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1 JOHDANTO 
 

Seuratyötä voi kuvailla hyvin monisäikeiseksi kokonaisuudeksi, jossa osaaville tekijöille 

tuntuu olevan aina tilausta. Toiminnassa mukana oleminen vaatii varmasti paljon tunteja, 

mutta parhaimmillaan se on myös todella palkitsevaa ja motivoivaa, kun näkee lapsen tai 

nuoren kehittyvän ja onnistuvan rakastamassaan lajissa. Tai kokee itse onnistuneensa jossain 

tehtävässään ja saa siitä vieläpä hyvää palautetta. Seuratoiminta ja urheilu tarjoaa tunnetusti 

paljon kokemuksia äärilaidasta toiseen – iloja, suruja ja joukkueurheilusta puhuttaessa ennen 

kaikkea yhteisiä kokemuksia. Se on yksi seuratoiminnan ytimistä ja ehdoton voimavara. 

Jokaisella meistä on omat vahvuutemme, joita voimme hyödyntää rakennettaessa toimivaa 

seuraa.  

Monelle voi kuitenkin tulla yllätyksenä, mistä kaikista palasista seuratoiminta oikein koostuu. 

Meillä Puijon Pesiksessä tämän junioritoiminnan käsikirjan luominen koettiin todella tärkeänä 

palasena kohti laadukkaampaa ja yhtenäisempää seuratyötä. Etenkin seuran uusille toimijoille 

on ensisijaisen tärkeä viestittää heti toimintaan saapuessa, mitä kaikkea seurassa tapahtuu, 

sekä millaisia käytäntöjä ja toimintatapoja seuran sisällä on linjattu käytettäväksi. Pelisäännöt 

tuodaan heti esille, jotta toiminta olisi mahdollisimman selkeää ja yhteneväistä koko seuraa 

ajatellen. Käsikirja ei ole mikään uusi keksintö, sillä useat muutkin pesäpalloseurat ovat 

vastaavanlaisia teoksia rakentaneet. Nämä toimivat hyvänä sparrausapuna myös tätä 

käsikirjaa tehdessä, sillä niistä sai todella hyviä vinkkejä käsiteltäviin aiheisiin. 

Käsikirjan tarkoituksena on auttaa jokaista seuran junioritoiminnassa mukana olevaa henkilöä 

löytämään vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin, ja ohjaamaan heidän toimintaansa 

oikeaan suuntaan. Toimintaamme pyritään esittelemään mahdollisimman laaja-alaisesti ihan 

pienimpien lasten kerhoista aina vanhimpiin juniori-ikäluokkiin. Lasten harrastamisen lisäksi 

on huomioitu myös lasten vanhempia, sekä valmentajia ja muita taustahenkilöitä, koska ilman 

heitä seuratoiminta ei pyörisi kovinkaan vauhdikkaasti. Tarkoituksena on myös kehittää koko 

pesäpalloliikettä jakamalla hyviä toimintamalleja ja työkaluja eteenpäin myös toisten seurojen 

käyttöön. 
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2 PUIJON PESIS SEURANA 
 

2.1 Puijon Pesiksen toiminta-ajatus, visio ja arvot 

 

Toiminnan tarkoitus, missio: Puijon Pesiksessä tarjoamme ihmisille iloa ja suuria tunteita 

urheilullisuuden sekä elämyksellisyyden kautta pesäpallon ympärillä. Pysymme aina 

liikkeessä ja etsimme alati uusia juonikkaita tapoja toimia. Teemme sen mahdollistaaksemme 

meille kaikille avoimen, yhdenvertaisen ja liikunnallisen ympäristön kokea 

yhteenkuuluvuutta.  

Vastuumme on mahdollistaa lajista kiinnostuneille hyvät puitteet ja harrastusmahdollisuudet. 

Pelissä nokkeluutemme vie meidät voitosta voittoon, ja muussa toiminnassa se antaa aina 

uutta näkökulmaa, voimaa toimia, sekä intoa löytää uusia toimintamalleja ja tapoja kehittyä.  

Visio: ISKEE ÄLYLLÄ. Meille yhdessä tekeminen on voimavaramme. Kilpailemme, 

harjoittelemme, juonimme ja nautimme kaikkia yhdistävällä tavalla tuoden pesäpallon 

kaikkien saataville Savon sydämessä.  

Arvot ja toimintaperiaatteet: Seuramme arvoja ovat URHEILULLISUUS, 

YHDENVERTAISUUS, YHTEISÖLLISYYS ja VASTUULLISUUS. Näitä ohjaavia 

toimintaperiaatteita ovat usko unelmiin, haastajan asenne ja jatkuva kehitys. 

 

2.2 Historia 

 

Puijon Pesis syntyi vuonna 1999 Kuopion Kelta-Mustien ja Siilinjärven Pesiksen miesten 

edustusjoukkueiden yhdistyttyä. Seuran paras saavutus on SM-pronssi miesten 

Superpesiksessä kaudella 2006. Nykymuotoinen Puijon Pesis ry muodostui, kun Kuopion 

Seudun Pesäpalloilijat ry (perustettu 2009) ja Puijon Pesisjuniorit ry (perustettu 2007) 

yhdistyivät yhdeksi seuraksi vuonna 2016. Puijon Pesis pelaa kotiottelunsa vuonna 2008 

valmistuneella Puijon pesäpallostadionilla, jossa on 1400 istumapaikkaa, joista katettuja on 

yli 1000. 
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2.3 Yhteystiedot 

 

Postiosoite:  

Puijon Pesis ry  

Ajajantie 2 B 1  

70780 Kuopio 

Seuran puheenjohtaja: Aleksi Eskelinen  

Juniorijaoksen puheenjohtaja: Jani Hämäläinen  

Valmennuspäällikkö: Ismo Huotari  

Junioripäällikkö: Tilda Tuomi 

Sähköpostit: etunimi@puijonpesis.fi 

 

2.4 Viestintä ja tiedottaminen 

 

Ulkoisen viestinnän pääkanavat ovat seuran nettisivut (www.puijonpesis.fi), Puijon Pesiksen 

sosiaalisen median kanavat (Instagram, Facebook, Twitter) sekä uutiskirjeet. Lisäksi 

merkittävistä asioista tiedotetaan eri tiedotusvälineitä, kuten paikallislehtiä ja -radioita.    

Sisäisen viestinnän pääkanavat ovat Whatsapp-ryhmät, sähköposti ja myClub-jäsenpalvelu. 

Myös Microsoft Teams on otettu käyttöön eri tiimien kesken. MyClub-palvelun kautta 

joukkueet voivat kommunikoida keskenään. Painopisteenä on yhteisten keskustelujen 

lisääminen ja mahdollisimman nopea viestintä.  

Joukkueet nimeävät keskuudestaan mediavastaavan, jotka toimivat viestinnän suhteen 

yhteistyössä seuran mediatiimin kanssa, koska viestinnässä käytetään seuran virallista 

“päätiliä” @puijonpesis. Kaudelle 2021–2022 palautetaan käyttöön myös PuPe junioreiden 

oma Facebook-kanava ja lisätään Instagram-tili. 

 

2.4.1 Sosiaalisessa mediassa toimiminen 

 

Pelaajilta, valmentajilta ja seuratoimijoilta odotetaan sosiaalisessa mediassa asiallista sisältöä 

ja kielenkäyttöä. Seurassa kannustetaan julkaisemaan aktiivisesti sisältöä sosiaaliseen 

mediaan harjoituksista, peleistä ja muista joukkueen yhteisistä tapahtumista. Pääasiallisesti 
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käytetään jokaisen omia some-kanavia, mutta merkitsemällä sisältöihin @puijonpesis, seuran 

mediatiimi voi tehdä julkaisuista nostoja myös seuran päätilille. Julkaisuissa olisi hyvä 

käyttää tunnisteita #puijonpesis, #iskeeälyllä ja #pesis.  

Aktiivisen sisällöntuoton lisäksi seuratoimijoita kannustetaan myös jakamaan ja tykkäämään 

seuran tekemiä sosiaalisen median julkaisuja. 

 

2.5 Päätöksentekojärjestelmä ja ongelmien ratkaisut 

 

Yksittäistä joukkuetta koskevissa ongelmatilanteissa asian ratkaiseminen tulee aloittaa 

keskustelemalla ensin joukkueen sisäisesti. Mikäli keskustelut eivät saa ongelmaa 

poistumaan, tulee asia ottaa seuran johtoportaan käsittelyyn. Päätöksenteko kulkee tilanteen 

luonteesta riippuen polkua:  

Joukkue (joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmennus) >>> 

Valmennuspäällikkö/junioripäällikkö >>> Juniorijohtoryhmä >>> Seuran hallitus.   

Jokaisesta konfliktista on tärkeää tiedottaa avoimesti seuran junioripuolen johtoryhmää. 

 

3 JUNIORITOIMINTA 
 

3.1 Junioritoiminnan toimintasuunnitelma 

 

Puijon Pesiksen junioritoiminta voidaan karkeasti jakaa kerho- ja joukkuetoimintaan. Polku 

juniorijoukkueeseen kulkee useimmiten jonkun harrastekerhon kautta, jossa on saatu 

ensimmäinen sytyke pesäpallon harrastamiselle.  Päämääränä on lisenssipelaajien ja 

harrastajamäärien kasvu, johon pyritään laadukkaiden “sisäänheittotuotteiden”, kuten 

pesiskoulun ja pesisliikkarin avulla. Myös kattava ja laadukas koulukierros on tärkeä 

palanen seuran junioritoiminnan markkinoinnin kannalta. Kaudella 2021 saimme tehtyä hyvää 

yhteistyötä alakoulujen kanssa ja pääsimme pitämään lapsille pesisliikuntatunteja 

yhteensä kymmenessä eri koulussa 12 päivän ajan. 

Seuran pidemmän ajan tavoitteena on luoda eheä ja toimiva pelaajapolku, joka mahdollistaisi 

pesäpallon harrastamisen jokaisessa ikäluokassa, sekä tytöissä että pojissa. Tällä hetkellä 

poikapuolella tilanne näyttää hyvältä, mutta tyttöpuolelle kaivataan vahvistusta. 
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3.2 Kerhotoiminta 

 

Kerhotoiminnassa avainasemassa on lasten kokonaisvaltainen liikuttaminen. Kerhon 

tavoitteena on lasten motoristen perustaitojen kehittäminen erilaisten leikkien, pelien sekä 

harjoitteiden avulla. Tutustutetaan lapset pesäpallon lajitaitoihin soveltaen perinteisiä 

harjoitteita. Myös itse pesäpallopeliin tutustutaan aluksi eri viitepelien ja lopuksi oikean pelin 

tavoin. Tärkeintä kerhotoiminnassa on hauska ja monipuolinen liikkuminen, ryhmässä 

toimiminen sekä pesäpalloon tutustuminen. Kerhotoiminnassa lapsille annetaan eväät 

joukkuetoimintaan jatkamiselle. 

 

3.2.1 Pesisliikkari 

 

Pesisliikkari on 3–6-vuotiaille lapsille tarkoitettu liikuntaleikkikoulu, jossa tärkeintä on 

liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä monipuolisen liikunnan 

ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Aktiivisuutta haetaan ilon ja 

onnistumisten kautta ja alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan turvallisesti liikunnan 

harrastamiseen. 

Pesisliikkaria järjestetään syys- kevät- ja kesäkaudella kaksi kertaa viikossa kahdella eri 

koululla tai kentällä Kuopiossa. Molemmilla ryhmillä on ohjausta kerran viikossa. 

Optimaalisin liikkarin kesto on 1 tunti ja kellonaika 17.00–18.00 

Pesisliikkarin hinta on ollut liikkarin kestosta riippuen 30–35€. Hinta sisältää ohjauksen, 

välineet harjoituksissa, vakuutuksellisen pesispassin sekä Puijon Pesiksen jäsenyyden 

jäsenetuineen. 



9 
 

 

(Kuva 1: Pesisliikkarin esite keväällä 2021.) 

 

3.2.2 Palloilukerho 

 

Palloilukerho on 7–12-vuotiaille lapsille tarkoitettu pallopelikerho, jossa liikutaan ja pelataan 

monipuolisesti erilaisia pallopelejä pesäpallosta salibandyyn ja salibandysta käsipalloon 

sääntöjä soveltaen. Tarkoituksena on pallonkäsittelytaitojen ja liikunnallisten taitojen 

kehittäminen sekä ennen kaikkea onnistumisen kokemukset ja oivaltamisen ilo yhdessä 

pelaamisen kautta. 

Palloilukerhoa on järjestetty syys- kevätkaudella kaksi kertaa viikossa kahdella eri koululla 

Kuopiossa. Molemmilla ryhmillä on ollut ohjausta kerran viikossa, ja yhden 

Palloilukerhokerran kesto on ollut yksi tunti. 

Palloilukerhon hinta on ollut kestosta riippuen 30–35€. Hinta sisältää ohjauksen, välineet 

harjoituksissa, vakuutuksellisen pesispassin sekä Puijon Pesiksen jäsenyyden jäsenetuineen. 

Kaudella 2021–2022 Palloilukerhoa ei näillä näkymin järjestetä. 
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(Kuva 2: Palloilukerhon esite vuonna 2021.) 

3.2.3 Korttelipesis 

 

Oman kylän korttelipesis järjestetään yhteistyössä Kuopion K-Market-kauppiaiden kanssa. 

Korttelipesis järjestetään keväällä 4–5 viikon mittaisena. 

Oman kylän korttelipesiksen tarkoituksena on tarjota eri kaupunginosien lapsille mahdollisuus 

ohjattuun liikuntaan lähikentillä ja samalla tuoda esille kansallispelimme pesäpallon saloja. 

Kiertue toimii kahdeksalla eri kentällä kerran viikossa. 

Oman kylän korttelipesis on tarkoitettu alakouluikäisille, 6–12-vuotiaille lapsille. 

Osallistuminen on lapsille maksuton ja Puijon Pesis hommaa jokaiselle ilmoittautuneelle 

vakuutuksellisen pesispassin. 
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(Kuva 3: Korttelipesiksen esite keväällä 2021.) 

 

3.2.4 Pesiskoulu 

 

6–12-vuotiaiden Pesiskoulu on erinomainen tapa tehdä lajikokeilu ja tutustua pesäpalloon 

pelinä turvallisessa ympäristössä monipuolisen liikunnan kautta. Pesiskoulussa ei pelätä 

virheitä, vaan tavoitellaan onnistumisia ja ilon hetkiä liikkumalla. Tavoitteena on sytyttää 

kipinä liikunnallisen elämäntavan omaksumiseksi. Pesäpallo sopii monipuolisena pelinä niin 

lajivalinnaksi, hyväksi harrastukseksi kuin viitepeliksi aktiivisille liikkujille ja urheilijoille. 

Pesiskoulun keskiössä ovat motoriset perustaidot. Niihin kuuluvat tasapaino-, liikkumis- ja 

välineen käsittelytaidot. Lajitaitoja lähestytään monipuolisen liikunnan sekä pelien ja leikkien 

kautta 105 pesäpallo-onnistumista -materiaalia hyödyntämällä. Pesäpalloa päästään tietysti 

pelaamaan oikeallakin kentällä. (Pesis.fi) 

Pesiskoulun toiminta kesällä 2021: Pesiskoulu alkoi kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja kesti 

kuusi viikkoa. Pesiskoulua järjestettiin kuudella kentällä, jokaisella kentällä kaksi kertaa 

viikossa. Lisäksi pesiskoulussa pidettiin neljä pelikertaa ja pesiskoulun yhteiset päättäjäiset. 

Pelikerroista kaksi järjestettiin yhteistyössä Siilinjärven Pesiksen kanssa. 

Pesiskoulun hinta oli 45€ sisältäen ohjauksen, pesäpallovälineet pesiskoulussa, 

pesiskoulupaidan, pesiskoulupelin, vakuutuksellisen pesispassin sekä Puijon Pesiksen 

jäsenyyden etuineen. 
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Pesiskoululaiset voivat lisäksi osallistua kesän aikana JunnuSuper -pesiskouluryhmän 

harjoituksiin ja peleihin, mikäli joukkueellinen pelaajia saadaan kasaan. JunnuSuper-peleissä 

vaatimuksena on Pesäpalloliiton tulokaslisenssi (27€). 

 

(Kuva 4: Pesiskoulun esite keväällä 2021.) 

 

3.3 Joukkuetoiminta 

 

Toimiva joukkue koostuu vähintään yhdeksästä pelaajasta, valmentajista, 

joukkueenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja muista taustahenkilöistä, kuten huoltajista 

ja pelaajien vanhemmista. Joukkueille pyritään seuran puolesta takaamaan tarvittavat 

harjoitteluolosuhteet ikäluokat ja tasot huomioiden. Eri ikäluokissa on luonnollisesti omat 

painopisteensä, mihin harjoittelussa on hyvä kiinnittää huomiota. 

 

3.3.1 G- ja F-juniorit 

 

G- ja F-junioreissa tarkoituksena on jatkaa pesäpallotaitoihin sekä -peliin tutustumista. 

Avainasemassa edelleen kerhotoiminnan tapaan lasten kokonaisvaltainen liikuttaminen. 

Harjoitusten sisältö koostuu monipuolisista ja mielekkäistä harjoitteista, joissa kehitetään 

lasten motorisia sekä lajitaitoja. Lajiharjoitteiden sekä pelin opettelemiseen syvennytään 
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muistaen silti kokonaisvaltaisen liikkumisen avainasema. Kilpailullisia tavoitteita ei aseteta, 

vaan tarkoituksena on ottaa huomioon kaiken tasoiset pelaajat ja tarjota heille mielekästä sekä 

kehityksellistä toimintaa. Kasvatuksellisina tavoitteina on opetella kuuntelemaan ja 

noudattamaan annettuja ohjeita, sekä huolehtimaan omista välineistään. G-junioreilla 

harjoitusmäärä on 1–2 kertaa viikossa, F-junioreilla 2–3 kertaa viikossa.  

Puijon Pesiksen ensimmäinen G-juniorijoukkue käynnistettiin elokuussa 2021. Pesiskoulusta 

ja -liikkarista saatiin mukava määrä innokkaita pesisharrastuksen jatkajia, joten uuden ryhmän 

perustaminen tuli sopivasti ajankohtaiseksi. Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki 2014 tai 

myöhemmin syntyneet tytöt ja pojat. Myös 2012–2013 syntyneet tytöt ovat tervetulleita tähän 

ryhmään. Joukkue harjoitteli elo-syyskuun aikana kerran viikossa kuuden viikon ajan. 

Kenttänä toimi jokaisella kerralla Koulupuiston kenttä. Talvikaudella G-juniorit harjoittelevat 

kerran viikossa Klassikan salissa. 

 

3.3.2 E-juniorit 

 

E-junioreissa pääpaino lajiharjoitteiden, tekniikoiden ja pelin opettelussa yhdistäen mukaan 

motoristen perustaitojen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Monipuolinen ja 

mielekäs harjoittelu, jossa huomioidaan kaikkien pelaajien tarpeet. Huomioidaan jokainen 

pelaaja yksilönä ja pyritään tarjoamaan mahdollisuus optimaaliseen kehittymiseen ja 

etenemiseen pesäpallon saralla. Mielekäs ja monipuolinen toiminta avainasemassa, samoin 

ryhmässä toimimisen opettelu. E-junioreille sopiva harjoitusmäärä on 2–3 kertaa viikossa. 

 

3.3.3 D-juniorit 

 

D-junioreissa pääpainopisteet ovat ilo ja osallisuus, sitoutuminen säännölliseen harjoitteluun 

ja ryhmässä toimiminen. Lajisuorituksissa siirrytään jo perussuorituksista kohti 

haastavampia suorituksia ja erilaisia variaatioita - unohtamatta kuitenkaan teknisesti 

oikeiden perussuoritusten ja suoritusvarmuuden kehittämisen tärkeyttä. Tuodaan esiin myös 

pelipaikkakohtaisia harjoitteita ulkopelissä. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen jatkuu 

askeleen eteenpäin, tavoitteena kestävyyden ja yleisvoiman kehittäminen. D-junioreille sopiva 

harjoitusmäärä on 3–4 kertaa viikossa. 
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3.3.4 C-juniorit 

 

C-junioreissa painopisteet ovat positiivinen asennoituminen harjoitteluun, toiminnan 

tavoitteellisuus ja omien vahvuuksien tunnistaminen. Harjoitusmäärän kasvaessa myös 

vaatimustaso kasvaa. Lajiharjoittelussa keskitytään lyöntivalikoiman kehittämiseen ja 

monipuolistamiseen, sekä syvennytään pelaamisen opetteluun (taktiikat, 

kaaripeli, merkkipeli). Ulkopelisuorituksissa korostuu entisestään pelipaikkakohtainen 

harjoittelu ja fysiikkaharjoittelussa painopiste on valmistavan voimaharjoittelun lisääminen 

harjoitteluun. Lajin taktisen puolen harjoittelu lisääntyy myös. Harjoitusmäärät nousevat C-

junioreissa 4–6 kertaan viikossa. 

 

3.3.5 Uudet harrastajat 

 

Puijon Pesis tarjoaa jokaiselle uudelle harrastajalle ilmaisen ensimmäisen kuukauden 

joukkueessa. Seuralta saa myös lainaan tarvittavat välineet.  

Järjestämme jokaiselle G-E-juniorijoukkueelle syksyisin kaveritreenit. Kaveritreenit on yksi 

hyvä tapa saada joukkueisiin lisää harrastajia. Valmennus- ja junioripäällikkö koordinoivat 

uusien harrastajien mukaantuloa ja tiedottavat asiasta kyseisen joukkueen johtoa. 

 

3.3.6 Lukkarivalmennus 

 

Seurassa pyörii kaudella 2021–2022 jälleen lukkarivalmennuksen ryhmät. F-E-ikäisten 

valmentajana toimii Mikko Lahtinen, ja Seeti Surakka vastaa puolestaan D-C-ikäisten 

lukkareiden valmennuksesta. Molemmat ryhmät harjoittelevat läpi talven kerran viikossa omina 

ryhminään. 

 

3.3.7 Urheiluakatemia   

 

Puijon Pesis on otettu keväällä 2021 mukaan Kuopion alueen urheiluakatemian verkostoon. 

Toiminnan ja pesäpallovalmennuksen pilotointi käynnistyi syksyllä 2021 toisen asteen 

opiskelijoiden (Klassillinen lukio & Savon ammattiopisto) sekä 

korkeakouluopiskelijoiden (Itä-Suomen yliopisto & Savonia AMK) kanssa. 
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Urheiluakatemian tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijoiden laadukas harjoittelu 

opiskelupaikkakunnalla. Akatemian aamuharjoitusten (2–3 x viikko) lisäksi opiskelijoilla on 

käytössään akatemian tarjoamia palveluita, kuten fysioterapiaa ja ravintovalmennusta. 

Toiminnan käynnistyttyä tavoitteena on saada lähialueen lupaavat ja tavoitteelliset 

pesäpalloilijat mukaan urheiluakatemian toimintaan. Akatemia toimii mainiona lisänä 

seuran ja koko alueen pelaajapolkuakin ajatellen. 

 

3.4 Juniorijoukkueet 

 

Kaudella 2021–2022 Puijon Pesiksellä on tarjolla joukkueet seuraavissa ikäluokissa (tilanne 

syyskuun lopussa): 

• C-pojat (-06-07 syntyneet) 

• D-pojat (-08-09 syntyneet) 

• D-tytöt (-08-09 syntyneet) 

• E-pojat (-10-11 syntyneet) 

• E-tytöt (-10-11 syntyneet) 

• F-pojat (-12-13 syntyneet) 

• G-juniorit/F-tytöt (2014 ja myöhemmin syntyneet) 

 

3.5 Junioritoiminnan pelisäännöt 

 

Junioritoiminnassa on muutamia perusperiaatteita, mitkä toistuvat eri ikäluokissa. Jokaiselta 

joukkueelta edellytetään kirjalliset yhteiset pelisäännöt, mitkä joukkueet kirjaavat ylös heti 

uuden kauden alussa. Nämä pelisäännöt sitouttavat joukkueen valmennusta ja muita taustoja, 

pelaajia ja vanhempia. 

Kaikki joukkueet noudattavat Kuopion kaupungin Kiitos kaveruudelle –toimintamallia, johon 

kuuluu kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen, sekä kaveritaitojen harjoittelu. 
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3.5.1 Pelaajat 

 

Pelaajat pelaavat lähtökohtaisesti aina oman ikäluokkansa joukkueessa. Harjoittelu ja 

pelaaminen omaa ikäluokkaa ylempänä olevan ikäluokan joukkueessa on myös mahdollista, 

mutta se ei saa toimia esteenä “alemman” ikäluokan toiminnalle. Harjoittelu “isompien” 

mukana on katsottava tapauskohtaisesti ja arvioida, mikä harjoitusryhmä on kullekin 

pelaajalle järkevin oman kehittymisen kannalta. Tytöt voivat pelata ja harjoitella myös oman 

ikäluokkansa poikajoukkueen kanssa. Tässäkin tapauksessa kuitenkin oma joukkue on 

ensijainen paikka, missä pelaaja pelaa. 

Mitä vanhempiin junioreihin siirrytään, sitä enemmän pelaajilta odotetaan myös sitoutumista 

joukkueeseen ja harjoitteluun / pelaamiseen. Toki me seurana suhtaudumme myönteisesti ja 

kannustavasti myös muiden lajien harrastamiseen, eikä pesäpallosta saa tulla “liian vakavaa” 

liian aikaisin. Yksilöt halutaan kuitenkin pitää toiminnassa mahdollisimman pitkään, niin 

että pelaaminen ja harjoitteleminen olisi mielekästä ja sopivalla tavalla kuormittavaa. On hyvä 

sopia valmentajien kanssa uuden kauden alussa, miten isolla panostuksella esimerkiksi 

talviharjoittelu onnistuu. Edes kerran viikossa tuntuman pitäminen lajiharjoittelussa on 

huomattavasti parempi kuin se, että pelaaja ei harjoittele pesäpalloa lainkaan koko talven 

aikana. 

Mahdolliset poissaolot tulee ilmoittaa joukkueen valmentajalle mahdollisimman pian, tai 

joukkueen omien pelisääntöjen mukaisesti. Pelaajien tulee käyttäytyä hyvien käytöstapojen 

mukaisesti ja noudattaa joukkueen yhteisiä pelisääntöjä. 

 

3.5.2 Valmentajat 

 

Valmentajat toimivat suurimpana esimerkkinä lapsille, joten valmentajilta odotetaan 

vastuuntuntoista ja kannustavaa otetta, sekä hyviä käytöstapoja. Valmentajat ovat sitoutuneita 

joukkueeseen ja pyytävät tarvittaessa apua valmennuspäälliköltä ja 

junioripäälliköltä valmennuksellisiin asioihin liittyen. Valmentajien osallistuminen 

kuukausittaiseen valmentajakerhoon on hyvin suositeltua. Näiden lisäksi myös 

valmennustiimien keskinäiset palaverit on pidettävä säännöllisesti vähintään kerran 

kuukaudessa. Valmentajien välinen keskinäinen kommunikaatio ja asioista puhuminen on 

todella tärkeää koko joukkueen hyvinvointia ajatellen. 
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Valmentajan toimiminen kasvattajan roolissa korostuu lapsuusvaiheessa. Kasvatuksen lisäksi 

valmentaja näyttää lapsille esimerkkiä omalla toiminnallaan. Urheilu tarjoaa mahdollisuuden 

monenlaiseen kasvuun ja taitojenoppimiseen, jossa valmentajat sekä vanhemmat toimivat 

tukipilareina. Lapsuus- ja nuoruusvaiheessa valmentajalla on merkittävä 

rooli lapsen itseluottamuksen nostattamiseen sekä urheilullisten elämäntapojen 

kasvattamiselle. Urheilun parissa pitää saada turvallisesti kokea erilaisia tunteita, onnistumisia 

ja epäonnistumisia. Tunteiden tunnistaminen ja käsittely korostuvat lapsuusvaiheen 

valmennuksessa. (Hämäläinen 2013, 16.) 

 

3.5.3 Vanhemmat 

 

Kuljeta, kustanna, kannusta. Kolmen K:n sääntö pätee tässäkin lajissa ja seurassa. 

Vanhemmilla on luonnollisesti iso rooli lapsen harrastamisen tukemisessa ja kannustamisessa, 

sekä riittävän levon, unen ja ravinnon huolehtimisessa. Vanhemmilta odotetaan myös hyviä 

käytöstapoja, eikä esimerkiksi vastustajajoukkueille, tuomareille tai omille huutamista lasketa 

tällaiseksi. Joukkueen ohjeistamisesta pelitilanteissa vastaa joukkueen valmentaja ja 

pelinjohtaja. 

Vanhempien tehtävänä on huolehtia lapsensa ilmoittautumiset (in/out) harjoitus- tai 

pelitapahtumiin myClubin kautta, jotta tieto osallistumisesta menee joukkueen 

valmennukselle. Myös puhelinsoitto tai ilmoitus esimerkiksi WhatsAppin kautta joukkueen 

valmentajalle tai joukkueenjohtajalle on hyvä tapa toimia. MyClubia seuraamalla vanhemmat 

löytävät ja saavat tietoa joukkuetta koskevista tapahtumista. 

Vanhemmat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan seuran talkootoimintaan, 

jossa tekijöille on aina tilaa. Joukkueilla on kauden aikana muutamia vastuuvuoroja 

talkootöissä (esim. edustuksen ottelutapahtumat), joissa vanhempien rooli on todella 

arvokas ja ensisijaisen tärkeä. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi järjestysmiehen 

tehtävät, sekä kioski- ja fanituotemyynti. Vanhemmat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 

oman lapsen joukkueen järjestelytehtäviin esim. tuomarina, kirjurina tai 

taulunpitäjänä. Vanhemmat ovat myös hyvin tervetulleita kokeilemaan valmennus- ja 

ohjaustehtäviä juniorijoukkueissa tai lasten kerhoissa. Lajitaustasta on hyötyä, mutta sitä ei 

vaadita. 
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4 JOUKKUEIDEN TAUSTAHENKILÖIDEN OHJEISTUS 
 

4.1 Valmentajien ohjeistus ja tehtävät 

 

Valmentajat vastaavat joukkueensa harjoittelusta ja sen suunnittelusta seuran linjausten 

mukaisesti. Jokaisessa harjoituksessa on oltava vähintään yksi valmentaja paikalla, 

ja tarvittaessa valmennus voi pyytää valmennus- ja junioripäällikköä mukaan auttamaan 

harjoitusten toteuttamisessa. Valmennustiimissä valmentajat voivat sopia keskenään 

vastuunjaosta ja rooleista. Valmentajat huolehtivat, että harjoituksissa on mukana siihen 

tarvittavat välineet, kuten pallot, merkkikartiot ja ensiapulaukku. 

Tehtäviä: 

• Ensisijaisena tehtävänä on oman joukkueen valmennus ja ohjaaminen 

• Harjoitusten suunnittelu etukäteen 

• Pelaajien tasapuolinen kehittäminen ja seuranta -> auttaminen eteenpäin 

• Kannustaminen ja joukkuehengen nostattaminen 

• Harjoitusvuorojen selvittäminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa 

• Aktiivinen osallistuminen seuran oman valmentajakerhon tapaamisiin 

• Koulutusvaatimuksen täyttäminen, vuoropuhelu valmennuspäällikön kanssa 

 

4.2 Joukkueenjohtajan ohjeistus ja tehtävät 

 

Jokainen joukkue valitsee itselleen joukkueenjohtajan, jonka rooli on toimia yhteyshenkilönä 

pelaajien, vanhempien, valmentajien ja seuran välillä. Joukkueenjohtajille pidetään uuden 

kauden alussa oma infotilaisuus, jossa käydään läpi joukkueenjohtajan tärkeimmät tehtävät ja 

seuran yleiset käytännöt. 

Tehtäviä riittää ympäri vuoden ja alla on esitetty joukkueenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä 

vuosikellomaisesti. 

Ennen kauden alkua: 

• Uuden joukkueen suunnittelu ja taustahenkilöiden rekrytointi 

• Aloituspalaverin koordinointi vanhemmille 
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• Joukkueen yhteisten pelisääntöjen sekä tavoitteiden laatiminen ja toimittaminen 

valmennus-/junioripäällikölle 

• Toimintasuunnitelman laatiminen 

• Yhteisten pelisääntöjen läpikäynti, sovitaan korvaukset esim. valmentajille, mahdolliset 

sponsorihankinnat ja muu varainhankinta 

• Budjetin laatiminen yhdessä rahastonhoitajan kanssa 

• Harjoitusvuorojen selvittäminen yhdessä valmentajien kanssa ja treeniaikojen 

lisääminen myClubiin 

• Joukkueen yhteystietojen ja viestintäkanavien saattaminen ajan tasalle (myClub, 

Whatsapp...) 

• Pelaajien vakuutusturvan varmistaminen 

 

Kauden aikaiset juoksevat asiat: 

• Valmentajien työtuntien, kilometrikorvausten ja tuomaripalkkioiden tarkastaminen 

yhdessä rahastonhoitajan kanssa ja niiden toimittaminen eteenpäin maksua varten seuran 

talousohjesäännön mukaisesti 

• Aktiivinen osallistuminen juniorijaoksen kuukausipalavereihin 

• Seuran talkoisiin osallistuminen, oman joukkueen tiedottaminen niistä 

• Budjetin seuranta rahurin kanssa 

• Talven ajan leiriviikonloppujen suunnittelu ja aikataulutus yhdessä valmentajien kanssa 

• Harjoituspelien sopiminen lähialueen muiden seurojen kanssa 

 

Alkuvuoden tehtävät: (tammi-maaliskuu) 

• Aluesarjojen ja valtakunnallisten leirien ilmoittautumisten huolehtiminen ajallaan 

• Leirin suunnittelu jo aiemmin valmentajien kanssa ja pelaajien osallistumisen 

kartoittaminen, montako joukkuetta muodostetaan jne. 

• Peli- ja harjoitusasujen sovittamisten, tilausten ja painatusten koordinointi yhdessä 

valmennuspäällikön tai seura-asuista vastaavan henkilön kanssa 

• Tuomarikoulutuksista tiedottaminen (D-juniorit ja sitä vanhemmat) 

• Peliasujen hankkiminen 

 

Huhti-toukokuu: 

• Tarkistaa, että lisenssimaksut on suoritettu Pesäpalloliittoon määräaikaan mennessä, jotta 

jokainen pelaaja on pelioikeudellinen ja vakuutettu 

• Pelaajien erillisluvat, lainapelaajien ilmoittaminen liittoon 
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• Valmentajien koulutusvelvoitteiden varmistaminen yhteistyössä valmennuspäällikön 

kanssa 

• Oman joukkueen tuomarivuorojen, pallohenkilövuorojen ja muiden talkoovuorojen 

koordinointi 

• Kesän pelipalkintojen ja pelipallojen hankkiminen + muut tarvittavat 

varustehankinnat (esim. ensiapulaukku) 

• Kesän pelikauden asioista tiedottaminen vanhemmille 

• Kesän harjoitusvuorojen selvittäminen yhdessä valmentajan kanssa 

 

Pelikauden aikana: 

• Turnauskutsujen laatiminen ja lähettäminen vastustajajoukkueille 

• Joukkueen toiminnasta viestiminen someen -> näkyvyydestä huolehtiminen 

• Kioskitoiminnan selvittäminen omiin otteluihin 

• Joukkueen virkistystapahtumien suunnittelu 

 

Kotiottelut/turnaukset: 

• Tähän löytyy oma ohjeistus (Liite 1) 

 

Vieraspelimatkat: 

• Vastaa turnauskutsuun viimeistään viikkoa ennen turnausta 

• Suunnittele kyyditykset 

• Tilaa ruokailut 

• Pelaajien ja vanhempien ohjeistukset pelireissua varten (aikataulut, rahankäyttö, eväät, 

varusteet) 

• Pelaavan joukkueen tiedottaminen vanhemmille 

 

Leirit: 

• Ilmoita leirille osallistujat (ruokavaliot, leiripassien määrä, terveystiedot) 

• Leiri-info ja leirikirje vanhemmille  

• Leiripassien laskutus rahurin kanssa 

• Kyyditykset leirille ja leirin aikana pelikentille (huomioi välimatkat!) 

• Leirin aikaiset järjestelyvuorot ja niiden suunnittelu vanhempien kanssa 

• Leirin aikainen tiedottaminen vanhemmille 
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• Muut tarpeelliset välineet mukaan (esim. pyykkitelineet!) 

 

Kauden päätyttyä: 

• Seuran kauden päättäjäiset ja joukkueen omat päättäjäiset 

• Pelaajasiirtymät ikäluokasta toiseen, uusien pelaajien mukaan ottaminen 

• Joukkueen palkittavat ja muut muistamiset 

• Joukkueen toiminnan “päättäminen” -> toimintakertomuksen laatiminen 

• Pidä lomaa, jos vaan suinkin mahdollista!       

 

4.3 Rahastonhoitajan ohjeistus ja tehtävät 

 

Joukkue valitsee itselleen rahastonhoitajan (rahuri). Joukkueenjohtaja toimittaa seuran 

puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle esityksen joukkueen tilinkäyttöoikeuksiin tehtävistä 

muutoksista (Liite 2).  Esityksen perusteella seuran hallitus myöntää rahastonhoitajalle 

joukkueen pankkitilin laajat tilinkäyttöoikeudet sekä tarvittavat tilinkäyttövälineet 

(verkkopankki, maksukortti). Rahurin lisäksi joukkueen tiliin tulisi olla katseluoikeus myös 

jollain toisella joukkueen toimihenkilöllä (lähtökohtaisesti joukkueenjohtaja). 

Joukkueen keräämillä kausimaksuilla katetaan joukkueen kenttämaksut, pallot, 

lääkintätarvikkeet sekä muut kulut. Pelimatkakuluja ja niiden ruokailuja varten joukkue voi 

sopia kerättävän tarvittaessa lisäkausimaksua. Juniorijoukkueen rahan käyttö ja tiedottaminen 

on oltava joukkuetasolla avointa ja myös joukkueen vanhempien tiedossa kysyttäessä. 

Ennen kauden alkua: 

• budjetin laatiminen yhteistyössä joukkueenjohtajan kanssa ja sen toimittaminen seuran 

johdolle (Liite 3) 

• hakemus tilinkäyttöoikeuksien myöntämisestä, toimitetaan seuran puheenjohtajalle 

• tarvittavien tietojen ja asiakirjojen pyytäminen edelliseltä rahastonhoitajalta (jos rahuri 

vaihtunut) 

• sarjailmoittautumiset ja niiden maksaminen 

 

Kuukausittaiset tehtävät: 

• laskuttaa sovitut pelaajien kuukausimaksut, sekä valvoa, että maksut tulevat tilille 

(viimeistään kauden loppuun mennessä) (Liite 4) 
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• kokoaa ja toimittaa kirjanpitomateriaalin seuran talousohjesääntöjen mukaisesti 

 

Kaudenaikaiset juoksevat tehtävät: 

• mainos- tai yhteistyösopimuslaskujen laskutus 

• käteiskassan nostaminen kauden alussa, huolehtiminen pelitapahtumiin, ja saldon 

tarkistus kauden aikana 

• tarkastaa, hyväksyä ja maksaa joukkuetta koskevat laskut 

• esim. vaate- ja varustemaksut, vuoromaksut, toimintamaksut, henkilöstökulut, 

pelimatkojen ruokailut, matkakulut, palkinnot, leirikulut, jne. 

• seura-asujen, leiripassien ja mahdollisten varainhankintatuotteiden laskutus pelaajilta 

• budjetin seuraaminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa säännöllisesti (esim. 3–4 kertaa 

kaudessa) 

 

Kauden päätyttyä: 

• jäljelle jääneen rahan jakaminen joukkueille ja jatkavien pelaajien suhteessa 

• käteiskassan tallettaminen 

• viimeisten kirjanpitomateriaalien toimittaminen mahdollisimman pian tilinpäätöksen 

jouduttamiseksi 

• mahdollisen uuden rahurin perehdyttäminen 

 

Yleisiä pelisääntöjä: 

• jokaista kulua kohden pitää olla esittää tositteet 

• joukkueen maksuliikenne hoidetaan ensisijaisesti sähköisesti (nettipankki, pankkikortti) 

• suositellaan myClubin käyttöä laskutukseen 

• pitää omat ja joukkueen rahat eri tileillä 

• rahankäytön tulee olla avointa ja läpinäkyvää, suositellaan säännöllistä raportointia 

joukkueen sisällä 

• joukkueen rahat ovat viime kädessä seuran rahoja 

• rahureilla oma Whatsapp-ryhmä 

Tarkemmat ohjeet löytyvät seuran erillisestä talousohjesäännöstä. (Liite 5) 

Miten toimia, jos vanhemmat eivät maksa kk-maksuja?  

Joukkueen kuukausimaksujen maksamisista on hyvä sopia joukkuekohtaiset säännöt heti 

ensimmäisessä vanhempainpalaverissa uuden kauden alkaessa. Jos vanhemmilla ilmenee 
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vaikeuksia kuukausimaksujen maksamiseen, tulee rahastonhoitajan puuttua tähän heti. 

Kyseessä voi olla myös unohdus, joten tilanteen taustat on hyvä selvittää mahdollisimman 

pian. Jos kyse kuitenkin on maksuvaikeuksista, maksujen suorittamisesta voidaan neuvotella 

ja tehdä oma maksusopimussuunnitelma. Yleinen käytäntö on, että maksuista tehdään kaksi 

muistutusta ennen kuin asiaan on pakko puuttua muilla keinoilla.  

Me Puijon Pesiksellä haluamme, että yhdenkään lapsen harrastaminen ei päättyisi 

maksuvaikeuksien takia. Vähävaraisia perheitä tukeaksemme olemme rekisteröityneet mm. 

SOS-lapsikylän yhteistyökumppaniksi, ja lisäksi olemme tehneet yhteistyötä myös Hope ry:n 

kanssa. SOS-lapsikylän kautta vähävaraiset perheet voivat hakea avustusta esimerkiksi 

välinehankintoihin. 

 

5 VALMENTAJIEN & OHJAAJIEN TOIMINTA 
 

Valmennus- ja junioripäällikkö vastaavat seuran valmennustyöstä ja sen kehittämisestä. 

Heidän tehtäviinsä kuuluvat mm. valmentajien välisen yhteistyön edistäminen, 

valmentajakoulutuksen suunnittelu ja toteutus, valmentajarekrytointi, sekä 

valmentajasopimusten tekeminen ja korvausten sopiminen yhdessä juniorijoukkueiden 

joukkueenjohtajien kanssa. Seuralla on olemassa ohjeellinen linjaus juniorivalmentajien ja 

ohjaajien korvauksien määrästä, jotta palkat ovat yhteneväisiä. Valmentajille tehdään 

työsopimukset, mikäli he saavat valmentamisestaan palkkaa. (Liite 6) Sopimukset 

allekirjoittaa seuran valmennuspäällikkö. 

Juniorivalmennuksen tavoitteena on luoda lapsille turvallinen ja liikunnallinen ympäristö, 

joka vastaa heidän omia kiinnostuksiaan. Ohjatussa toiminnassa keskitytään yrittämisen, 

oppimisen ja henkilökohtaisen edistymisen kannustamiseen. Tavoitteena on myös 

innostaa lapsia ja nuoria elinikäiseen liikuntaharrastukseen. 

Valmennus perustuu seuran yhteisiin arvoihin. Juniorijoukkueiden valmennuksessa 

kasvatuksellisuus, yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja hauska yhdessä tekeminen 

ohjaavat jokapäiväistä toimintaa. Kaikille annetaan siis mahdollisuus harrastaa pesäpalloa 

oman halukkuuden ja taitotason mukaisesti. 

Nuorimmissa ikäluokissa (F-juniorit ja nuoremmat) sekä kaikissa pelisarjan joukkueissa 

harjoitellaan ja pelataan sillä idealla, että kaikki pelaavat. Jokainen saa harrastaa pesäpalloa ja 
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pääsee harjoittelemaan ja pelaamaan tasavertaisesti muiden kanssa. Kilpasarjoihin 

osallistuvissa joukkueissa pelinjohtaja ja valmentajat vastaavat yhdessä peluutuskuvioista, 

mahdollisimman reilusti ja joukkueelle sopivalla tavalla. Harjoittelun ja pelaamisen tavoitteet 

asetetaan kilpailullisin perustein ja pelaajien odotetaan sitoutuvan yhteisiin tavoitteisiin. 

 

5.1 Valmentajakerho 

 

Seuralla pyörii kaikille valmentajille tarkoitettu yhteinen valmentajakerho, jonka järjestelyistä 

vastaavat valmennus- ja junioripäällikkö. Kerhon tarkoituksena on kokoontua kerran 

kuukaudessa käymään läpi ajankohtaisia asioita ja vaihtamaan joukkueiden kuulumisia. 

Kokeneemmat valmentajat toimivat sparraajina uusille valmentajille ja ratkaisuja ilmenneisiin 

ongelmakohtiin haetaan yhdessä keskustellen. 

Valmentajakerho kokoontuu marraskuusta lähtien joka kuukausi, ainakin toukokuulle asti. 

Kesän pelikaudella joukkueille annetaan työrauha ja valmentajakerhoja pidetään vain tarpeen 

vaatiessa. 

Valmentajakerhoihin sovitaan myös vaihtuvia teemoja käsiteltäväksi. Kaudella 2020–2021 

teemoja olivat mm. ravintovalmennus, vammojen ennaltaehkäisy ja vuosisuunnitelman 

laatiminen. Viime vuoden valmentajakerhoissa esille nousi myös muita aiheita, joita 

käsitellään tulevaisuudessa. Näitä aiheita on esimerkiksi ehjän junioripolun rakentaminen, 

henkinen valmennus sekä lajien välisen yhteistyön kehittäminen. 

 

5.2. Seuran koulutustoiminta 

 

Puijon Pesis kouluttaa valmentajia yhteistyössä Pesäpalloliiton kanssa. Liiton tarjoamien 

koulutusten lisäksi seuran valmentajakerhot toimivat hyvänä paikkana koulutuksen 

järjestämiseen ja pesiskeskusteluille. Valmennuspäällikkö pitää kirjaa valmentajien 

koulutustasoista ja ohjaa heitä tarvittaessa jatkokoulutuksiin, että valmentajien 

koulutusvelvoitteet eri ikäluokissa täyttyvät.  

Valmentajien koulutusvaatimukset löytyvät Pesäpalloliiton nettisivuilta. 

Koulutusta järjestävät myös muut yhteistyötahot, kuten Pohjois-Savon Liikunta ry. Heidän 

tarjoamista koulutustilaisuuksista infoamme seuramme valmentajia. 

https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/
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Tavoitteena on, että jokaisella seuran juniorijoukkueella on ainakin yksi koulutettu valmentaja 

riveissään. Seura ja joukkueet ovat taloudellisesti mukana tukemassa valmentajien 

kouluttautumista, mutta ehtona tälle on, että valmentaja toimii seuran alaisuudessa 

valmentajana vähintään kahden kauden ajan. 

 

5.3 Kauden toimintasuunnitelma & valmennustiimin palaverit 

 

Kunkin juniorijoukkueen valmennustiimi suunnittelee omalle joukkueelleen 

toimintasuunnitelman aina kaudeksi kerrallaan. Suunnitelma tehdään heti uuden kauden 

alkaessa, ainakin niiltä osin kuin se on mahdollista. Esimerkiksi kesän otteluohjelmat eivät 

ole alkutalvesta vielä tiedossa. 

Toimintasuunnitelma pitää sisällään seuraavat asiat:   

- listauksen joukkueen pelaajista ja taustahenkilöistä  

- joukkueen tavoitteet, arvot ja säännöt   

- harjoitussuunnitelman pääkohdat   

- pelit, turnaukset ja leirit   

Kausisuunnitelman taulukkoon kootaan kaikki joukkuetta koskevat tärkeät tapahtuman koko 

kauden ajalta. 

  HARJOITUKSET PELIT/TURNAUKSET 

MUITA 

HUOMIOITA 

(tauot jne.) 

TAMMIKUU 

   
HELMIKUU 

   
MAALISKUU 

   
HUHTIKUU 

   
TOUKOKUU 

   
KESÄKUU 

   
HEINÄKUU 

   
ELOKUU 
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SYYSKUU 

   
LOKAKUU 

   
MARRASKUU 

   
JOULUKUU 

   

(Taulukko 1: Kausisuunnitelman malli.) 

Valmennustiimien edustajilta edellytetään omia keskinäisiä palavereita kerran kuukaudessa. 

Palaverin käsitellyistä asioista on tehtävä pieni muistio, joka toimitetaan seuran 

valmennuspäällikölle erikseen sovitussa muodossa, esimerkiksi Word-tiedostona. 

Valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö voidaan myös tarvittaessa kutsua mukaan joukkueen 

valmennustiimin palaveriin. Mahdolliset ongelmakohdat tai näkemyserot on tuotava esille 

näissä palavereissa, jotta niistä pystytään keskustelemaan avoimesti. 

 

5.4 Lapsen kasvun ja kehityksen huomioiminen harjoittelussa 

 

Puijon Pesiksessä meille on tärkeää huomioida junioriurheilijan luonnollinen kasvu ja kehitys 

harjoittelussa ja suhtautua valmennukseen nousujohteisesti mutta ennen kaikkea säännöllisesti 

ja pitkäjänteisesti. Lasten ja nuorten valmentamisessa on tärkeä muistaa, että tietyn ikäisenä 

voi eri ominaisuuksien kehittäminen olla otollisempaa kuin muulloin, mutta eri ominaisuuksia 

voidaan kehittää näiden ikäkausien ulkopuolellakin. Otollista aikaa kutsutaan 

herkkyyskaudeksi, jolloin tietyntyyppiset harjoitukset ns. tarttuvat paremmin nuoreen 

urheilijaan. 

Herkkyyskausiajattelua pyrimme käyttämään apuvälineenä harjoittelun suunnittelussa, mutta 

johon kuitenkin suhtaudumme hyvin joustavasti. Kypsymisen ja tuki- ja liikuntaelimistön 

kehittymisen myötä avautuu harjoittelussa uusia mahdollisuuksia; samaan aikaan on tärkeä 

huomioida harjoittelun suunnittelussa kasvuiän tuomat rajoitukset ja haasteet, jotta nuoren 

urheilijan keho sopeutuu ja kestää harjoittelun. Saman ikäryhmän sisällä juniorien biologinen 

kypsyys ja kehitysvaiheet vaihtelevat, joten perusviesti on: harjoitetaan kauden aikana 

ominaisuuksia monipuolisesti, sillä herkkyyskausien sisällä sekä etu- ja jälkipuolella on myös 

mahdollista kehittyä eri ominaisuuksissa. Herkkyyskausien ulkopuolella harjoittelua ja 

ponnistelua voi tarvita enemmän ominaisuuksien kehittämiseksi, mutta tämäkään ei ole 

hukkaan heitettyä aikaa. 
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Juniorien luonnollinen kasvu tukee kehittymistä joka tapauksessa, ja monipuolista liikuntaa ja 

ärsykkeitä tarjoamme jo mielekkyyden ja motivaationkin vuoksi. Lasten ja nuorten 

yksittäiseen harjoitustapahtumaan voi ja kannattaa valita useampi kuin yksi kehitettävä 

ominaisuus. Harjoittelulla voidaan siten vahvistaa pystyvyyttä: jokaisella on oma vahva 

alueensa ja aina kannattaa tehdä töitä tullakseen entistä paremmaksi! Valmentajillemme tämä 

on myös tärkeä tieto: emme metsästä pikavoittoja vaan suhtaudumme nuoren urheilijan 

polkuun positiivisesti ja pitkäjänteisesti, sillä nuori urheilija voi yllättää aina. Suuntaa antavia 

herkkyyskausia on kuvattu seuraavassa taulukossa: 

IKÄ HERKKYYSKAUSI 

2–7 perustaidot 

7–12 lajitaidot, koordinaatio, nopeus, 

lihaskestävyys 

11–14 liikkuvuus, nopeuskestävyys 

15+ lihasvoima, lajiharjoittelu 

(Taulukko 2: Liikuntataitojen ja kuntotekijöiden herkkyyskaudet ikävaiheittain.) 

(https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/liikuntataidot/herkkyyskaudet/) 

 

5.4.1 Taidon harjoittaminen 

 

Pesäpallo lajina vaatii useita eri taitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineen 

käsittelytaitoja, unohtamatta liikehallinta-, havainto- ja päätöksentekotaitoja. Näin ollen on 

ymmärrettävää, että taitojen kehittymiselle on annettava vaihtelevia ärsykkeitä, aikaa sekä 

tarvittavaa yksilön vapautta ohjauksen rinnalla. Nykyaikaisessa taidon oppimisen yksilön 

motivaatio/tahto on keskeistä ja taidon oppiminen toteutuu todennäköisemmin, jos: taitoa 

harjoitetaan, harjoittelu on hauskaa, taitoelementit ovat monipuolisia ja riittävän haastavia. 

Liikunnalliset perus- eli yleistaidot luovat vahvan perustan lajitaitojen oppimiselle sekä niiden 

vakiinnuttamiselle. Näiden taitojen oppimiselle varhaislapsuus ja kouluikä ovat otollisinta 

aikaa, ja kannustamme junioreitamme harrastusten rinnalla pihapeleihin ja ei-ohjattuun 

liikuntaan kavereiden kanssa. Vaikka lajitaitojen – kuten heittäminen, kiinniottaminen, 

lyöminen, syöttäminen, syöksyminen, kärkkyminen – oppiminen saa enemmän jalansijaa 

https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/liikuntataidot/herkkyyskaudet/
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kouluikäisestä eteenpäin, ei perustaitojen vahvistamista tule unohtaa aikuisenakaan: lajitaitoja 

voi vahvistaa kehittämällä perustaitoja, mutta ei sama ei välttämättä toisinpäin. Korostunut 

lajitaitojen harjoittelu lapsilla ja nuorilla lisää rasitusvammojen riskiä ja innokkaille 

lajiharjoittelijoille on hyvä muistuttaa, että ammattiurheilijatkin treenaavat perustaitoja. 

Tiedostamme, että pesäpallo ei ole varhaisen erikoistumisen laji. Yleisesti ottaen nuori 

urheilija suorittaa lajivalinnan tavallisesti 15–19-vuotiaana. 

Liikunnallisista perustaidoista löytyy hyvin kuvaava taulukko Terve Koululainen- sivustolta 

(https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/liikuntataidot/liikunnalliset-taidot/) : 

TASAPAINOTAIDOT LIIKKUMISTAIDOT KÄSITTELYTAIDOT 

– pyörähtäminen  

– heiluminen  

– pysähtyminen  

– väistäminen  

– kieriminen  

– kääntyminen  

– venyttäminen  

– taivuttaminen  

– tasapainoilu 

– käveleminen  

– juokseminen  

– loikkaaminen  

– hyppääminen  

– kiipeileminen  

– laukkaaminen  

– liukuminen  

– kinkkaaminen 

– vierittäminen  

– heittäminen  

– potkaiseminen  

– iskeminen  

– työntäminen  

– pomputtaminen  

– kiinniottaminen  

– kierittäminen  

– potkaiseminen ilmasta  

– lyöminen ilmasta 

(Taulukko 3: Liikunnalliset perustaidot) 

 

5.4.2. Nopeuden harjoittaminen 

 

Pesäpallossa tarvitaan nopeuden eri muotoja, joita ovat: 

- REAKTIONOPEUS eli reagointi ulkoiseen ärsykkeeseen (esim. ”väärä”-huuto, mailan 

lasku, yhteisesti sovittu merkki) 

- RÄJÄHTÄVÄ NOPEUS eli nopeat yksittäiset liikkeet (esim. heitto, lyönti, syöksy, 

suunnanmuutostilanteet) 

- LIIKKUMISNOPEUS eli liikkuminen nopeasti paikasta toiseen (esim. juoksu ja 

suunnanmuutostilanteet) 

https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/liikuntataidot/liikunnalliset-taidot/
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Aika ennen murrosikää on otollista aikaa nopeuden eri lajien kehittymiselle. Nopeutta 

kehittävät tehtävät ja harjoitteet ovat pääasiassa lyhytkestoisia, lajisuoritusta matkivia 

tehtäviä. Tavoite on reagoida tai liikkua mahdollisimman nopeasti, tiheästi tai räjähtävästi ja 

näihin kannattaa suorituksissa kannustaa. Suoritukset ovat lyhyehköjä, koska ne saavat 

energian pääasiassa lihaksen välittömistä energialähteistä, jolloin kovaa nopeutta ei jakseta 

ylläpitää kauaa – ihminen hidastuu vääjäämättä suorituksen pidentyessä. Hyviä keinoja lasten 

ja nuorten nopeusharjoitteluun ovat erilaiset viestit, hipat, pelit ja kisat – eli tehtävät, joissa 

vaaditaan suurta nopeutta, ja lisäksi niihin voidaan yhdistää reagointia vaativia lisähaasteita. 

Nopeusosioita junioreilla on hyvä olla mukana joka harjoituksessa. 

Hyppelyt ja loikat kehittävät myös liike- että voimantuottonopeutta. Rasitusvammojen 

minimoimiseksi määrää ja hyppyjen intensiteettiä on tarkoin harkittava murrosiän 

kynnyksellä ja sen aikana, jolloin jänteet ja kasvulevyt ovat alttiita rasitusvammoille. Määriä 

ja intensiteettiä tulee seurata vaikkapa harjoituspäiväkirjalla ja palautumisen merkitys kasvaa 

murrosiässä. Erityisen tärkeää on opettaa hyppelyissä hyvää suoritustekniikkaa ja sitä kautta 

lisätä turvallisuutta. Voimaharjoittelun lisääntyminen murrosiässä ja sen jälkeen on sopiva 

jatkumo nopeuden kehittämiselle. Pyrimme varmistamaan osaavan ohjauksen harjoittelun 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

5.4.3. Voiman harjoittaminen 

 

Voimaharjoittelu voidaan jakaa: 

- KESTOVOIMA: lihasten kyky ylläpitää tiettyä voimatasoa mahdollisimman kauan (esim. 

lankkupidot, roikkuminen, punnerrukset jne.) tai tehdä työtä pitkäkestoisesti väsymättä (esim. 

soutu) 

- MAKSIMIVOIMA: suurin mahdollinen voima, joka pystytään tuottamaan yksittäisessä 

suorituksessa (esim. leuanvedot, erilaiset kuormitetut kyykyt) 

- NOPEUSVOIMA: kyky tuottaa suurin mahdollinen voima mahdollisimman nopeasti (esim. 

pesäpallon heitto takakentältä kotiin, nopeat juoksusuoritukset, lyöntisuoritus) 

Ennen murrosikää voimaharjoittelu on pääasiassa oman tai kaverin kehonpainon monipuolista 

käyttöä ja hallintaa erilaisissa voimaa vaativissa tehtävissä. Samalla opitaan ottamaan ja 

kohtaamaan fyysistä kontaktia ja tutkimaan oman ja toisen kehon rajoja. Voimaharjoittelu 
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vaatii lapselta myös psyykkisiä valmiuksia fyysisten lisäksi, jolloin ohjaajan merkitys 

korostuu. 

Voimaharjoittelu - välineillä ja ilman - on turvallista asiantuntevassa ohjauksessa. Ohjatuissa 

tilanteissa voidaan käyttää myös lisäpainoa ja kevyehköjä välineitä. Erilaiset kuntopiirit tai 

temppuradat vahvistavat lihaksistoa sekä aerobista kuntoa. Keskeisiä vahvistettavia 

kehonalueita nuorella pesäpalloilijalla ovat alaraajojen, lantion ja sitä ympäröivän lihaksiston 

kehittämiseen, koska keskivartalon hallinta on ehdoton edellytys lajisuorituksille sekä kovalle 

voimaharjoittelulle. Alaraajat ja keskivartalo välittävät voimaa ja tehoa ylävartaloon esim. 

heitto- ja lyöntiliikkeissä. Olkapään alueen vahvistaminen on heittolajeissa tärkeää, junioreilla 

kottikärrykävelyt, roikkuminen ja roikkuen eteneminen sekä erilaiset punnerrukset sopivat 

tarkoitukseen hyvin. Voimaharjoittelu ehkäisee urheiluvammoja, mutta kuormituksen ja 

vaatimustason nosto toteutetaan harkitusti ja asteittain. 

Lapsuus ja nuoruus ovat pohjan rakentamista tulevalle ja otollista noston suoritustekniikoiden 

(etu- ja takakyykky, valakyykky, maastaveto, raaka tempaus, raaka rinnalleveto)  

läpikäymiselle ja opettamiselle. Näissä voidaan ikätasosta riippuen hyödyntää leikinomaisia 

keinoja, joissa haetaan tarvittavaa liikkuvuutta ja suoritusasentoja. Ohjauksessa kannattaa 

viljellä tavoitetta kuvaavia mielikuvia ja mallisuorituksia, esim. kuperkeikat, kääpiökävely- ja 

hyppely, jättiläiskävely. Lapsuus ja aika ennen murrosikää on tärkeä hyppelyiden, loikkien 

ja kyykkyliikkeiden opettelulle ja ohjaamiselle, ne ovat olennainen osa nopeusvoiman 

kehittämistä. Näiden myötä lihashermotus paranee ja voimaharjoittelu on murros- ja 

aikuisiässä sekä turvallista että helpompaa ja tehokkaampaa. 

 

5.4.4 Kestävyyden harjoittaminen 

 

Kestävyys voidaan jakaa pääpiirteittäin:  

- AEROBINEN PERUSKESTÄVYYS, on kaiken kestävyyden perusta ja sitä tarvitaan 

kaikessa liikkumisessa ja kuuluu urheilevan lapsen ja nuoren päivittäiseen harjoitteluun (esim. 

pyöräily, vapaa liikkuminen ulkona, leikit, kävely). Suoritukset ovat matalatehoisia, 

kestoltaan yli 30 min ja energia muodostetaan enenevässä määrin rasvoista hapen avulla 

(aerobisesti).   

- VAUHTIKESTÄVYYS, kykyä kestää mahdollisimman pitkään (n. 10–15 min kerrallaan) 

reipasvauhtisen liikkumisen aiheuttamaa rasitusta ja kykyä palautua suhteellisen pitkistä ja 
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kovatehoisista pelijaksoista. Energiaa muodostetaan hiilihydraateista ja rasvoista hapen avulla 

(aerobisesti).  

- MAKSIMIKESTÄVYYS, kykyä kestää suuria maitohappopitoisuuksia elimistössä, kesto 

alle 10 minuuttia. Energiaa muodostetaan pääasiassa hiilihydraateista ilman happea 

(anaerobisesti), muutaman minuutin palautumisaika.  

- NOPEUSKESTÄVYYS, kykyä palautua mahdollisimman nopeasti lyhyistä ja raskaista 

pelijaksoista sekä kykyä kestää maksimaalisella tehotasolla mahdollisimman pitkään. Kesto 

alle 3 minuuttia. Energiaa muodostetaan pääasiassa hiilihydraateista joko ilman happea tai 

hapen avulla. Useiden minuuttien palautumisaika.  

Pesäpallossa tarvitaan erityisesti kestävyyttä ja nopeuskestävyyttä, kun pelitapahtumat ovat 

pitkiä ja suoritukset sekä ulko- että sisäpelissä sisältävät nopeita 10–90 sekunnin juoksuja ja 

suunnanmuutoksia. Lapsen elimistö on sopeutunut hyvin hapelliseen kuormitukseen, ja 

matalatehoista ja kohtuullisen kuormittavaa liikuntaa eri muodoissaan tulisikin tapahtua joka 

päivä vähintään 60 min.  

Vahva peruskestävyys on pohja nuoruus- ja aikuisiän kovatehoisemmalle harjoittelulle. Lapsi 

pystyy maksimaalisissa nopeussuorituksissa hyödyntämään hapenottokykyään aikuista 

tehokkaammin, mutta jaksaminen kovissa ponnistuksissa on lyhytkestoista, eikä suoritusta 

tule pakottamalla pitkittää. Tällöin siirrytään energiantuotossa maitohapolliselle puolelle, 

jolloin kehon happamuus kasvaa ja lapsen elimistö ei tähän vielä tehokkaasti pysty. Yleensä 

lapsi hidastaa tai lopettaa kovatehoisen suorituksen itse, kun raja tulee vastaan. Pelit ja kisat 

ovat hyviä nopeuskestävyyden harjoituksia lapsille.  

Murrosiän myötä ja puberteetin loppupuolella maitohapollista harjoittelua voidaan lisätä, 

jolloin myös harjoituksen sisällä tapahtuvaan palautumiseen tulee kiinnittää enemmän 

huomiota. Maitohapollisen harjoittelun osuus on pieni verrattuna muuhun harjoitteluun. 

Siihen totutellaan nuorta urheilijaa asteittain, mikä on tärkeää huomioida niin palautumisessa 

kuin ohjelmoinnissa. Nopeuskestävyyden kehittämisen otollinen vaihe on 16–18 vuoden 

iässä, tällöin lyhytkestoisten suoritusten tehovaatimusta voidaan tietoisesti kasvattaa. 
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5.4.5 Liikkuvuuden harjoittaminen 

 

Liikkuvuus voidaan jakaa seuraavasti: 

- TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS (esim. Askelkyykyt ja vartalon taivutukset eri 

suuntiin, lyhytkestoinen venytys) 

- STAATTINEN VENYTTELY l. perinteinen tapa (esim. yksittäiset lihasryhmät, yleensä 

paikallaan toteutettuna olkapää-, reisi-, pohje- ja pakaralihaksille) 

- BALLISTINEN l. pumppaava venyttely (esim. askelkyykyssä pumppailut 10–30 sekuntia 

per liikesuunta) 

- JÄNNITYS-RENTOUS- MENETELMÄT (esim. mielikuvaharjoittelu, eri kehonosien 

tietoinen rentoutus, yleensä paikallaan tapahtuvaa, istuen/makuulla) 

- NEURAALIKUDOKSEN MOBILISAATIO (erityinen menetelmä, jossa 

pyritään hermokudoksen liu´uttamiseen rauhallisella pumppaavalla liikkeellä, läheisesti 

muistuttaa ballistista venyttelyä) 

Meillä Puijon Pesiksessä liikkuvuusharjoittelun arvo ymmärretään! Pesäpallon lajisuoritukset 

edellyttävät hyvää liikkuvuutta koko kehossa. Riittävä liikkuvuus on myös edellytys oikealle 

suoritustekniikalle. Liikkuvuusharjoittelu tulee aloittaa jo lapsena, mutta murrosiässä kehon 

mittasuhteiden muuttuessa siitä tulee erityisen tärkeää. Lapsilla erilaiset eläinliikkuvuudet 

ovat hyvä keino rakentaa liikepankkia, mielikuvat auttavat heitä muistamaan liikkeet 

paremmin. Nuorille liikkuvuusharjoittelun merkityksestä puhuminen ja opettaminen korostuu 

ja suoritusten laatuun kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Hyvä lajinomainen liikkuvuus 

ennaltaehkäisee urheiluvammoja ja lisää liikkeen tehokkuutta ja taloudellisuutta. 

Liikkuvuusharjoittelun tulisi olla mukana jokaisessa harjoituskerrassa ja siihen tulisi 

kannustaa myös kotona. Pesäpallon lajisuorituksissa tarvitaan erityisesti toiminnallista ja 

aktiivista liikkuvuutta, mikä on hyvä huomioida liikkuvuusharjoituksia 

suunnitellessa. Toiminnallinen liikkuvuusharjoittelu valmistaa lajisuoritukseen ja palvelee 

lajissa tarvittavien lihaspituuksien lisäämistä ja ylläpitämistä paremmin kuin staattinen 

venyttely. Staattinen venyttely voi auttaa yksilöä rentoutumisessa ja sopii siten paremmin 

loppujäähdyttelyyn. Liikkuvuusharjoittelu eri muodoissaan sopii hyvin palauttavaksi 

harjoitteluksi. 
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5.5 Tietopankki 

 

Tämän osion tarkoituksena on antaa käytännön vinkkejä ja työkaluja valmentajille 

heidän harjoitussuunnitelmiinsa. Suunnitteluapua ja käytännön vinkkejä kannattaa kysellä 

tarpeen mukaan valmennus- ja junioripäälliköltä. 

 

5.5.1 Harjoitusten rakenne 

 

Harjoitusten sisältö ja rakenne vaihtuvat tietysti paljon eri ikäluokissa. Ihan jo pienimmistä 

junioreista lähtien on hyvä tehdä paljon “kikkailuja” pallon ja mailan kanssa. Esimerkiksi 

pallon pomputtelun opettelu mailalla on tärkeä ja hyvä taito silmän ja käden 

koordinaation kehittämiseen. Toinen asia, mitä kannattaa pitää harjoituksissa tasaisesti 

mukana, on pienet kisailut, sekä mahdollisuuksien mukaan pelaaminen ja viitepelit. 

Harjoitukset kannattaa suunnitella harjoitteluolosuhteisiin sopivaksi. Ei kannata 

käyttää koko aikaa esimerkiksi näpyjen lyömiseen, jos tarjolla on iso halli tai edes osa 

siitä. Jokaisella harjoituksella on hyvä olla myös selkeä tavoite ja mielellään niin, että 

valmentaja kertoo tämän tavoitteen myös pelaajille ennen harjoituksen alkua. Hyvä tavoite on 

selkeä ja helposti mitattavissa. 

Esimerkki lajiharjoituksen rakenteesta: 

Alkuverryttely >> oheisharjoittelu >> lajiharjoittelu >> (loppupeli) >> loppuverryttely 

Oheisharjoittelu voi koostua esimerkiksi juoksuvedoista, ketteryydestä, liikkuvuudesta tai 

jostain muusta fysiikkaosiosta. Samaan harjoitukseen ei kannata kuitenkaan väkisin koittaa 

mahduttaa kaikkia asioita, vaan fiksua on jaotella eri painopisteitä eri harjoituspäiville (esim. 

sisäpelipäivä vs. ulkopelipäivä). 

 

5.5.2 Testauspatteristo – esimerkit ikäluokittain 

 

Testit antavat paljon tietoa paitsi valmentajalle, myös urheilijalle itselleen. Testejä onkin hyvä 

pitää säännöllisesti kauden aikana (2–4 kertaa), varsinkin tultaessa vanhimpiin juniori-

ikäluokkiin. Testit on hyvä sijoittaa harjoituskausien siirtymäkohtiin. 
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(Kuva 5: Esimerkkejä pesäpalloilijoiden testaamisesta eri ikäluokissa.) 

 

6 TUOMARITOIMINTA 
 

Seuran pelaajat D-junioreista ylöspäin käyvät Pesäpalloliiton Itäisen alueen järjestämän 

tuomarikoulutuksen keväisin. He myös toimivat seuran järjestämissä kotiotteluissa 

tuomareina. Poikkeuksena on tietenkin ne ottelut, joihin tulee liiton nimeämät tuomarit (esim. 

miesten ja naisten Ykköspesis). 

Tuomarivastaavaksi nimetty henkilö koordinoi seuran tuomaritoimintaa. 

Hän laatii tuomarointitaulukon (Excel-tiedosto), johon merkitään kaikki seuran joukkueiden 

kotiottelut talven harjoituspeleistä lähtien. Tuomarivastaava nimeää jokaiseen otteluun 
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vastuujoukkueet, joiden tehtävä on huolehtia tuomarit paikalle nimetyille 

tuomaripaikoille. Taulukosta ilmenee tuomittava ottelu, kellonaika sekä pelipaikka. 

Seuralla on myös käytössä tuomaripankki, johon voi ilmoittautua mukaan kaikki 

tuomarikortin suorittaneet. Tuomaripankki on tarkoitettu erityisesti niitä tilanteita varten, kun 

johonkin otteluun tarvitaan tuuraajia tuomaristoon. Tuomaripankin kautta tulleille tuomareille 

maksetaan myös erillinen korvaus. 

(Kuva 6: Esimerkki Puijon Pesiksen tuomarointi- ja vastuuvuorolistasta kaudella 2021.) 

 

7 KENTTÄ- JA SALIVARAUKSET 
 

Tilojen varaamisesta harjoitus- ja pelikäyttöön vastaa ensisijaisesti seuran 

valmennuspäällikkö. Vuorohakemukset tehdään ajallaan Kuopion kaupungin tilavarauksiin - 

eri harjoituspaikoilla on erilaiset hakuajankohdat. Kesän pesäpallokenttien ja muiden 

ulkokenttien varaushakemukset tapahtuvat helmikuussa, ja seuraavan talven koulujen 

salivuorot haetaan toukokuun loppuun mennessä. Kuopio-hallin, Lippumäen ylipainehallin 

sekä Kotkankallion väestönsuojan vuorohakemukset on tehtävä elokuun loppuun mennessä. 

(Hakutiedot vuodelta 2021)  

Vuorojen hakujen suhteen valmennuspäällikkö käy keskusteluja seuran joukkueiden kanssa, 

millaisia vuorotoiveita heillä on. Harjoitustilojen hakemukset tehdään näiden keskustelujen 

pohjalta. 
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7.1 Vuorojen jakaminen joukkueille 

 

Kaupungilta myönnetyt harjoitusvuorot jaetaan joukkueiden kesken valmennuspäällikön 

johtamana erillisissä vuorojenjakotilaisuuksissa, joihin osallistuu valmennuspäällikön lisäksi 

jokaisen joukkueen edustaja. Marssijärjestyksessä ensimmäisenä ovat miesten ja naisten 

edustusjoukkueet, jotka varaavat omat vuoronsa ensin. Tämän jälkeen varauksen tekevät 

vuorotellen muut aikuisjoukkueet sekä juniorijoukkueet.   

Valmennuspäällikkö vastaa siitä, että järjestys on mahdollisimman tasapuolinen ja vaihtuu 

viikoittain. Tämä koskee etenkin kesän Puijon ja Neulamäen pesiskenttävuoroja, joihin ei 

jaeta ns. vakiovuoroja, vaan harjoitusajat muuttuvat viikoittain joukkueiden otteluohjelmien 

mukaan.  

Talven halli- ja salivuoroista päätökset tekee valmennuspäällikkö yhteistyössä joukkueiden 

edustajien kanssa. Talvella suositaan ns. vakiovuoroja. 

 

7.2. Vuorojen peruminen ja muutospyynnöt 

 

Jos joukkue ei käytä sille varattua kenttä-, halli- tai salivuoroa, on joukkueenjohtajan tai 

valmentajan ilmoitettava siitä suoraan Kuopion tilavarauksiin sähköpostilla osoitteeseen 

tilavaraukset@kuopio.fi. Viestiin kopio myös osoitteeseen kalenteri@puijonpesis.fi, jotta 

tieto saadaan päivitettyä myös seuran omaan kalenteriin Puijon Pesiksen nettisivuille.   

Vuoron peruminen on tehtävä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kyseistä vuoroa. 

(HUOM! Koulujen salivuoroissa perumisaika on 14 vuorokautta!) Muuten vuorosta 

laskutetaan täysi hinta. Jos peruttavaan vuoroon on aikaa alle seitsemän (tai 14) vuorokautta, 

joukkue voi yrittää tarjota vuoroa jollekin toiselle joukkueelle. 

Harjoitusvuorojen muuttaminen seuran sisällä tapahtuu erillisen ”vuorojen muutospyyntö” -

lomakkeen kautta, jota päivittää seuran kalenterivastaava. Lomake jaetaan Drive-tiedostona 

seuran valmentajien ja joukkueenjohtajien Whatsapp-ryhmään. Vuorojen muutokset 

korostuvat eniten kesäaikaan, kun vakioituja harjoitusvuoroja on seuran käytössä Puijon 

pesäpallostadionilla ja Neulamäen hiekkatekonurmella, ja vuoromuutoksia pystyy tekemään 

helpommin seuran sisällä.  
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7.3. Timmi:n käyttö 

 

Kuopion kaupungin tilavaraukset käyttävät Timmi -tilanvarausjärjestelmää. Ajantasaista 

vuorokalenteria voi seurata ilman kirjautumista täältä: 

https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/#/2165 

Kalenterin kuvaa painamalla voi valita päivämäärän ja “mökin” kuvaa painamalla avautuu 

tilaprofiilin haku, jossa voi etsiä haluamaansa tilaa. (salit, pesäpallokentät, sorakentät jne.)  

Painamalla “päivitä kalenteri” pääset näkemään valittujen tilojen varaustilanteen ko. 

ajankohdalla. 
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