alueen toisten lajien seurojen toimintaperiaatteita ja

resursseja, sillä pääkaupunkiseudulla toimii useita organisaatioita, jotka ovat valtakunnan

kärkeä niin harrastajamäärissä kuin urheilullisessa menestyksessäkin mitattuna.

Ennen työn aloittamista on hyvä kartoittaa Roihun seuratoiminnan lähtökohdat sekä avata

toimintamme periaatteita, toimintatapoja ja arvoja, jotka ohjaavat toimintaamme kun

edustamme Roihua.

2. Roihu ry

Roihu ry on perustettu vuonna 1957. Urheiluseura Roihu tarjoaa kaikenikäisille

mahdollisuuksia ohjattuun liikuntaan ja yhdessäoloon ja haluaa aktivoida kaikenikäisiä

urheilun ja liikunnan pariin. Toiminnan pääpaino on juniorityössä, joka tähtää lasten ja

nuorten ohjaamiseen tervehenkiseen joukkueurheiluun ja tasapainoiseen kasvuun. Roihu ry

on yleisseura, joka järjestää pesäpallo- ja kuntoliikuntaa. Kuntoliikuntalajeja ovat kuntopesis,

ladypesis, koripallo, lasten liikuntapelit ja -leikit -kerho sekä pesäpallo. Seura järjestää myös

liikuntatapahtumia yritysten ja yhteisöjen henkilökunnalle.

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta. Johtokunta vastaa koko seuran toiminnasta

ja toteuttaa seuran kokouksen päätökset. Johtokunta myös johtaa ja kehittää seuran

toimintaa. Tällä hetkellä seurassa on yksi palkattu ½-päiväinen työntekijä, seurasihteeri.

Muut seuratoimintaan osallistuvat henkilöt toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta.

Roihu on Tähtiseura ja noudattaa kaikessa toiminnassaan Olympiakomitean/VALO:n

toimintaperiaatteita. Syksyllä 2017 tehdyn Sinettiseura-auditoinnin perusteella toiminnan

edellytykset ovat korkealla tasolla. Uusi Tähtiseura-auditointi on syksyn 2021 aikana.



2.1.Toiminta-ajatus

● Seuran toiminnan pääpaino on pesäpallossa.

● Tavoitteena on, että jokainen roihulainen voi pelata pesäpalloa edellytystensä

mukaisella tasolla.

● Roihulla on eritasoisia joukkueita tukemaan harrastusta kunkin omalla tasolla.

Seuralla on “Pesispolku”, joka mahdollistaa edetä pelaajana, valmentajana ja

tuomarina.

● Seuran tavoitteena on tarjota myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä kaikille seurassa

toimiville jäsenille.

● Seura on aloitteellinen ja tekee yhteistyötä  pesäpallossa muiden Uudenmaan alueen

seurojen kanssa edistääkseen lajin tunnettuutta, harrastamista sekä kilpailullisia

edellytyksiä eri ikäluokissa.

● Seurassa panostetaan edelleen Roihun rooliin vahvana kasvattajaseurana, mutta

tavoitellen kilpailullisesti korkeimpia sarjatasoja.

● Lajin tunnettuutta edistääkseen olemme mukana erilaisissa Helsingin alueen

urheilutapahtumissa esittelemässä toimintaamme. Toimintapisteillä vierailijat ovat

päässeet kokeilemaan välineitä ja osallistumaan leikkimielisiin kilpailuihin.

Alla oleva kuva on HIFK:n kotihallista, jossa vietettiin Stadilaista naisurheilupäivää.



2.2. Visio 2024

● Roihu on pääkaupunkiseudun laadukkain ja arvostetuin pesäpalloseura.

● Roihu on harrastajamääriltään vuosittain kasvava seura, jonka pelaajille

mahdollistetaan laadukas ja jatkuva kehittyminen G-juniorista aikuisikään saakka.

● Seurassa on palkattuna junioripäällikkö.

● Edustusjoukkue pelaa mitaleista naisten Superpesiksessä.

● Pitkällä tähtäimellä myös poika- ja miespuolen toimintaa saadaan aktivoitua.

2.3 Roihu ry arvot

Seuratoiminnan  lähtökohtana on  avoimuus, tasa-arvoisuus, yhdessä tekeminen,

kasvatuksen ehdoin kilpailu sekä hyvä joukkuehenki. Seuran perusarvot näkyvät joukkueiden

pelisäännöissä, päivittäisessä toiminnassa sekä johtokunnan jäsenten vastuissa.

● Rohkea ja Rehellinen
○ Olemme rohkeita niin pelikentällä kuin sen ulkopuolellakin. Osana rohkeutta

kannamme vastuun omista valinnoistamme ja huolehdimme omistamme.

● Oikeudenmukainen, Tasa-arvoinen ja Arvostaminen
○ Meillä kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Kaikilla on yhtäläinen oikeus

harrastaa. Kunnioitamme toisiamme, vastustajiamme ja
yhteistyökumppaneitamme.

● Innostava ja Innovatiivinen
○ Innostamme kaikenikäisiä liikunnan ja urheilun sekä seuratoiminnan pariin.

Löydämme jokaiselle innokkaalle tehtävän ja autamme lapsia ja aikuisia
löytämään liikunnan riemun.

● Hauskaa hyvässä seurassa 
○ Pidämme hauskaa! Nautimme pelistä ja treeneistä ja annamme sen näkyä.

Hauskuus syntyy toisia kunnioittavasta ja reilusta yhdessä tekemisestä.

● Urheilullinen
○ Emme tingi urheilullisuudesta. Noudatamme seuran ja joukkueen yhteisiä

sääntöjä  ja ymmärrämme, että missä tahansa kuljemme, edustamme
seuraamme.



3. Pääkaupunkiseudun mahdollisuudet ja haasteet

Helsinki kaupunkina tukee asukkaidensa liikunnan harrastamista. Tästä yhtenä osoituksena

on Helsingin valinta vuonna 2019 Vuoden liikkuvimmaksi kunnaksi Suomen Urheilugaalassa.

“Helsingin kaupungin strateginen Helsinki liikkuu -ohjelma pohjautuu tutkimustiedolle ja

kansainväliselle verkostoitumiselle. Helsinki käyttää suurta kokoaan liikunnan

edistämistyössä edukseen eikä tyydy istuskelemaan passiivisesti yhteiskunnan

muuttuessa. Kaupungin laaja ohjelmakokonaisuus lisää arkista liikettä monipuolisesti, eri

alueilla ja eri kohderyhmissä “ “Helsingin kaupungin omien toimielimien lisäksi myös
liikuntaseurojen, liikuntayritysten ja muiden yhteisöjen sekä paikallisten toimijoiden panos

on ensiarvoisen tärkeää. Liikunta- ja urheilumahdollisuuksia tarjotaan asukkaille

luonnollisissa kasvuyhteisöissä ja elinympäristöissä.” Liikuntavirasto jakaa taloudellista tukea

liikuntaseuroille harrastajamäärien mukaan. Lisäksi kaupunki tukee vähävaraisten perheiden

lasten urheiluharrastusta.

3.1 Mahdollisuudet

Pääkaupunkiseudun väestöpohja tarjoaa määrällisesti suuren määrän potentiaalisia

harrastajia. Tätä tukee THL:n tekemä kouluterveyskysely 2017, jossa tulokset osoittavat, että

helsinkiläisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusten määrät ovat kasvussa. Niin ikään

kiinnostus myös seuratoimintaan on kasvanut. “Systemaattinen, seuroissa tapahtuva jonkin

lajin harrastaminen on yllättävän yleistä”. Taloustutkimuksen ( 2015 ) selvityksen mukaan

kaksi kolmasosaa helsinkiläisistä 6–14-vuotiaista lapsista harrastaa liikuntaa seurassa tai

kerhossa, kun taas 15–17-vuotiaista nuorista seurassa liikkuu kaksi viidesosaa. Tulokset ovat

linjassa valtakunnallisen lasten ja nuorten liikuntakäyttämistä tutkineen LIITU-tutkimuksen

tuloksiin, joiden mukaan 9–15-vuotiaista 62 prosenttia osallistuu urheiluseuratoimintaan (

Mononen ym. 2018 ). Vuoden 2016 LIITU-tutkimuksessa suosituimmiksi lajeiksi pojilla nousi

jalkapallo, salibandy ja jääkiekko, tytöillä tanssi ja kilpatanssi, ratsastus sekä jalkapallo.(Kokko

& Mehtälä 2016, 119).

Suuren väestömäärän lisäksi muina positiivisina seikkoina mainittakoon talviharjoittelun

harjoittelupaikat, jotka kestävät vertailun valtakunnallisella tasolla. Talvikaudella seuralla on

vuoroja niin koulujen saleissa kuin sisähalli Pallomyllyssä, jossa on

lajiharjoittelumahdollisuuden lisäksi myös juoksusuora nopeusharjoitteluun.

Roihulla on vankka historia helsinkiläisessä urheilukulttuurissa. Sen toimintaympäristö on

aina pohjautunut Roihuvuoreen ja sen lähiympäristöön.



3.2 Haasteet

Seuran näkökulmasta isoimmat haasteet löytyvät siitä miten kohdistaa vähäiset valmentaja-

/ apuvalmentajien resurssit pelaajarekrytoinnissa oikeisiin kohderyhmiin. Toinen haaste on

miten saada pesäpalloa näkyväksi ja ihmisten tietoisuuteen. Pesäpallo on hyvin pitkälti

marginaalilaji Helsingissä, noin 300  lisenssiä / pesispassia, joista Roihussa 239 (2021).

Helsinkiläisiä seuroja tai yhdistyksiä on arviolta noin 800, joissa harrastetaan 100 eri lajia.

Harrastajien määrä seuroissa on yhteensä 100 000 helsinkiläistä, joista lasten ja nuorten

määrä 55 000.  Voidaan siis todellakin todeta, että liikunnan ja urheilun seurakenttä,
lajivalikoima ja harrastajamäärät ovat erittäin laajat ja moninaiset.

Muita merkittäviä haasteita Helsingissä ovat pitkät välimatkat kaupungin sisällä ja

pesäpalloon soveltuvien tekonurmikenttien ( 4 kpl ) vähyys kesäkaudella. Roihu on

paikallinen toimija, jonka pääasiallinen harrastajakunta tulee lähialueilta, varsinkin

nuoremmissa ikäluokissa. Julkinen liikenne kyllä toimii, mutta välimatkojen ollessa pitkiä ja

vaarallisia liikennemäärien vuoksi ovat nuoremmat ikäluokat vanhempien kuljetuksien

varassa.

Vuoden 2016 valtakunnallisesta LIITU-tutkimuksesta (Kokko & Mehtälä 2016, 38, 120) kävi

ilmi syitä 11–15-vuotiaiden suomalaisnuorten liikkumattomuuteen. Niistä yleisimpiä ovat

kiinnostavan lajin ohjauksen puute kodin läheisyydessä, liikunnan harrastamisen kalleus,

kaverien vähäinen kiinnostus liikkumiseen sekä se, että nuori ei koe olevansa ”liikunnallinen

tyyppi”.

Valmennuksen näkökulmasta suurimmat haasteet liittyvät siihen, että pääkaupunkiseudulla

pesäpallon harrastaminen aloitetaan hyvin eri ikäisenä. Usein vielä D- ja C-ikäisissäkin löytyy

pelaajia, jotka ovat tulleet lajin pariin vastikään, harrastaen ylipäätään mitään lajia tai edes

säännöllistä liikuntaa vain parin vuoden ajan tai jopa vähemmän. Kontrasti on valtava

perinteisiin pesäpallopaikkakuntiin, joissa jopa F-ikäisistä alkaen voidaan valmentaa täysiä

ikäluokkia niin lajin teknisiin kuin taktisiin valmiuksiin.

Roihun toiminnassa harrastajamäärät eivät kuitenkaan aina mahdollista ikäluokan tai edes

peräkkäisten ikäluokkien sisällä harjoittelua ns. tasoryhmissä, joten valmennuksen suhteen

joudutaan pohtimaan miten yksittäisissä harjoituksissa pystytään palvelemaan niin

vasta-alkajaa kuin pidempään harrastanutta konkaria, jonka taitotaso ja toisaalta myös

tavoitteet ovat korkeammalla.

Lisäksi usein vielä vanhimmissa juniori-ikäluokissa tulee vastaan tilanne, jossa yhtä pitkään

lajia harrastaneet pelaajat ovat mukana samassa joukkueessa mutta eri intressein. Siinä

missä toinen pelaaja tavoittelee pelipaikkaa Superpesiksessä urheilulukion tai yläkoulun

lajivalmennuslinjalla opiskellen ja liiton akatemiavalmennukseen osallistuen, voi samassa

joukkueessa olla pelaaja, jolle riittää pelkkä säännöllinen harrastaminen. Niinpä monesti



vasta naisten edustusjoukkue on ensimmäinen harjoitusryhmä, jossa pelaajien

motivaatiotasot kohtaavat kauttaaltaan toisensa.

3.3 Selvitys pääkaupunkiseudun seurojen toiminnasta

Teimme lajinkehittämistyötä varten kyselyn, jonka alkuperäinen kysymyspohja sekä

lopullinen kysymyslomake löytyvät liitteistä. Alkuperäinen tarkoitus oli selvittää

helsinkiläisten suurseurojen HJK:n ja HIFK:n toimintaa ja löytää kosketuspintaa sekä helposti

toteutettavissa olevia kehityskohteita verratessa sitä Roihun seuratoimintaan pesäpallon

saralla.

Haasteeksi muodostui se, että kilpailutoimintaan keskittyneiden organisaatioiden osalta oli

vaikeaa löytää henkilöitä, joilla olisi ollut merkittävästi annettavaa informaatiota pääosin

harrastustoiminnalla pyörivälle pesäpalloseuralle. Koimme viisaammaksi lähestyä yleisesti

kaikkia helsinkiläisiä palloiluseuroja, joista merkittävä osa toimii tietyssä kaupunginosassa

alueellisesti ja joiden toiminnassa on huomattavasti enemmän yhtymäkohtia Roihuun.

Kyselyn alkuun olimme puhelimitse yhteydessä muutaman yksittäisen seuran

valmennuspäällikköihin sekä toiminnanjohtajiin. Suulliseen haastatteluun ei ollut juuri

halukkuutta, sillä seuran sisäiset tiedot mm. kausimaksujen suuruuksista koettiin

kilpailutilanteessa niin arkaluontoisiksi, ettei niitä haluttu kertoa seuran tai tietyn yksittäisen

joukkueen tarkkuudella.

3.4 Kysely palloilulajien seuroille

Niinpä toteutimme kyselyn niin, että lähetimme yhteensä 49 Helsingin palloiluseuralle

(lajeina jalkapallo, jääkiekko, koripallo, käsipallo, salibandy) linkin kyselyyn, johon pystyi

vastaamaan nimettömästi vain edustamansa lajin valiten. Halutessaan pystyi ilmoittamaan

myös seuransa nimen. Kysely toteutettiin helmikuun 2019 aikana.

Saimme yhteensä 11 vastausta. Vastanneista seuroista kuusi edusti jalkapalloa, kaksi

koripalloa, kaksi salibandyä ja yksi jääkiekkoa. Oman seuransa nimellä vastasivat koripallon

puolelta Torpan Pojat ja salibandystä EräViikingit, eli saimme tietoa myös varsin suurista

valtakunnallisista ja alueellisista organisaatioista. Emme kuitenkaan halunneet lähteä

yksilöimään yhdenkään seuran vastauksia, vaan käsittelimme niitä yhteisesti ja yleisellä

tasolla.



3.4.1 Valmentajat

Merkittävin asia ja ero Roihun toimintaan nähden oli se, että kaikissa vastanneissa seuroissa

työskenteli vähintään yksi täysipäiväinen junioreiden valmennukseen keskittyvä valmentaja,

joka useimmiten kulki valmennuspäällikön nimikkeellä. Enimmillään juniorivalmennuksen

täysipäiväisiä valmentajia löytyi useampia, parhaimmillaan jopa puolenkymmentä.

Kommenttiosuudessa todettiin, että näiden henkilöiden tehtäviin kuului valmennuksen

lisäksi myös yhdistettynä paperiasioiden hoito, erilaiset seuran pr-tehtävät sekä sosiaalisesta

mediasta vastaaminen. Lisäksi muutamissa vastauksissa mainittiin, että harrastajamäärien

kasvu seurassa oli vuosien saatossa mahdollistanut palkkaukset, jolloin valmennuspäällikön

palkka maksetaan kaikille tiettyjen ikäluokkien pelaajille jyvitetystä kausimaksun

korotuksesta.

Tässä on merkittävä ero Roihun toimintaan. Työtä tehdessämme heräsikin kysymys siitä,

kuinka paljon harrastajia pesäpallon pariin tarvittaisiin, jotta löytyisi rohkeutta

valmennuspäällikön palkkaamiseen. Toki yhtenä vaihtoehtona voisi olla myös yhteisen

valmentajan palkkaaminen naapuriseurojen kesken. Pesäpallon osalta herää myös kysymys

tehtävään soveltuvan henkilön löytämisestä. Kuinka paljon pitää painottaa oman lajin

toiminnan osaajaa vai onko joissain tilanteissa jopa parempi, että tekijä tulee esimerkiksi

yleisen liikunnallisen koulutuksen kautta tuomaan kokonaan uusia ajatuksia lajikeskeisyyden

sijaan?

3.4.2 Kausimaksut

Kausimaksujen osalta 7/11 vastanneista seuroista ilmoitti keräävänsä keskimäärin yli 100€
kuukausimaksua pelaajaa kohden. Vapaassa kommenttikentässä harjoitusvuorojen lisäksi

menoiksi mainittiin valmentajien palkkiot ja korvaukset, joilla haluttiin taata harrastajille

laadukkaampi valmennus. Yleinen kommentti oli myös se, että pientä kuukausittaista

maksua keräämällä on helpompi kontrolloida mukana olevien pelaajien sitoutumista.

Maksunsa säännöllisesti hoitava pelaaja perheineen on varmasti seuran toiminnassa

mukana, kun maksuväli ei kasva liian suureksi. Kahdessa vastauksessa myös todettiin, että

pilkkomalla kuukausimaksu yksittäistä harjoituskertaa koskevaksi kertamaksuksi saadaan

hinta näyttämään pieneltä verrattuna vaikkapa uimahallikäyntiin tai muuhun liikunnalliseen

aktiviteettiin.



3.4.3 Harrastuksen aloittaminen ja lopettaminen

Yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä oli harrastuksen aloittaneiden määrä. Kyselyyn

vastanneista kaksi ei tiennyt tarkkaa aloittamisprosenttia, mutta yhdeksästä vastauksesta

kahdeksan totesi E-iässä aloittaneiden määrän olevan alle 20%. Verrattuna pesäpalloon ero

on pääkaupunkiseudulla suuri, sillä usein harrastuksen E-iässä aloittavia pelaajia on

ikäluokassa jopa enemmän kuin ennen E-ikää aloittaneita.

Millä sitten saataisiin aloittamisikää alhaisemmaksi? Kyselyyn vastanneista seuroista

kahdeksan järjesti yhteistyötä ja kierroksia päiväkotien kanssa. Lajivalinnan kannalta siis

pääkaupunkiseudun pesäpallon profiloituminen yhteistyöhön peruskoulujen kanssa vieläpä

ylempiin vuosiluokkiin painottuen on usein myöhäinen vaihe. Suuntaamista vanhemmille

luokka-asteille perustellaan pesäpallossa monesti lajin haastavuudella, mutta tilanteen voisi

toisaalta kääntää myös niin, että nuoremmille pitäisi löytää keinoja järjestää liikuntakerhoja

yms. yleisliikunnallista toimintaa.

Lopettamisprosenttien osalta pesäpalloilijat vaikuttavat olevan samanlaisessa tilanteessa

muiden lajien edustajien kanssa. Täytyy kuitenkin todeta, että tämä vaikutti olevan kyselyn

hankalin kysymys, sillä 11 vastauksesta viidessä ei ollut tietoa aiheesta. Muutamiin

vastauksiin nähden pesäpallossa lopettaneiden harrastajien suhdeluku vanhimmissa

ikäluokissa on jopa parempi kuin muissa lajeissa. Lähinnä kysymyksenasettelu ja vastausten

epätietoisuus herätti mielenkiinnon siitä, pitäisikö yleisesti kaikissa lajeissa kartoittaa

paremmin myös lajin lopettaneiden harrastajien ajatuksia ja syitä tähän päätökseen, jotta

oman seuran toimintaa olisi helpompi organisoida tulevaisuudessa.

3.5 Yhteenveto

Yhteenvetona kyselystä jäi se, että muihin lajeihin verrattuna Roihun toiminnassa

kausimaksuja voisi korottaa maltillisesti. Tämän toimenpiteen avulla olisi mahdollista

toteuttaa palkallisen valmentajan tai valmennuspäällikön rekrytointi. Harrastajamäärien

kasvattamiseksi tämä työpanos olisi tärkeä ohjata ensisijaisesti nuorimpien ikäluokkien

toimintaan ja kerhojen toteuttamiseen, mikä taas helpottaisi uusien joukkueiden

perustamista.

Työtä esitellessä heräsi myös PLVT-koulutukseen osallistuneiden kesken keskustelua siitä

mikä on pesäpallon rooli pääkaupunkiseudun lajikentässä. Pitääkö pelaajista “taistella” eri

lajien ja niiden seurojen välillä kynsin hampain, vai voiko pesis toimia tukilajina

suurkaupunkien valtalajeille. Ajatuksia tähän olemme koonneet koko työn pohdintaosuuteen

lukuun 8.



4 Roihun G-C-juniorijoukkueiden toiminnan lähtökohdat

Harrastajamäärien ja harjoitusolosuhteiden rajallisuudesta johtuen Roihun seuratoiminnassa

on haluttu luoda selkeät säännöt ja toimintamallit harjoitusvuorojen jakoon sekä tilanteisiin,

joissa kokemukseltaan ja taitotasoltaan erilaiset pelaajat vaativat normaalista

ikäluokkajaosta poikkeavia käytänteitä harjoittelun järkevään toteuttamiseen.

4.1. Uuden pelaajan aloittaminen seuran toiminnassa

Roihun juniorijoukkueiden toiminnassa lähtökohtana on se, että kaikki seuraan yhteyttä

ottavat halukkaat otetaan mukaan harrastustoimintaan. Ulkokaudesta vuodenvaihteeseen

saakka mukaan tulleet pelaajat pääsevät pelaamaan seuraavan kesän peleissä

harjoiteltuaan talven joukkueen kanssa. Vastaavasti saman kevätkauden tai kesän aikana

aloittavat osallistuvat ensisijaisesti joukkueen harjoituksiin. Pelimahdollisuuksia pyritään

löytämään ensisijaisesti harjoituspelien kautta.

Pelaajan ns. “kotijoukkueena” eli ensisijaisena harjoitteluryhmänä toimii aina oman

ikäluokan joukkue, jos sellainen on olemassa. Tämän lisäksi harjoittelu on taitotason

mukaan mahdollista ikäluokkaa vanhempien tai nuorempien kanssa ylimääräisinä

harjoituksina. Näissä tapauksissa harjoittelu toteutetaan aina vanhempien kanssa yhdessä

suunnittelemalla ja sopimalla tavalla. Samaa ideaa toteutetaan myös juniori-ikäisen

pelaajan pelatessa aikuisten sarjoissa.

4.2 Harjoittelu ja pelaaminen oman ja toisten ikäluokkien kanssa

Saman ikäluokan pelaajat harjoittelevat aina yhdessä omana harjoitusryhmänä niin kesällä

kuin talvella, vaikka kilpailukaudella pelattaisiin useammalla joukkueella. Samoin pelaajan

on mahdollista pelata useammassa ikäluokassa oman taitotason mukaan. Etusijalla ovat

kuitenkin aina oman ikäluokan joukkueen pelit. Tällöin ratkaisut peluutuksesta tehdään

aina joukkueiden valmentajien kesken, eikä koskaan olla yhteydessä suoraan pelaajiin tai

heidän vanhempiinsa.

4.3 Pelimäärä ja harjoituskerrat ikäluokittain

 

Pelimäärä- / harjoituskerta tavoite kauden aikana

● G-juniorit 20-25 / 1-2 kertaa viikossa (3-6h)

● F-juniorit 25-30 / 1-2 kertaa viikossa (3-6h)

● E-juniorit 25-30 / 2-3 kertaa viikossa (4-8h)



● D-juniorit 30-35 / 3-5 kertaa viikossa (6-10h)

● C-juniorit 40-50 / 3-5 kertaa viikossa (8-12 h)

Yllä mainitut ikäluokkakohtaiset harjoitusmäärät koskevat lajiharjoituksia ja seuran saama

olosuhderesurssi pyritään jakamaan tämän periaatteen mukaisesti. Seuralta saatujen

vuorojen lisäksi joukkueilla on mahdollisuus omakustanteiseen ja itse organisoituihin

lisäharjoituksiin, jotka useimmiten pitävät sisällään fysiikka-, juoksu- ja muuta

oheisharjoittelua, mutta tilanteen mukaan myös ylimääräisiä lajiharjoituksia.

Lisäksi kesän kilpailukauden harjoitusvuorojen jakoon vaikuttaa joukkueiden pelikalenteri.

Lähtökohta on se, että kaikki joukkueet pääsevät pelaamaan ottelunsa hiekkatekonurmella,

joita on seuran käytössä kolme, kaksi Roihuvuoressa ja yksi Myllypurossa. Naisten

edustusjoukkueen ja B-tyttöjen harjoitukset ajavat vuorojen jaossa myös junioreiden pelien

edelle, mutta tällaisia päällekkäisyyksiä yritetään välttää ja purkaa. Muissa tapauksissa

pelitoiminta ajaa aina harjoitusten edelle vuoroja suunniteltaessa.

4.4 Osallistuminen leireille

Leireille pyritään saamaan joukkue jokaisesta ikäluokasta mahdollisuuksien mukaan.

Samalla tavoitteena on saada leireille mahdollisimman monta joukkuetta eli useampikin

joukkue yhdestä ikäluokasta. Niinpä jokaisella pelaajalla on halutessaan

osallistumismahdollisuus leirille ja tarpeen vaatiessa joukkue muodostetaan yhteistyössä

muiden seurojen kanssa yhdistelmäjoukkueena. Mikäli joukkueita saadaan yhdestä

ikäluokasta useampia, ei G- ja F-junioreissa muodosteta vielä tasojoukkueita. Leirille

lähtevien joukkueiden ja pelaajien määrä kartoitetaan aina talvikaudella helmikuun aikana.

    

4.5 Eri osapuolten säännöt ja edellytykset toimijoina

4.5.1 Roihu seurana

● Tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun harjoitteluun kaikille pesäpallosta kiinnostuneille.

● Tarjoaa halukkaille pelaajille pelimahdollisuuden Eteläisen alueen sarjoissa.

● Mahdollistaa pesäpalloon liittyvän, monipuolisen koulutuksen valmentajille,

toimihenkilöille ja tuomareille.

● Järjestää asianmukaiset pelipuvut, pelikentät, pukukopit ja muut peleissä tarpeelliset

asiat.

● Edellyttää urheilijamaista, päihteetöntä ja kannustavaa käytöstä pelaajilta,

pelinjohtajilta ja vanhemmilta harjoituksissa ja pelireissuilla.



● Odottaa, että vanhemmat huolehtivat ennen ja jälkeen pelien kentän siisteydestä ja

järjestyksestä, myyvät seuran hyväksi kioskituotteita ja osallistuvat kirjureina ja

tuomareina pelien toimitsijatehtäviin.

● Seuran varainhankinta tapahtuu vapaaehtoisvoimin (talkoot, sponsoreiden

kerääminen jne.), joten monien ihmisten osallistuminen helpottaa yhteisen

työpanoksen läpiviemistä.

 

4.5.2 Pelaaja

● Harrastan joukkuelajia – otan aina pelikaverini ja joukkueeni huomioon. En kiusaa,

arvostele enkä muutenkaan aiheuta mielipahaa oman joukkueen jäsenille tai

vastustajalle.

● Toimin urheilijamaisesti, päihteettömästi, kannustavasti ja reilun pelin hengessä

harjoituksissa ja pelireissuilla.

● Olen esimerkkinä nuoremmille pelaajille. Noudatan sääntöjä, kunnioitan tuomareita

ja arvostan saamiani tehtäviä (pelitehtävä, tuomarointi tms.).

● Opettelen huolehtimaan itsestäni ja varusteista.

● Yritän osallistua joukkueen toimintaan aktiivisesti. Ilmoitan ajoissa

pelinjohtajalle/valmentajalle, jos en pääse harjoituksiin tai peliin.
 

4.5.3 Pelinjohto ja valmennus

● Muistan, että olen aina pelaajille tärkeä henkilö ja roolimalli. Pyrin luomaan

innostavan, kannustavan ja positiivisen ilmapiirin.

● Sovin yhdessä pelaajien kanssa joukkueelle säännöt.

● Ilmoitan peliajankohdista ja muista aikatauluista pelaajille/huoltajille valitsemallani

tavalla riittävän ajoissa.

● Suunnittelen ja vedän harjoitukset.

● Hoidan yhteydet seurajohtoon ja muihin joukkueisiin.
 

4.5.4 Vanhemmat

● Vanhemmat ovat joukkueiden tärkeimpiä tukijoita. Toivottavasti mahdollisimman

monet vanhemmat osallistuvat joukkue- ja seuratasolla lasten harrastukseen.

● Tuon lapseni ajoissa harjoituksiin ja peleihin. Annan pelinjohtajien vastata

harjoituksissa ja peleissä joukkueen ohjaamisesta. Monesti ylimääräiset apukädet

ovat tarpeen.

● Yritän toiminnallani saada aikaan hyvää mieltä ja yhteishenkeä. Tärkein tehtäväni on

kannustaa asiallisesti ja reilusti.

● Sovin joukkueen muiden vanhempien kanssa kioski-, kirjuri- ja tuomarivuorot.



● Huolehdin lapseni pelilisenssin ostosta. Peleihin voin tarvittaessa koota

kimppakyytejä.

● Huolehdin ennen junnupelejä tulostaulun, tuomarilaikat sekä kirjurivälineet oikeaan

päähän kenttää ja pelin jälkeen tuon ne siististi takaisin varastoon.

● On suotavaa, että vanhemmat osallistuvat seuran talkoisiin ja varainhankintaan sekä

esim. kirjurikoulutukseen. Mikään työ yhteisen harrastuksen eteen ei ole turhaa ja

kaikkien panosta tarvitaan.

5 HARJOITTELU IKÄKAUSITTAIN

Tässä osiossa on tarkoitus aukaista juniorivalmennuksen päätavoitteita ja -sisältöjä.

Tavoitteet ja sisällöt on luokiteltu ikäluokkakohtaisesti ja niiden pohjana on käytetty

Pesäpalloliiton laatimaa virallista pesäpallon pelaajapolkua (www.pesisvalmennus.fi). Roihun

tavoitteena on kasvattaa pelaajistaan itsenäisesti ajattelevia pesäpalloilijoita. Roihun

junioripesäpallon valmennustoiminnan tavoitteita on ollut tekemässä Roihun johtokunnan

jäsenet, joiden vastuulla valmennus on. Kaikki seurassa valmentavat henkilöt sekä muut

toimijat toimivat näiden periaatteiden ja tavoitteiden pohjalta. Joukkueilla on kuitenkin

mahdollisuus soveltaa linjauksia joukkueelleen paremmin sopiviksi.

5.1. Pesiskerhot

Kasvatuksellinen tavoite on onnistumisten ja elämysten takaaminen, INNOSTUMINEN

JA ILO , itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen sekä tutustuttaa lajiin leikin

ja erilaisten viitepelien avulla.

5.1.1 OPITTAVAT LAJITAIDOT:

● perusvalmiuksien kehittäminen: lyönti-, heitto- ja kiinniottaminen eri kokoisten

pallojen ja erilaisten mailojen avulla.

 5.1.2 OPITTAVAT PELITAIDOT
● pesäpalloon pelinä tutustuminen eri viitepelien avulla

5.1.3. PSYYKKISET TAIDOT

● innostuminen lajista

● opetellaan kuuntelemaan ja noudattamaan annettuja ohjeita

● opetellaan pitämään itsestä ja tavaroista huolta

● oppia ottamaan huomioon muut kanssaihmiset

http://www.pesisvalmennus.fi


● oppia toimimaan ryhmässä

● kannustetaan muita

5.1.4 FYYSISET OMINAISUUDET

● monipuolinen liikunta

● leikinomaiset pelit, ketteryyttä ja nopeutta kehittävät viestit ja juoksuleikit

● oman kehon hallinta

● erilaiset tehtäväradat

5.2 F-G- ikäiset

Kasvatuksellinen tavoite on oppia huolehtimaan tavaroistaan. Oppia olemaan

ryhmässä ja huomioimaan muut kanssaihmiset. Kannustamaan muita ja iloitsemaan

omista ja muiden onnistumisista, ILO JA INNOSTUMINEN JA PIDETÄÄN YHDESSÄ

HAUSKAA!

5.2.1 OPITTAVAT LAJITAIDOT:

Sisäpeli

● palloon osuminen
● vauhditon peruslyönti / vauhdilla peruslyönti

● vaakamailanäppi ja sen suuntaaminen

 

Ulkopeli

● peliasennon harjoittelua

● perusheitto ja kiinniotto

● räpylätekniikan harjoittelua, esim. aurinkoliikkeen avulla

● maapallon kiinniottamisen opettelua kämmen / rysty

● syöttämisen harjoittelua

Eteneminen

● etenemisen opettelua, etenemisjärjestys, pesälle tulo, laittoman jälkeen eteneminen

● syöksymisen opettelua

● kaaripelin opettelua

 



 5.2.2 OPITTAVAT PELITAIDOT

Sisäpeli

● Lyöntivalikoima; pieni vai kova

● lyönnin seuraaminen

● merkkilyönti vai vapaa lyönti

● mailamiehen seuraaminen

● opetellaan ymmärtämään merkin idea ”viestintävälineenä” pelinjohtajan ja

pelaajan välillä
● perusmerkin harjoittelua merkki päällä / pois

Ulkopeli

● eri pelipaikat ja niiden nimet

● pelipaikkakohtaisten tehtävien harjoittelua

● varmistamisen ja taittolinjojen harjoittelua

 
 LUKKAROINTI

 
● perussyöttö / vaihtotilanteessa nopea, matala syöttö

● väistäminen ja näpyn haku

5.2.3 PSYYKKISET TAIDOT

● innostuminen lajista

● opetellaan kuuntelemaan ja noudattamaan annettuja ohjeita

● opetellaan pitämään itsestä ja tavaroista huolta

● oppia ottamaan huomioon muut kanssaihmiset

● oppia toimimaan ryhmässä

● kannustetaan muita

5.2.4 FYYSISET OMINAISUUDET

● monipuolinen liikunta

● leikinomaiset pelit, ketteryyttä ja nopeutta kehittävät viestit ja juoksuleikit

● oman kehon hallinta

● erilaiset tehtäväradat



5.3 E-ikäiset

Kasvatuksellinen tavoite on myönteisen minä- kuvan vahvistaminen samalla

ymmärtäen olevansa osa isompaa ryhmää. Kannustamaan muita ja iloitsemaan

omista ja muiden onnistumisista. Oppia kuuntelemaan ja toimimaan annettujen

ohjeiden mukaan. PIDETÄÄN YHDESSÄ HAUSKAA JA KOHDELLAAN KAVEREITA

REILUSTI!

 5.3.1 OPITTAVAT LAJITAIDOT:

Sisäpeli

● peruslyönti vauhdilla

● maalyönti

● koppilyönti

● koukkunäpyn opettaminen

● lyöntiparien opettelua kova / pieni taka-avulla

Ulkopeli

● peliasennon vahvistaminen

● vastaantulo- kiinniotto- heitto -rytmin harjoittelua

● räpylätekniikan vahvistaminen

● heittotekniikka; teknisesti oikea heitto

● syöttäminen; teknisesti oikea syöttö

 
 
 Eteneminen

 
● etenemisen merkitys osana peliä

● kärkkymisen harjoittelua pesiltä

● syöksymisen opettelua

● takaetenemisen opettelua

● “sirvahdusten” hyödyntäminen

● juoksutekniikan harjoittelua



5.3.2 OPITTAVAT PELITAIDOT: ( Super/Ykköspesis pelien seuraaminen )

 Sisäpeli

● Lyöntivalinta merkin mukaan; vapaa / pieni / kova

● milloin lyöjästä etenijäksi

● kaaripelin opettelua

● väärien huutaminen, asento, matala
 
 Merkkipeli:

● kärkimerkki 1-2 tilanteessa

● väärä pois / lento

● ison väärän poisottamisen harjoittelua

● mailamiehen rooli

● omista lähtemisen harjoittelua kolmoselta kotiin

Ulkopeli

● pelipaikkakohtainen pelaaminen
● kuviopelaaminen vaihtotilanteissa
● ennakointi, ajatus siitä mitä seuraavaksi tekee
● taittolinja ja varmistaminen

Lukkarointi

● oikeaoppinen syöttö-väistäminen
● tolpan/puolikorkean harjoittelua
● matalan/nopean syötön harjoittelua
● taktisen väärän harjoittelua sekä vaihto- että takatilanteessa - väistäminen - heitto

5.3.3 PSYYKKISET TAIDOT

● ilo ja innostuminen

● onnistuminen henkilökohtaisesti sekä osana ryhmää

● vuorovaikutustaitojen harjoittelua

● ymmärtää olevansa osa isompaa ryhmää

5.3.4 FYYSISET OMINAISUUDET

● koko kehon vahvistaminen monipuolisesti, kuntopiirit omalla keholla, mailajumppa

● nopeus ja kimmoisuusharjoittelun kehittäminen



● erilaisten liikeratojen harjoittelua , esim. koordinaatiot, tikapuut, dynaamiset /

aktiiviset

● liikkuvuusharjoitteita

5.4 D-ikäiset

Kasvatuksellinen tavoite on kannustaminen ja toisten onnistumisista iloitseminen.

Joukkuehengen “Me - henki” tärkeyden ymmärtäminen, pettymyksen sietokyvyn

kasvattaminen. ROHKEUS YRITTÄÄ JA KOHDELAAN KAVEREITA REILUSTI!

5.4.1 OPITTAVAT LAJITAIDOT:

Sisäpeli

● koukku / ohitus

● lyöntiparien harjoittelua

● varsilyönnin harjoittelua

● kovien lyöntien suunnat maa- / ilmalyönnit

● rajalyöntien harjoittelua

Ulkopeli

● sivuttaisliikkeen kiinniotot, lukkoaskeleiden harjoittelua

● eri asennoista heiton harjoittelua, alakautta heitto

● taaksepäin liikkuminen, oikeaoppinen kääntyminen

● pelipaikkakohtainen harjoittelu

Eteneminen

● oman lähdön opettelua kolmoselta kotiin

● etenemisen merkitys osana peliä, kilpailutilanne lukkaria vastaan

● lähdön rytmittäminen

● syöksymisen jälkeinen toiminta

● takaetenemisen opettelua

● “sirvahdusten” hyödyntäminen

● juoksutekniikan harjoittelua



5.4.2 OPITTAVAT PELITAIDOT: ( Super/Ykköspesis pelien seuraaminen )

Sisäpeli

● lyöntivalikoiman vahvuuksien hyödyntäminen pelitilanteessa, oman ajattelun

merkitys

● vapaan lyönnin seuraaminen ja lähteminen

● kentän termit ja käsitteet (3-luukku /pesä,  kolmos-, keski-, kakkossauma ja

2-luukku/pesä)

Merkkipeli:

● merkin seuraaminen lyöntivuoron aikana

● kaaripelissä mailamiestoiminnan harjoittelua (myös pelaaja itse mailamiehenä)

● iso väärän poistamisen harjoittelua

● omista lähtemisen harjoittelua kolmoselta kotiin

Ulkopeli

● ennakoi, ajoita ja suorita

● oikea sijoittuminen ja ymmärrys miten tulee liikkua esim. kotiutus, kopinnosto,

vaihtotilanne

● kommunikoinnin harjoittelua vieruskaverien kanssa

Lukkarointi

● oikeaoppinen syöttö-väistäminen

● tolppa/puolikorkea

● matala/nopea syöttö

● taktisen väärän harjoittelua sekä vaihto- että taka tilanteessa - väistäminen - heitto

● näpyn haku harjoittelua

● vaihtotilanteissa heittely ja syöttömerkki

5.4.3 PSYYKKISET TAIDOT:

● kannustaminen ja toisten onnistumisista iloitseminen

● pettymyksen sietokyvyn kasvattaminen

● joukkuehengen “Me - henki” tärkeyden ymmärtäminen

● paineen alla suoritusten lisääminen, esim. harjoituksissa leikkimielisiä yksilö- ja

joukkuekilpailuja

● tavoitteiden asettelun harjoittelua



5.4.4 FYYSISET OMINAISUUDET:

● Yleisvoiman ja kestävyysharjoittelun kehittäminen omalla keholla

● nopeusharjoittelua monipuolisesti, juoksutekniikan harjoittelua, koordinaatiot, loikat,

dynaamiset / aktiiviset, aidat, tikapuut

● keskivartalo

● heittovoima

● kimmoisuus

● liikkuvuus

5.5 C-ikäiset

Kasvatuksellinen tavoite on pelaajien sosiaalisuuden ja yhteistyötaitojen

vahvistaminen ja tukeminen urheilijaksi kasvamisessa. URHEILULLISUUS JA

OIKEUDENMUKAISUUS SEKÄ ARVOSTAVA KOHTAAMINEN KAIKESSA

TOIMINNASSAMME niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

5.5.1 OPITTAVAT LAJITAIDOT:

Sisäpeli

● kääntönäppi, tuppinäppi

● lyöntitriplan harjoittelu, koukku/ohitus/tuppi

● varsilyöntien omaksuminen

● viisto- / pystärilyönnin opettaminen

● pomppulyönnin opettaminen

Ulkopeli

● pelipaikkakohtaisten ulkopelisuoritteiden vahvistaminen (aukota ja täytä)

● pelipaikkakohtaisten suoritustekniikoiden harjoittelua, esim. etukenttä, pesävahdit,

kopparit, polttajat

● suoritusnopeuden ja -varmuuden kehittäminen

Eteneminen

● oman lähdön opettelua kolmoselta kotiin

● etenemisen merkitys osana peliä, kilpailutilanne lukkaria vastaan

● lähdön rytmittäminen



● syöksymisen jälkeinen toiminta

● takaetenemisen opettelua

● “sirvahdusten” hyödyntäminen

● juoksutekniikan harjoittelua

5.5.2 OPITTAVAT PELITAIDOT: ( Super/Ykköspesis pelien seuraaminen )

Sisäpeli

● Lyöntiperheen merkityksen ymmärtäminen, pienet, ohitukset, varret, kovat

● vapaan lyönnin seuraaminen ja lähteminen

● ulkopelin virhesijoittumisten tunnistaminen

Merkkipeli:

● merkin seuraaminen lyöntivuoron aikana

● pikamerkit, kiellot, automaatti- ja ennakkovaroitusmerkki

● kaaripelissä mailamiestoiminnan opettelua (myös pelaaja itse mailamiehenä)

● kaaripelin eri roolien harjoittelua

Ulkopeli

● Ennakointi

● pelilukutaito, nopea / hidas etenijä, sijoittuminen sen mukaan

● syvyyspelaaminen

Lukkarointi

● oman pelitavan hahmottaminen vahvuuksien kautta

● syöttölautasen hallinta

● vaihtotilanneheittely / syöttömerkki / väärän merkki

● näpynhakuharjoittelua

● omat henkilökohtaiset harjoitteet

5.5.3 PSYYKKISET TAIDOT:

● vastuunottaminen

● harjoittelun koventuminen

● epäonnistumisten käsittely ja miten siitä eteenpäin



● Me-hengen vahvistuminen

● omien tunteiden tunnistamisen harjoittelua

● tavoitteiden asettaminen lyhyellä / pitkällä tähtäimellä

5.5.4 FYYSISET OMINAISUUDET:

● valmistavaa voimaharjoittelua monipuolisesti, lajivoimatyyppistä harjoittelua pienillä

painoilla

● nopeusharjoittelua monipuolisesti, juoksutekniikan harjoittelua, koordinaatiot, loikat,

dynaamiset / aktiiviset,  aidat, tikapuut

● keskivartalo

● kimmoisuus

● liikkuvuus

5.6. B-ikäiset

Kasvatuksellinen tavoite on harrastajasta urheilijaksi kasvaminen ja oman

peli-identiteetin vahvistaminen. Tavoitteellinen sekä kokonaisvaltainen vastuunotto

omasta urheilusta. URHEILULLISUUS ohjaa kaikkea toimintaamme. Pidämme

HAUSKAA yhdessä ja kohtaamme kanssaihmiset REILUSTI, OIKEUDENMUKAISESTI ja

ARVOSTAEN. Annamme INNOSTUKSEN  ja ILON näkyä kaikissa tapahtumissa.

5.6.1 OPITTAVAT LAJITAIDOT:

Sisäpeli

● lyöntivalikoiman laajentaminen,  yksi uusi lyönti lisää lyöntivalikoimaan talven aikana

● olemassa olevan lyöntivalikoiman vahvistaminen

● vahvuuksien tunnistaminen

Ulkopeli

● lajitehokkuuden ymmärtäminen osana pelisuoritusta

● ulkopelisuoritusten vahvistaminen

Eteneminen

● etenemistaitojen vahvistaminen

● kolmoselta omien lähtöjen vahvistaminen



5.6.2 OPITTAVAT PELITAIDOT: (Superpesiksen pelien seuraaminen, omien

pelien katsominen)

Sisäpeli

● oman lyönnin valinta vahvuuksien ja ulkopelaajien sijoittumisten mukaan

● maskipelaaminen

● omien merkkien näyttäminen etenijälle

Ulkopeli

● ennakoida ja tunnistaa tuleva tilanne ja liikkua ripeästi niihin (pelitemmon

nopeuttaminen)

● opetella seuraamaan lyöjän vauhtiaskeleita ja liikkua sen mukaan

● ei anna saman sisäpelaajan  “hömpöttää” samalla lyönnillä toista kertaa samassa

pelissä, eli opettelee muistamaan pelin sisällä vastustajan lyöntejä ja reagoimaan

niihin tulevissa vuoroissa.

Lukkarointi

● suoritusvarmuuden kehittäminen joka osa-alueella

● erilaisten syöttöjen harjoittelua erilaisilla syöttöliikkeillä

● näpynhakujen vahvistaminen

● kaaripeliä vastaan pelaaminen ( paineensietokyvyn kasvattaminen )

● oma henkilökohtainen harjoitusohjelma vapaa-ajalla

5.6.3 PSYYKKISET TAIDOT:

● tavoitteellisuus

● urheilullisuus

● omien tunteiden tunnistamisen harjoittelua pelitilanteissa ja niiden kanssa

pelaaminen, fokus aina seuraavassa tilanteessa.

● kokonaisvaltaisen vastuun hahmottaminen omasta urheilemisesta

5.6.4 FYYSISET OMINAISUUDET:

● henkilökohtaiset voimaohjelmat huomioiden rooli ( etenijä /  lyöjä ) sekä

painopisteessä olevat kehitettävät ominaisuudet esim. heittokäsi.



6  TESTIPATTERISTO VALMENNUKSESSA

Ajatuksena on luoda seuran käyttöön yhtenäinen testijärjestelmä, jossa yksittäisen pelaajan

kehitystä voidaan seurata kaudesta toiseen samanlaisina pysyvien perustestien avulla.

Samalla tämäntyyppinen testaaminen ohjaa myös pelaajaa itseään havainnoimaan omaa

kehittymistään. Toinen tärkeä tehtävä on ohjata pelaajan huomio niiden fyysisten- ja

lajiominaisuuksien kehittämiseen, joita myöhemmin testataan valtakunnallisten

akatemioiden ja urheilulukioiden pääsykokeissa.

6.1 B- ja C-ikäiset:

Lajitaidot:

● näpy 1-raja (onnistumiset ulospäin kiertävänä)

● näpy 2-raja (onnistumiset ulospäin kiertävänä)

● peruslyönnin tarkkuus (alue verkossa)

● kopinnosto

● kiinniotto-heitto-yhdistelmä

● tarkkuusheitto

● pomputtelu- / tekniikkarata

● lyönti- ja heittotutka

Fyysiset ominaisuudet:

● nopeus 30m, väliaika 10m

● nopeuskestävyys 3 x 3 x 30m

● ketteryysrata

● vauhditon pituus

● kuntopallo, pään yli eteen ja taakse 2kg

6.2 D-ikäiset

Lajitaidot:

● näpy 1-raja ruutuun

● näpy 2-raja ruutuun

● peruslyönnin tarkkuus (alue verkossa)

● kopinnosto

● kiinniotto-heittoyhdistelmä

● tarkkuusheitto

● pomputtelu (myös tekniikkarata)

● lyönti- ja heittotutka

● syöttäminen



Fyysiset ominaisuudet:

● nopeus 30m, väliaika 10m

● nopeuskestävyys 3 x 30m yksittäisenä sarjana

● ketteryysrata

● vauhditon pituus

● kuntopallo, pään yli eteen ja taakse 1kg

6.3 E- ja F-ikäiset

Lajitaidot:

● näpy 1-raja

● näpy 2-raja

● peruslyönnin tarkkuus, myös osumat lasketaan

● tarkkuusheitto (sama vaatimus tarkkuudesta, mutta esim. lyhyempi heittomatka)

● kiinniotto-heitto-yhdistelmä helpotettuna

● pomputtelu (voidaan korvata myös sulkapallomailalla ja -pallolla)

● lyönti- ja heittotutka

Fyysiset ominaisuudet:

● nopeus 30m, väliaika 10m

● ketteryysrata, voidaan testata myös liikkuvuuksiin ja ketteryyteen liittyvien liikkeiden

osaamista ja sujuvuutta

● vauhditon pituus

● samat kuntopallotestit esim. koripalloa hyödyntäen



7 PÄÄKAUPUNKISEUDUN AKATEMIA

Pääkaupunkiseudun pesisakatemialla on käynnissä toinen toimintavuotensa. Akatemian

toiminta alkoi tammikuussa 2019, ja sen vastuuvalmentajana on toiminut alusta alkaen

Aleksi Järviaho. Toimintaa, sen taustoja sekä kehitysmahdollisuuksia ja tulevaisuuden

näkymiä varten haastattelimme työhömme Aleksia. Akatemiassa harjoittelevat toisen asteen

opiskelijat ja yhteistyötä on kehitetty erityisesti Mäkelänrinteen urheilulukion kanssa.

7.1. Harjoittelu akatemiassa

Talven ja kevään 2019 aikana akatemiassa harjoiteltiin kaksi kertaa viikossa. Toinen harjoitus

toteutettiin Myllypuron Pallomyllyssä lajiharjoituksena tilavassa hallissa ja toinen

Hakaniemen pienemmässä urheiluhallissa. Kaudella 2019-20 on jatkettu kahden

harjoituksen viikkotahdilla. Pallomyllyn rinnalle toiseksi harjoituspaikaksi on tullut Espoon

Otaniemi, jolla on ollut tarkoitus saada myös läntisellä pääkaupunkiseudulla asuvia

pesäpalloilijoita mukaan toimintaan. Tämä ei ole Aleksin mukaan ottanut tuulta purjeisiin

toivotulla tavalla.

7.2. Akatemian osallistujamäärät

Pesisakatemian treenivahvuuteen kuuluu 25 urheilijaa. Haasteena on kuitenkin ollut

yksittäisten treenikertojen osallistujien vähyys, sillä keskimäärin osallistujamäärä on jäänyt

noin kymmeneen eli alle puoleen ryhmän nimivahvuudesta. Enimmilläänkin osallistujamäärä

on ollut 15 pesäpalloilijassa. Osallistuminen on muun Suomen akatemiatoimintaan

verrattuna vielä toistaiseksi vähäistä, sillä akatemiavalmentajien käymien keskustelujen

perusteella esimerkiksi Vuokatissa tai Seinäjoella voi Aleksin mukaan olla osallistujia kertaa

kohti yli 20.

Vielä toistaiseksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi yksi suuri haaste on ollut järkevien

lajiharjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen, mikä korostuu mm. tilanneharjoittelussa ja

roolinmukaisten sisältöjen pyörittämisessä. Pelaajat ilmoittautuvat yksittäisille

harjoituskerroilla netissä toimivassa ilmoittautumispalvelussa, mutta joskus tieto

poisjäänneistä voi jäädä viime hetkeen.

Toivottavaa toiminnan kannalta olisi se, että Helsingissä asuvat ja opiskelevat pesäpalloilijat,

jotka edustavat seurojaan muualla Suomessa kauempana pääkaupunkiseudusta,

osallistuisivat aktiivisemmin akatemian harjoitteluun. Helsingistä löytyy suhteellisen paljon

Superpesis-tasolla pelaavia kolmannen asteen opiskelijoita, jotka omalla

harjoitteluesimerkillään voisivat nostaa myös lukioikäisten toiminnan laatua.



7.3. Akatemiatoiminnan haasteet ja mahdollisuudet

Muita toiminnan haasteita ovat Aleksin mukaan yleiset pääkaupunkiseudun logistiset

haasteet. Pelaajien osallistuessa akatemian toimintaan eri oppilaitoksista kasvavat etäisyydet

ja liikkumiseen käytettävä aika ruuhkaliikenteessä usein turhan suuriksi. Lisäksi

harjoitusvuorot hyvistä harjoitusolosuhteista ovat monesti kortilla, sillä järkeviä vaihtoehtoja

harjoituspaikoiksi on todella vähän.

Toiminnan kehittämisen kannalta Aleksi näkee suurimmiksi mahdollisuuksiksi sen, että

pesisakatemia pääsisi mukaan pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urheaan, joka on

vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen

huippu-urheiluakatemia. Se toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean

huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean jäsenyys toisi mukanaan sen, että sen taustalla

toimivan säätiön kautta pesisakatemia pääsisi varmemmin käsiksi parhaiden

harjoituspaikkojen vuoroihin. Lisäksi akatemian jäsenet pystyisivät hyötymään Urhean

asiantuntijavalmennuksesta, kuten urheilufysioterapiasta, hieronnasta, psyykkisestä

valmennuksesta sekä ravitsemusvalmennuksesta.

7.4 Akatemiatoiminnan tulevaisuus pääkaupunkiseudulla

Tulevaisuuden näkymät Aleksi näkee orastavan hyvinä. Tulevalle kaudelle on suunnitteilla

viikoittaisen harjoitusmäärän kasvattaminen kolmeen harjoituskertaan. Tällöin

peruskuntokaudelta kohti kilpailukautta voitaisiin miettiä rytmitystä niin, että harjoittelu

alkaa yhdellä lajitreenillä ja kahdella oheisharjoituksella ja painotus muuttuu kilpailukautta

kohti lajikeskeisemmäksi, jopa kolme viikoittaista lajiharjoitusta sisältäväksi. Kolmen

viikkoharjoituskerran hyötynä olisi kaiken muun ohella se, että akatemiatoiminta voitaisiin

lukea oppilaitosten kurssitarjottimiin virallisiksi kursseiksi.

Aleksi suhtautuu myös toiveikkaasti siihen, että suosiotaan kasvattaneet alueelliset

yläkoululeiritykset kasvattaisivat vuosien saatossa myös toisen asteen opiskelijoissa suosiota

akatemiatoimintaa kohtaan. Tärkeäksi hän näkee sen, että jatkossa akatemiaan tulevat

toisen asteen opiskelijat keskittäytyisivät tiettyihin muutamiin urheilupainotteisiin alueen

lukioihin. Tämä helpottaisi harjoituskertojen aikatauluttamista ja rytmittämistä, koska tällä

hetkellä vuorot täytyy sovittaa yhteen hyvin monen eri oppilaitoksen kanssa, jolloin

päällekkäisyyksiä tulee väistämättä.

Seuratasolla toiveissa on se, että vuorokeskustelu seurojen suuntaan jatkuisi ja kasvaisi

entistä tiiviimmäksi. Tällöin seuravalmentajat voisivat olla entistä enemmän mukana

suunnittelemassa vuosivalmennussuunnitelmaa sekä yksittäisiäkin harjoituskertoja

palvelemaan yksilöiden tarpeita entistä paremmin.



7.5. Pohdintaa akatemiatoiminnasta ja valmennuksesta kouluissa

Omana pohdintana akatemiavalmennuksesta ja ylipäätään säännöllisen liikunnan

harjoittelun ja opiskelun yhdistämisestä niin valmentajan kuin opettajan työtä tekevinä

koemme, että eri ikäkausien toiminnan organisoinnissa löytyy vielä paljon hiottavaa.

Tästä esimerkkinä on pääkaupunkiseudulta Järvenpään kaupunki, jossa järjestetään

7.-9.-luokkalaisille koulun puitteissa liikuntapainotteista opetusta. Tämä on toteutettu niin,

että luokalle ”pääsykokeiden” (sisältävät liikuntatestit, joiden lisäksi pisteytetään

valmentajien ja liikunnanopettajien antamat suositukset, kilpataso omassa lajissa,

liikuntanumero sekä kaikkien koulun oppiaineiden keskiarvo) perusteella pääsevät oppilaat

osallistuvat 1-2 kertaa viikossa oman seuravalmentajan vetämiin lajiharjoituksiin aamuisin tai

iltapäivisin koulupäivän yhteydessä.

Näkisimme, että tämän ikäisenä toistuvan ja systemaattisen harjoittelun sisällöksi olisi

hyödyllisempää sisällyttää lajirajat ylittävästi yhteisiä osuuksia, jotka kehittäisivät

liikkuvuutta, koordinaatiota, ketteryyttä ja nopeutta. Tällöin pesäpallon toimintamallin

mukaiset yksittäiset yläkoululaisten alueelliset lajiharjoittelun tehoviikot rytmittäisivät

toimintaa silloin tällöin erinomaisesti.

Vastaavasti lukioikäisenä jo valmiiksi pitkiin opiskelupäiviin pitkine koulumatkoineen saisi

sisällytettyä jonkun sellaisen laji harjoituksen, jonka toteuttaminen kiireisen päivän

päätteeksi voisi muodostua aikataulujen sekä henkisen ja fyysisen kuormituksen kannalta

liian raskaaksi. Toisin sanoen, koulun harjoituksella voisi korvata yksittäisiä

joukkueharjoituksia, kunhan niiden sisältö on tarkkaan suunniteltu oman seuravalmentajan,

akatemiavalmentajan ja liikunnanopettajan tai liikuntavalmentajan kanssa.

7.6 Akatemiatoiminta vuonna 2021

Teimme lajinkehittämistyön kauden 2019 jälkeen, jolloin haastattelimme Aleksi Järviahoa

asian tiimoilta. Työmme lopullinen palautus ja julkaisu tapahtuu koronan tuomista haasteista

johtuen kuitenkin vasta 2021 syksyllä, melkein kaksi vuotta työn aloittamisen jälkeen.

Katsoimme järkeväksi päivittää tilannetta akatemiatoiminnan osalta tähän päivään, sillä

pääkaupunkiseudun pesisakatemia on kehittynyt isoin askelin viimeisten vuosien aikana.

Pesäpallo on saanut lajina luvussa 7.3 mainitun Urhea-jäsenyyden. Tämä lisää lajin

näkyvyyttä sekä myös seura- ja valmennusyhteistyötä pääkaupunkiseudulla muiden lajien

kanssa. Tavoitteena on myös lajirajat ylittävän valmmenusosaamisen ja -tietouden jakaminen

ja kehittäminen.



Urheilijan näkökulmasta toiminta ei merkittävästi muutu. Asiantuntijapalvelut, kuten

fysioterapia, ravintovalmmennus, psyykkinen valmennus ja lääkäripalvelut, ovat helpommin

saavutettavissa ja löytyvät sijainniltaan yhdestä ja samasta paikasta.

Harjoitusolosuhteista voidaan mainita Mäkelänrinteen urheilulukion välittömään

läheisyyteen valmistunut Urhea-halli. Hallista ei löydy vielä toistaiseksi pesäpalloon

soveltuvaa lajiharjoittelutilaa, mutta kaikki muu ominaisuusharjoittelu onnistuu siellä

loistavasti. Muut harjoittelupaikat sijaitsevat Roihuvuoressa (tekonurmikenttä) sekä talven

osalta Pallomylly sekä Arena Center Myllypurossa.

Akatemiaharjoittelun vuosikello on laadittu kolmen viikoittaisen harjoituksen ympärille

seuraavasti:

elokuu: laji 3 krt/vk

syyskuu: laji 2-3 krt /vk, fysiikka 0-1 krt/vk

lokakuu: fysiikka 3 krt/vk + lajiteoria / omat tavoitteet

marraskuu: fysiikka 1-2 krt/vk, laji 1-2 krt/vk

joulu-huhtikuu: laji 2 krt/vk, fysiikka 1 krt/vk

toukokuu: laji 2-3 krt/vk, fysiikka 0-1 krt/vk



8. POHDINTA

Tämän lajinkehittämistyö  avasi todellakin silmät sille tosi asialle, että potentiaalisia

harrastajia on valtava määrä. Helsinkiläisissä seuroissa harrastaa tällä hetkellä noin 55 000

lasta ja nuorta. Saamalla ohjatuksi pesiksen pariin edes 1 % näistä lapsista ja nuorista

näyttäisi seuramme tulevaisuus huomattavasti valoisammalta. Harrastajamäärien kasvulla ja

laadukkaalla valmennuksella meillä olisi huomattavasti paremmat mahdollisuudet päästä

seurajohdon asettamiin tavoitteisiin; valtakunnallisesti menestyvä seura niin tyttö- kuin

poika puolella, sekä naisten Superpesis joukkueen menestyminen korkeimmalla sarjatasolla.

Samalla on hyväksyttävä se tosiasia, että lajikirjo ja seurojen määrä on merkittävä, jopa 100

lajia ja 800 seuraa. Tarjonta on valtava ja Helsingin iso koko sekä pitkät välimatkat tuottavat

seuroille haasteita. Roihun näkökulmasta tilanteen haastavuutta lisää se, että muiden

seurojen pelaajien rekrytointi sekä ensikosketus lajiin tapahtuu entistä nuorempana, jopa

alle kouluikäisenä. Niinpä on pysyttävä tässä kehityksessä mukana ja kehitettävä

“pesisliikkari”-toimintaa esi- ja alakouluikäisille lapsille nimenomaa lähialueiden kouluille.

Vaihtoehtona toiminnan käynnistämistä helpottamaan voisi suunnitella alueellisella lajirajat

ylittävällä seurayhteistyöllä toteutettuna liikuntakerhoja, joissa pääsisi kokeilemaan eri

palloilulajeja matalalla kynnyksellä. Tällä hetkellä teemme seurassamme jo pienimuotoista

lajirajat ylittävää seurayhteistyötä.  E-pojissa pesäpallo toimii osalle junioreista tukilajina

kesällä ja talvella he pelaavat jääkiekkoa.

Systemaattisen pelaajarekrytoinnin sekä valmennuksen organisoinnin toteuttamiseksi

junioripäällikön palkkaaminen on elinehto. Toistaiseksi seuran toiminnassa on ollut vain

kesätyöntekijöitä, mutta seuraavan askeleen ottaminen on vakituisen työntekijän

palkkaaminen, jonka tärkeimpänä työtehtävänä olisi nuorimpien ikäluokkien valmennuksen

koordinointi. Hän toimisi joukkueiden valmentajien tukena ja kävisi säännöllisesti

harjoituksissa mukana myös ohjaamassa.

Junioripäällikön toisena tärkeänä tehtävänä olisi uusien harrastajien saaminen mukaan

seuran toimintaan. Pääkaupunkiseudulla nuoremmissa ikäluokissa on keskeistä se, että

harrastajat tulevat lähialueen kouluista ja päiväkodeista rajallisiin, Itä-Helsinkiin sijoittuviin

liikuntapaikkoihin nähden. Junioripäällikkö tekisi yhteistyötä lähialueiden päiväkotien,

eskareiden ja koulujen kanssa ja organisoisi näissä yksiköissä  pesiskerho ja -liikkari

toimintaa.

Junioripäällikön palkkausta varten seura on hakemassa sekä OKM-tukea että Pesäpalloliiton

tukea, jotta toiminta pääsisi vauhtiin. Tukien avulla pystyttäisiin turvaamaan alkuun seuran

talous. Harrastajamäärien kasvaessa niin taloudellinen uhka pienenee vaikka tuet jäisivätkin

pois. Tällöin maltillinen nousu kausimaksuissa ei näkyisi harrajamäärien vähenemisenä.



Junioripäällikön työnkuva määräytyisi henkilön valinnan myötä hänen osaamisensa ja

persoonaansa sopivaksi.

Työn esittelyn palautteessa Kuortaneen urheiluopistolla saimme vielä tehtäväksemme pohtia

sitä millaiseksi seuraksi Roihun pitäisi profiloitua. Onko järkevää kilpailla harrastajista, vai

voisiko pelaajarekrytoinnin näkökulmasta toimia tukilajina oleminen jollekin

pääkaupunkiseudun valtalajille, esimerkiksi jääkiekolle?

Ensimmäiset kokemukset yllä mainitusta E-ikäisten lajirajat ylittävästä seurayhteistyöstä ovat

olleet rohkaisevia. Niiden pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä siitä, että on tärkeää

vakiinnuttaa esimerkiksi alueellisesti niitä seuroja, joiden kanssa yhteistyötä pidetään yllä ja

jatketaan myös tulevina vuosina. Tällöin on olemassa jo valmis konsepti siitä, miten

toimintaa on järkevä toteuttaa. Tässä kohtaa on hyvä muistaa seuran varsinaista toimintaakin

ohjaava alueellinen painotus, jotta yhteistyöseurat löytyvät Viikinkien (Vuosaari) tapaan

Itä-Helsingistä.

Suurempien pelaajamassojen kosketuspinta pesäpalloon edelliskappaleen kaltaisesti voisi

helpottaa myös yksittäisten pelaajien harrastustoiminnan aloittamista seuratasolla ns.

omana harrastuksenaan, ei pelkän seurayhteistyön kautta. Tätä tukee myös asetelma kesä- ja

talvilajien välillä, jolloin kilpailukausi ei osu samaan aikaan.

Yllä kuvatut toimet toisivat mukanaan paljon positiivisia elementtejä. Työtä varten tehdyn

pääkaupunkiseudun seurakyselyn perusteella lopettamisikä eri lajeissa on kohtuullisen

alhainen, jolloin kokemukset pesäpallon parista voisivat helpottaa toisen harrastuksen

jatkamista. Tärkeää on myös vahvistaa seuran imagoa niin, että harrastustoiminnan lisäksi

Roihu mielletään samalla myös juniori-ikäluokissa huipulle tähtäävänä seurana, ja

pelaajakehityksen kilpapolku yhtä näkyvänä ns. harrastajapolun rinnalla.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vanhimmissa ikäluokissa menestyminen ei ole

tuottanut ongelmaa. Suurempi haaste on ollut siinä, että juniori-ikäluokkien aikana

lopettaneiden määrä on kasvanut niin suureksi, että yksittäisten huippuyksilöiden ympärille

ei hetkittäin riitä kokonaista joukkuetta. Tämä voi tuoda mukanaan lisää lopettamispäätöksiä

tai pelaajien siirtymisiä pois seurasta.

Työn pohjalta seuralla on tarjota välineitä suunnitelmallisen valmennuksen toteuttamiseen.

Seuran tehtäväksi jää miettiä ja suunnitella miten tämä tieto jalkautetaan käytännön

valmennukseen ja miten pystytään luomaan edellytykset sille, että eri ikäluokkien

valmentajat ovat tietoisia niistä taidoista, jotka ikäluokan pelaajaan kuuluu hallita, sekä

testata pelaajat sillä tavoin, että myös pelaaja itse havaitsee kehityksensä.

Käsikirjaosuuden päivitystä tulee tarkentaa vuosittain aina uuden toimintakauden alussa

valmentajilta, vanhemmilta, pelaajilta ja muilta seuratoimijoilta saatujen palautteiden

pohjalta. Akatemiatoiminta on erittäin tärkeä sisällyttää mukaan käsikirjaosuuteen, mutta

tämä vaatii ehdottomasti systemaattisempaa vuoropuhelua akatemian, pelaajilta saadun



palautteen sekä seuran välillä. Haasteena on osaltaan se, että seuroissa toimijat saattavat

vaihtua vuosien välillä ja myös akatemian koko ajan laajentuva toiminta hakee vielä lopullista

muotoaan mm. Urhea-jäsenyyden tuomien etujen ja hyötyjen myötä.
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LIITE 1

Alkuperäiset kysymykset, joihin halusimme selvittää vastauksia pk-seudun

junioripäällikköiltä:

1.Juniorijoukkueiden talous:

● Seuravetoinen vai joukkueen omalla vastuulla?

● Kuinka suuri budjetti eri ikäluokissa?

● Kausimaksujen suuruus?

● Muita tulonlähteitä?

● Menot budjetissa, mihin rahaa käytetään?

2. Pelaajien rekrytointi:

● Yhteistyö rekrytoinnissa (koulut, päiväkodit, kerhot jne.)? Miten, milloin, kuinka

paljon?

● Mikä on lajin vasta aloittaneiden ja pidempään harrastaneiden suhdeluku eri

ikäluokissa?

● Miten harjoittelu toteutetaan, jos saman ikäluokan sisällä juuri aloittaneita ja

pidempään harrastaneita (tai taitotasoltaan toisistaan eroavia)?

3. Yhteistyö eri lajien, seurojen ja liiton kanssa:

● Tekeekö seura / yksittäiset joukkueet yhteistyötä muiden seurojen / lajien kanssa?

Millaista ja kuinka usein?

● Millaista käytännön toimintaan annettavaa tukea seura (ja joukkueet) saa

junioritoimintaansa omalta lajiliitolta?

4. Valmennuksen organisointi:

● Juniori- / valmennuspäälliköiden rooli, tehtävät ja vastuut seurassa?

● Kaupunginosajoukkueet nuorimmissa ikäluokissa -> plussat ja miinukset seuran ja

valmennuksen näkökulmasta?

5. Harrastuksen ylläpitäminen:

● Lopettamisprosentit eri ikäluokissa? Syyt lopettamiseen tiedossa?

● Havaitaanko selkeästi ikäluokkia ja -kausia, joissa harrastuksen lopettaminen on

yleisempää?

● Onko seuralla suunnitelmaa siihen, miten lopettamista eri ikäluokissa voidaan

ehkäistä?



LIITE 2

Lopullinen kysely (kysymysten määrää tiivistettiin, jotta vastaaminen olisi helpompaa ja

vastauksia saataisiin enemmän)

1. Seuranne edustama laji (halutessanne voitte vastata myös seuranne nimellä):

2a. Kuinka suuri budjetti joukkueilla on karkeasti eri ikäluokissa?

2b.Kausimaksujen suuruus per pelaaja eri ikäluokissa?

3.Mikä on suhdeluku prosenteissa vasta-aloittaneiden (1. vuotta harrastavien) ja pidempään

harrastaneiden kesken karkeasti eri ikäluokissa (vanhin F-ikäluokka, E, D, C)?

4a. Onko seuran puolella systemaattista pelaajien rekrytointia koulujen / päiväkotien /

kerhojen yms. suuntaan?

4b. Täysipäiväisten valmentajien määrä seurassa? Kuuluuko heidän työnkuvaansa

valmennuksen lisäksi jotain muuta?

5. Lopettamisprosentti eri ikäluokissa? Yleisimmät syyt lopettamiseen?

Jokaisessa kysymyksessä lisäksi avoin kommenttiosio.
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Johtokunnan toimenpidelista

1. Kasvattajaseura, joka tähtää myös kilpailulliseen menestymiseen.
● tavoitteena on luoda tyttöjen ja poikien sarjoihin sekä harraste / kilpajoukkueet e-c

ikäluokissa

● Naisten superpesis

● B-tyttöjen superpesis

● tavoitteena saada B-poikien superpesis joukkue

● tavoitteena saada miesten maakuntasarja joukkue

2. Junioripäällikön palkkaaminen ja hänen toimenkuva

● yhteistyö päiväkotien, eskareiden ja koulujen kanssa

● pesiskoulun, pesisliikkarin ja perhepesiksen järjestäminen sekä ohjaajarekrytointi

● juniorivalmentajien yhteyshenkilönä toimiminen ja valmentajatapaamisten

valmistelu

● valmennustyö joukkueissa

● uusien joukkueiden toiminnan käynnistäminen

● pelaajapolun kehittäminen yhdessä seuran luottamushenkilöiden kanssa

● seurakäsikirjan päivittäminen yhdessä muiden seuratoimijoiden kanssa

● yhteistyö muiden alueen seurojen kanssa


