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1. JOHDANTO
Ulkopeli taito- ja toistoharjoittelu, haastattelututkimus, toimivat harjoittelukäytänteet
tyttö pesäpalloilijoiden harjoittelussa.
Lajiharjoitteluohjeistuksia on tutkittu ja selvitetty aikaisemin Pesäpalloliiton ja seurojen
toimesta. Hyvä ohjeistus harjoittelusta löytyy pesäpalloliiton Internet-sivustolta
osoitteesta: http://www.pesisvalmennus.fi/. Lisäksi Mailajunioreiden sivuilla oleva
Vipinää räpylään -valmennusopas: http://www.mailajuniorit.fi/vipinaa-rapylaan/.
Tämän haastattelututkimuksen tarkoituksena on saada käytännön harjoitteista ja
eroavaisuuksista tietoa. Onko eri alueilla tai seuroissa harjoittelun painopisteissä eroja?
Kilpailumenestyksen selvittämisellä on tarkoitus selvittää joukkueen lajitaidollisia eroja,
jotta saadaan huomioitua tämän hetken tilanne vastaajien joukkueissa.
Aiheuttavatko harjoittelun olosuhteet eroavaisuuksia pelitaidon ja suoritusvarmuuden
harjoitteluun? Onko talven harjoitusolosuhteilla isoa merkitystä pelaajien kehitykselle?
Mitkä toimintatavat auttavat parhaiten pelaajia kehittymään kohti Superpesistä?
Tutkimus tehtiin haastattelemalla valmentajia sähköpostiin lähetetyllä kyselyllä.

2. HAASTATTELUT
Lähetetty pesäpalloliiton järjestelmän kautta 2019 vuoden D ja C-ikäisten tyttöjen
yhteyshenkilöille sekä 2020 C-tyttöjen leirikarsintaan osallistuville. Vastauksia tuli vain
20 kpl, mahdollisia joukkueita olisi ollut noin 100 kpl. Vastausten vähyyden takia
selkeää erovaisuutta ei löydy kaikista asioista.
Vastauksia tuli neljältä alueelta, jotka jakautuivat seuraavasti:
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Vastaajan alue (Pesäpalloliiton alueet)

15%

Eteläinen alue

25%

Keskimaan alue
Läntinen alue

25%

Pohjoinen alue
Savo-Karjalan alue

35%

Vastaajien ikäluokat jakautuivat myös tasaisesti: C-tyttöjen osuus 55% ja D-tyttöjen 45%.

Vastaajan joukkueen ikäluokka

C-tyttöjoukkue

45%
55%

D-tyttöjoukkue

Vastaajien joukkueiden kilpailumenestys jakautuivat myös tasaisesti kilpa- ja pelisarjan
kesken.
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Joukkueiden kilpailumenestys
valtakunnallisesti

15%

20%

Kilpasarja 1.-5.
Kilpasarja 6.-10.
Kilpasarja 11.30%

25%

Pelisarja 1.-10.
Pelisarja 11.-

10%

3. HARJOITTELUMÄÄRÄT
Harjoittelumäärät on jaettu seuraavasti: ulkopeli, sisäpeli, huoltava harjoittelu,
liikkuvuus, juoksu ja fysiikka. Kuinka monta tuntia käytetään kyseisiin osioihin yhteisesti
/ omatoimisesti / muissa lajeissa h/viikossa.
Muissa lajeissa tapahtuvaa pesäpallon lajiharjoittelua tehdään kahdessa pelisarjan
joukkueessa, mikä olisi mielenkiintoista tietää, miten se toteutetaan.
Ulkopelin lajiharjoittelua tehdään keskimääräisesti 2,09 h/vko. Omatoimisesti vain 0,1
h/vko. Sisäpeliharjoittelussa omatoimisesti harjoitellaan vähän enemmän, mutta
kuitenkin vain 0,37 h/vko. Pelisarjassa ulkopeliä harjoitellaan yhteisesti 1,94h/vko ja
kilpasarjassa 2,32 h/vko. C-ikäisten ulkopeliä harjoitellaan 2,4h/vko ja sisäpeliä
2,55h/vko. D-ikäisten ulkopeliä harjoitellaan 1,83h/vko ja sisäpeliä 1,77h/vko.
Harjoittelumäärät ovat vastanneilla joukkueilla kaikilla hyvin tasaisia.
Yhteensä harjoitteluaikaa on noin 13h/viikossa.
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Keskiarvot harjoittelutunneista vastanneiden kesken:
Yhteisesti

Omatoimisesti

Muissa lajeissa

Ulkopeli

2.09

0.1

0.14

Sisäpeli

2.16

0.37

0.13

Huoltava
harjoittelu

0.7

0.93

0.43

Liikkuvuus

0.93

0.48

0.57

Juoksu

1.02

0.28

0.47

Fysiikka

0.88

0.69

0.47

Yhteensä harjoitteluaika noin 13h/viikossa. Yhteisesti harjoiteltuaika noin 8h/viikossa.
4. ULKOPELIN TALVIHARJOITTELUUN VAIKUTTAVIA ASIOITA.
Vastanneiden olosuhteet, keskiarvo(h/vko). Tällä kysymyksellä haluttiin tietää, onko
olosuhteilla vaikutusta kehittymisessä. Areenan tyylistä, isoa tilaa, ei ole kaikilla
mahdollisuutta päästä käyttämään.
Pelisarjassa areena käytettiin 0,86 h/vko, liikuntasalia käytettiin 2,27h/vko ja koulun salia
2,55 h/vko.
Kilpasarjassa areena käytettiin 1,22 h/vko, liikuntasalia käytettiin 2,36h/vko ja koulun salia
1,72 h/vko.
Olosuhteilla ei näiden vastausten perusteella ole merkitystä joukkueen pelilliselle
kehittymiselle.
Keskiarvo saliaika 5,19 tuntia viikossa
Tuntia/vko
Koulun sali

2.15

Liikuntasali

2.41
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Pesäpalloareena

0.63

Pelaajien määrät molemmissa kilpa- sekä pelisarjoissa ovat yhden joukkueen verran.
Poikkeuksena Seinäjoen ja Hyvinkään C-tyttöjoukkueet, joilla on pelaajia yli 21. Neljällä
joukkueella on pelaajia kymmenen tai alle, joista yksi joukkue on kilpasarjassa ja kolme
pelisarjassa.

Urheilijoiden määrä joukkueessa

10%

20%

10%

0-10
11-15
15-20
2160%

Valmentajia on kaikissa joukkueissa 2 tai enemmän.
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Valmentajien määrä joukkueessa

1

45%

2

55%

3 tai enemmän

5. HEITTOJEN MÄÄRÄ JA TEHO VIIKOSSA
Heittojen määrät ovat kaikilla keskimäärin noin 380 heittoa/vko.
Pelisarjassa määrä on 296 heittoa/vko.
Kilpasarjassa määrä on 450 heittoa/vko.
Kilpasarjan heittojen määrä puolet korkeampi kuin pelisarjassa.
Määrät viikossa
Heittojen määrät

Joukkue määrä

Olosuhde

Sijoitus

-150

3 liikuntasali

pelisarja

-300

4 liikuntasali

pelisarja

-300

2 areena

kilpasarja

-450

1 liikuntasali

kilpasarja

-450

1 areena

kilpasarja

-600

4 liikuntasali

kilpasarja

-600

3 areena

kilpasarja

-600

1 areena

pelisarja

-800

1 liikuntasali

pelisarja

20
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Heittotehot
Kyselyn perusteella heittojen tehoissa ei ole vastanneiden osalta eroja.
Heitoista noin 30% heitetään maksimi 95-100% tehoilla, noin 50% heitetään 85-95%
tehoilla ja noin 20% heitetään helppona kopittelu heittoina 85-60% tehoilla.

6. ULKOPELIN HARJOITTELUN MÄÄRÄN SUHDE VS. SISÄPELI
Ulkopeliä harjoitellaan enemmän lähes kaikissa joukkueissa. Sekä kilpa- että pelisarjasta
kaksi joukkuetta harjoittelee 50% tai vähemmän ulkopeliä. Yhdellä kilpasarjan joukkueella
ero tulee olosuhteista, heillä on käytössä areenan tyylinen tila.

Ulkopelin harjoittelun määrän suhde vs.sisäpeli?

5% 5%

0-15 %
20%

16-35 %
36-50 %
51-65 %
66-80 %

70%

81-100 %

7. LYÖNNISTÄ TEHTÄVIEN UP HARJOITTEIDEN MÄÄRÄ PROSENTTEINA
SUHTEESSA HEITTOIHIN
Lyönnistä tehtäviä ulkopeliharjoitteita tehdään vähänlaisesti molemmissa sarjoissa.
Johtuuko tämä olosuhteista vai halutaanko pitää toistojen määrät ylhäällä, tämä ei selviä
näistä vastauksista.
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Lyönnistä tehtävien ulkopeliharjoitteiden
määrä prosentteina suhteessa heittoihin

5%
15%

25%

0-15 %
16-35 %
36-50 %

10%

51-65 %
66-80 %
45%

81-100 %

8. ULKOPELIHARJOITTELUSSA ERI HARJOITUSKAUSIEN MERKITYS
Harjoittelukaudet jaettu neljään osaan PK1, PK2, KVK ja Kilpailukausi. Valmentajat
valitsivat kolme tärkeintä vaihtoehtoa jokaiselle eri harjoituskaudelle.
Peruskuntokausi 1 painopisteet harjoittelussa on kaikissa joukkueissa samoja, jotka
jakautuvat heittotekniikka, lajivoima, kiinniottotekniikka ja heitto-kiinniottoyhdistelmiin.
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Peruskuntokausi 1 (lokakuu-joulukuu)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Peruskuntokausi 2 painopisteissä tulee jo erovaisuuksia enemmin.
Kilpasarjassa yhtä joukkuetta lukuun ottamatta kaikilla on jo mukana pelipaikkakohtaisia
painopisteitä.
Pelisarjassa painopisteet enemmän tekniikan harjoittelussa.
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Peruskuntokausi 2 (tammikuu-maaliskuu)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kilpailukauteen valmistavalla kaudella painopisteet jakautuvat vielä enemmän.
Kilpasarjassa pelipaikkakohtaisia painopisteitä kaikilla mukana.
Pelisarjassa painopisteet siirtyneet aikaisemmin taktiikkapuolelle kuin kilpasarjassa ja
pelipaikkakohtainen harjoittelu jää vähemmälle.
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Kilpailukauteen valmistava kausi (maaliskuuhuhtikuu)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Kilpailukaudella painopisteet kaikilla enemmän taktiikka- ja pelipaikkakohtaista, eikä
näistä tule erovaisuuksia kilpa- ja pelisarjan kesken.
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Kilpailukausi
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

9. ULKOPELIHARJOITTELUSSA PELINOMAISEN HARJOITTELUN TOTEUTUS ERI
HARJOITUSKAUSILLA. KUINKA PALJON PELINOMAISIA HARJOITTEITA
SUHTEESSA TRILLEIHIN, VASTAANTULOIHIN YM.
Peruskuntokaudella pelinomaista harjoittelua on vähäisesti kaikilla.
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Peruskuntokausi

15%

0-15 %
16-35 %
36-50 %
55%

30%

51-65 %
66-80 %
81-100 %

Kilpailukauteen valmistavalla kaudella kilpasarjassa tulee enemmän pelinomaisia
harjoitteita. Neljän pelisarjan joukkueen osalta harjoitellaan vielä perussuorituksia.

Kilpailukauteen valmistava kausi

15%

20%

0-15 %
16-35 %
36-50 %
51-65 %

35%

30%

66-80 %
81-100 %
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10. AVOIN ESIMERKKI PELINOMAISESTA HARJOITUKSESTA.
Alla koottuna suorat vastaukset haastateltujen vastauksista:


Etutilanteen purkaminen. Etukenttä, lukkari, pesävahti ja sisäpelin kaari ja lyöjä.



Seinän suojelu lyönnistä.



Ulkopelaaja määrittää valittavan lyönnin esim. tötsät merkkeinä. Ulkopelisuoritus ja
tappoheitto (lukkarille tai pesälle) tai rauhallinen kiinniotto ja palautus. Jos paljon treeneissä
väkeä, niin voi lisätä toisen ulkopelaajan, joka viestii apuna: lähti tai heitä 2 tms. Myös
etenijän voi lisätä esim. Kotiin ja heitto sen mukaan



Esim etukenttätreeni. Lyhyelle etukentän ja linjan liikkuminen lyöjän mukaan, puhe
ulkokentällä mukana. Lyhyen haku ja poltto pesille.



Vaihtotilanne lyönnit, pitkä vai lyhyt näppi.



1-tilanteen ja 2-tilanteen harjoitus. Puhe, liike, sijoittumiset mukana. Pienistä ja ohituksista
ulkopelisuorituksia. Samalla voidaan opetella merkkipeliä, kaaripeliä ja pesiltä lähtöjä.



vastaantuloja paljon erilaisista heitoista ja eri suuntiin palautuksia



Lähetän sähköpostilla



Kolme lähintä pelaajaa tekevät samaa ulkopeliharjoitusta 1-tilanteeseen.
- puhe pelaajien välillä kehittyy
- oppii tuntemaan pelikaverin suorituskykyä
- syvyydet ja painotukset lyöjän vauhteihin jne



1-tilanne, näpyn haku ja heitto 2:lle.



1-tilanne, vaihtolyönti + polttoheitto



Etukenttäharjoitus, jossa lukkari,sipari,1v,etulukia,sekä 2v tai 3v



1-tilanneharjoitus: etukenttä, etenijä, lyöjä, lukkari ja kaari sekä 2-vahti. Syötöstä näppi,
polttosuoritus 2-pesälle, eteneminen, 1-pesän täyttö ja takaetenijän polttoyritys sekä
takaeteneminen. Kaaritoiminta myös mukaan mahdollisuuksien mukaan.



Etutilannetreeni, lyöjä lyö ja pelipaikoillta L, 1V, S, 3P suorittavat.



1-tilanneharjoitus etukenttäpelaajille, lyhyen haku - heitto pesälle.



Peliharjoitus



Etukenttäharjoitus, etukenttä suorittaa näpy haun ja polttaa pesälle



Etukenttätreenissä muu joukkue muodostaa kaaren ja lyöjät. Etukenttä treenaa pelin
omaisesti kovia ja pieniä vastaan vaihtuvissa tilanteissa ja suorittaa heitot tilanteiden
mukaan pesille.
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Käytämme Areenan vuoron (mikä on kerran viikossa) pääsääntöisesti ulkopelin
kehittämiseen. Pelaamme C:n hallisarjaa, joten vuoro on erittäin tärkeä ulkopelikuvioiden
konkreettiseen läpikäymiseen. Painopisteinä ovat olleet sijoittuminen, liikkuminen ja puhe
pelikavereiden kanssa.



Etukenttäpelaaminen ja lyhyistä lyönneistä ( näpyistä ) heittäminen/polttaminen

11. VAPAA SANA HARJOITTELUSTA
Alla koottuna suorat vastaukset haastateltujen vastauksista:


Tavallaan sisäpeliä harjoitellaan enemmän, mutta ulkopeliä on pelaajalle enemmän, koska
lyömässä ollaan monessa treenissä vähemmän kuin räpylä kädessä. Up painotusta voi
lisätä peruslyömiseen vaikka tappoheitto pesälle tms.
Aika paljon vielä määrää ja rutiinia kuitenkin, toki pelinomaisemmim. Suurin panostus
nuoremmilla C-tytöillä ollut kropan käytössä ja liikeradoissa, esim heittämisessä ja
ennakoivasta liikkumisessa kentän kasvun myötä. Samoin fysiikkatreenin aloittelua



Porukka pääosin motivoitunut treenaamiseen. Mukana muutama hiihtäjä, jotka tekevät
osan omien treeniohjelmien mukaan. Talviharjoittelu hyvin aikataulussa. Kesää kohti
mentäessä siirrytään koko ajan enemmän lajitreeniin ja joukkueena toimimiseen kentällä
(kaaripeli, pelipaikkakohtaiset harjoitteet, yhteen toimiminen kentällä, roolien mukaiset
lyönnit, ym)



Toistoja paljon ja yksinkertaisia suorituksia eri variaatioilla. Tempoa muutellen alitempo,
pelitempo, ylitempo. Lähellä pelikautta pelitilanne harjoittelua mukaan ja ulkopeliroolin
mukaisia suorituksia.



Talvikaudella, myös olosuhteiden pakottamana lyödään vähemmän kovia ja enemmän
kiinniotto-heitto kombinaatioita ja kun keväällä päästään ulos niin lisätään treenikertoja ja
lyödään kovia unohtamatta ulkopeliharjoitteita.



Alajärvellä tällä hetkellä saliharjoittelu mahdotonta, mutta iso ylipainehalli mahdollistaa ison
tilan harjoitukset. Menetämme paljon suoritusmäärissä talven aikana, mutta pystymme
paremmin harjoittelemaan kuviota ja lyöntien kiinniottoja.



Tilat sanelevat paljon mitä voi tehdä. Jos harjoituksia olisi enemmän areenalla, voisi tehdä
enemmän pelinomaisia suorituksia sekä ottaa lyöntejä kiinni.



Joukkue on nuori, ensimmäistä kesää naisten kentällä pelaava. Tälle kaudelle on selkeästi
kiristetty ja viety harjoittelua tavoitteelliseen suuntaan, mikä näkyy harjoitusmäärissä ja
kesän pelimäärissä (C:n aluesarja, leirikarsinta ja maakuntasarja. Lisäksi osa voi pelata
suomaria).
Joukkueella on myös erillinen juoksuvalmentaja, jonka kanssa tehdään yksi treeni viikossa
keskittyen juoksutekniikkaan, nopeuden kehittämiseen ja liikkuvuuteen. Melkein kaikki tytöt
ovat myös yläkoululeirityksissä.
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Harjoitteluringissämme on iso ikähaarukka. Nuorimmat joukkueemme mukana harjoittelevat
ovat syntyneet vuonna 2009 ja vanhimmat syntyneet vuonna 2004.
Harjoituksiin osallistuvien ikä ja määrä määrittelevät paljon harjoituksen sisältöä.
Harjoittelemme kolmesti viikossa pienessä liikuntahallissa, jossa ei esim. päästä lyömään
lainkaan kovia lyöntejä. Lisäksi kyseinen halli on sen verran pieni, että isommalla porukalla
( ( 10 henk tai enemmän ) harjoitus painottuu fysiikkaan, liikkuvuuteen ja juoksuun. Meillä
on kerran viikossa tunnin vuoro isommassa liikuntahallissa, jossa käytämme ajan aina
kokonaisuudessaan heittelemiseen. Lisäksi meillä on kerran viikossa kahden tunnin vuoro
sellaisessa paikassa, jossa pääsemme lyömään kovia lyöntejä pienryhmissä. Kerran
kuussa pääsemme sisähalliin tekonurmelle tunniksi harjoittelemaan. Tämä aika käytetään
aina erilaisten kovien lyöntien lyömiseen ja kiinniottamiseen.
Olosuhteet määrittelevät hyvin pitkälle harjoittelun sisällön talvikaudella. Lisäksi myös
valmennuksen ( valmentajien määrä & osaamistaso ) määrittelee harjoittelun sisältöä.

12. POHDINTA
Pohdinta ulkopelin taito- ja toistoharjoittelusta, ja toimivista harjoittelukäytänteistä
tyttöjen harjoittelussa.
Haastattelu tutkimukseen vastanneiden joukkueiden vähyyden takia ei saada tarkkaa
kuvaa pelisarjojen harjoittelusta. Kilpasarjan vastaajien vastaukset olivat tarkempia,
joista voi päätellä, että heillä on myös paremmat vuosisuunnitelmat harjoitteluun.
Jatkossa kannattaa miettiä ohjeistuksissa, miten saadaan kaikille valmentajille
selvempiä ohjeita harjoitteluun. Esimerkiksi pesäpalloliiton tekemä vuosisuunnitelma
pohjaksi kaikille sitä tarvitseville käyttöön eri ikäkausille. Valmentaja koulutuksissa
käytännön esimerkkejä harjoituksista. Testeillä saada selvitettyä milloin voidaan
harjoittelussa siirtyä seuraavaan vaiheeseen, toki joukkueissa on pelaajakohtaisia eroja
lajitaidoissa sekä fyysisyydessä.
Akatemia ja urheiluluokkien harjoittelu mahdollistaa yksilöiden kehittymisen kohti
Superpesistä. Lisäksi antavat mahdollisuuden harjoitella laadukkaasti omalla
paikkakunnalla mahdollisimman pitkään.
Harjoittelumäärien nostaminen olisi tärkeää jo D-ikäisten kohdalla. Tällä varmistetaan
C-ikäisissä määrällisen ja tavoitteellisemman harjoittelun aloittaminen ilman että tulisi
liian nopeasti liikaa fyysisesti kuormittavaa harjoittelua.
Omatoiminen lajiharjoittelun vähyys lähes kaikissa joukkueissa on yllättävää.
Omatoimisen harjoittelun lisääminen varsinkin kilpailukaudella kenttien ja pihojen
ollessa käytössä olisi tärkeää pelaajien kehitykselle.
Harjoitteluolosuhteilla ei ole merkitystä D- ja C-ikäisten tyttöjen kehitykseen pelaajana.
Tärkeimpänä asiana tulee toistojen ja tekniikan harjoittelun tekeminen. Jos harjoittelu
tapahtuu isolla areenalla, ulkopelin harjoittelun toistot jäävät huomattavasti
pienemmäksi kuin liikuntasaleissa tapahtuvassa harjoittelussa.
Kilpailullisesti menestyneet joukkueet voivat siirtyä aikaisemmin harjoittelemaan
isompaan, areenan tyyliseen tilaan ilman toistoharjoittelun kärsimistä.
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Heittojen määrät ovat kilpailullisesti onnistuneissa joukkueissa pääsääntöisesti
määrällisesti isompia, noin 500 – 600 kpl viikossa.
Pystytäänkö jatkossa pesäpallon kehittymisen kannalta avoimempaan harjoittelun
avaamiseen. Uskoisin tällä olevan merkitystä pienempien seurojen toiminnan
kehittymiselle. Tästä hyvänä esimerkkinä Mansen tekemä yhteistyö lähialueen
seurojen kanssa. Lisäksi yhteistyöllä saadaan turvattua pelaajapolut kaikille pelaajille
mahdollisimman korkealle tasolle oman alueen joukkueissa.

