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▪ Tämä pelikirja - lopputyö on tehty osana pesäpallon lajivalmentajatutkintoa nro 14.

▪ Lopputyön aiheena on Jokioisten Koetus Junioreiden (ja Hämeenlinnan Paukun) 
joukkueiden kokonaisvaltainen pelikirja, jonka tarkoituksena on olla yhteisenä 
rakenteena pelaamiseen eri joukkueiden välillä:

▪ C –pojat

▪ Poikien ykköspesis ja superpesis

▪ Miesten maakuntasarja- ja suomensarjajoukkue

▪ Pelikirjan tavoitteena on saada kirjoitettua ylös se lähestymistapa, joka 
valmentamiseen ja pelaamiseen on tavoitteena luoda.

▪ Pelikirjan sisältö on muodostunut kahden vuoden ajalta kokemuksista ja keskusteluista 
yhdessä Ari Kenttäahon kanssa. Osa materiaaleista on myös muokattu Ari Kenttäahon 
alkuperäisistä yhteisten keskustelujen kautta.
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1. PELAAJALÄHTÖINEN 
VALMENTAMINEN



▪Valmennuksessa ja pelitoiminnassa keskiössä on 
yksittäinen pelaaja.

▪ Jokainen kasvaa sekä kehittyy ihmisenä ja urheilijana omaa 
tahtiaan.

▪ Mitä vanhemmaksi pelaaja tulee, sitä enemmän hänen tulee ottaa 
vastuuta omasta urheilijaksi kasvustaan sekä harjoitus- että 
pelikaudella.

▪ Me seuroina ja valmentajina pyrimme luomaan tälle parhaat 
mahdolliset puitteet.
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”Jos haluat olla jossakin elämän osa-
alueella tai urheilijana hyvä, on sinun 
otettava siitä täysi vastuu. Mikäli annat 
vastuun valmentajalle, on tuurista 
kiinni, saatko hyvän vai huonon 
valmentajan...

Ole kiinnostunut, opettele, tee, onnistu, 
opi… ”

Pia Sundhage, jalkapallovalmentaja



▪ Tämä lopputyö ei käsittele varsinaisesti harjoittelua tai sen painottamista.

▪ Harjoittelu on tavoitteena rakentaa riittävän laadukkaaksi ja monipuoliseksi, että se 
mahdollistaa ihmisenä ja pelaajana kehittymisen.

▪ Seuroilla ja valmentajilla käytettävissä rajalliset resurssit.

▪ Harjoitusryhmät pyritään luomaan siten, että jokaisella on omalle tasolle riittävän 
haastava ympäristö.

▪ Kuitenkin siten, että harjoitusryhmien välillä on joustava siirtyminen.



▪ Kun keskiössä on yksittäinen pelaaja, tämä tarkoittaa: 

▪ Tavoitteena on, että jokainen pelaaja saa pelikaudella riittävästi pelejä

▪ Oikealla haastetasolla 

▪ Iästä riippumatta

▪ Eri sisä- ja ulkopelirooleja, vastuullisempia ja tukirooleja. Valmentajien 
tehtävän luoda onnistumisen ja oppimisen mahdollisuudet.

▪ Kaikilla joukkueilla C-pojista eteenpäin on yhteinen ”pelikirja”, joka 
helpottaa joukkueesta toiseen menemistä.
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2. MINÄ, 
PESÄPALLOILJA



▪ Itsensä johtaminen on yksi johtamisen näkökulma, joka tulee erottaa organisaation 
ja yksikön johtamisesta. 

▪ Itsenä johtamisen teorian olen valinnut siitä syystä, että se jäsentää ihmistä 
parhaiten.

▪ Ja kun pystymme jäsentämään ihmisen tarpeet pystymme jäsentämään 
kokonaisuuden, jota meidän tulee pysytä valmentamaan ja valmentamisessa 
ottamaan huomioon. 

▪ Itsensä johtamisen teoriana käytän kahta lähdettä:

▪ Pentti Sydänmaanlakka: ”Älykäs itsensä johtaminen, 2017, ALMA TALENT”

▪ Aki Hintsa: ”Voittamisen Anatomia, 2015, WSOY”



▪ Pentti Sydänmaanlakka esittää kirjassaan ”Älykäs itsensä johtaminen, 2017, ALMA 
TALENT” kokonaisvaltaisen mallin itsensä johtamiseen, Minä Oy Ab -mallin.

▪ Tietoisuus

▪ Keho (fyysinen); ravinto, liikunta, lepo, uni, rentoutuminen

▪ Mieli (psyykkinen); ajattelu, muisti, oppiminen, luovuus, havainnointi

▪ Tunteet (sosiaalinen); tunteiden hallinta, positiivisuus, harrastukset, ihmissuhteet, 
yhteisöllisyys

▪ Arvot (henkinen); arvot, päämäärät, merkitys, tasapaino

▪ Työ (ammatillinen); avaintehtävät, tavoitteet, osaaminen, palaute, kehittyminen



▪ Core eli ihmisen ydin tarkoittaa omien motiiviensa ja tavoitteiden perinpohjaista 
tuntemista. Toiselta käsitteeltään voidaan puhua ihmisen identiteetistä.

▪ Ihmisen ydin muodostuu Hintsan mallissa kuuden eri osa-alueen ympärille, jotka ovat:
1. Terveys

2. Biomekaniikka

3. Palautuminen

4. Ruokavalio

5. Aktiivisuus

6. Henkinen energia

▪ Yleinen terveys on Hintsan mallin lähtökohta ja johon aina pyritään. Se on tästä 
näkökulmasta myös päätepiste. Tavoitteena on positiviinen kierre; mitä terveempi olet, 
sitä parempi mahdollisuus sinulla on välttää vakava sairastuminen (Hintsa, s. 105).



▪ Edellä kuvatun Hintsan ja Sydänmaanlakan viitekehyksistä olen rakentanut 
pesäpalloilijasta kokonaisuuden. Tämän mallin tavoitteena on auttaa valmentajia 
hahmottamaan yksilön näkökulmasta sitä kokonaisuutta, jolla rakennetaan huippu-
urheilijoita. 

▪ Se ei ole vain lajitaidon ja fysiikan valmentamista vaan se on paljon laajempi 
kokonaisuus.

▪ Mallissa pesäpalloilijan kokonaisuus muodostuu kuudesta osa-alueesta:

1. Lajifysiikka

2. Lajitaito

3. Terveys

4. Sosiaaliset kontaktit

5. Henkiset voimavarat

6. Työ
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Muuttumattomuuden 

asenne 

(fixed mindset)

Kasvun asenne 

(growth mindset)

Carol S. Dweck – Mindset – menestymisen psykologia
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3. SISÄPELI



▪ Sisäpelissä tavoitteena on jättää pelaajalle vapaus pelata peliä. 
Lyöntiratkaisut tehdään pääsääntöisesti itse. 

▪ Jokaisella pelaajalla on oma lyöntiperhe/ -valikoima, josta ratkaisuja pääsääntöisesti 
haetaan.

▪ Merkki- ja lyöntipeli perustaa etenijään; mikä lyönti riittää milloinkin, mikä on 
toistovarmin lyönti, mikä on tilanne?

▪ Pelijohdon kanssa toki pohditaan etukäteen ja tarvittaessa eri vaihtoehtoja

▪ Pelinjohto kannustaa pelaamaan, joka tarkoittaa esimerkiksi:

▪ Tee rohkeasti ratkaisut oman lyöntivalikoiman mukaisesti

▪ Lyödään suoraan syötöstä tarvittaessa luja lyönti

▪ Tilanteeseen reagointi: Haetaan rohkeasti ratkaisuja ulkokentän sijoittumisen mukaan.



3.1 
MERKKIPELI



LUOTTAMUKSELLISUUS

Tässä esityksessä on yksi tärkeä osa 
JokoJun CSM, PYP, PSU, MSS joukkueiden 
pelitaktisia asioita

Nämä ovat valmennuksen ja pelaajien, 
joukkueen sisäisiä, luottamuksellisia 
asioita.



▪ Merkki on pyritty rakentamaan mahdollisimman yksikertaiseksi:
▪ Etenijälle ja lyöjälle aikaa

▪ Merkki vaihtuu pääsääntöisesti jokaisen lukkarin hämäyksen ja syötön jälkeen.
▪ Katso aina pelijohtajaan hämäyksen ja syötön jälkeen

▪ Kaaripelaaminen on olennaisin tukitoiminto merkkipeliin lyöjän ja etenijän välillä!
▪ Tämä tulee olla kunnia-asia hoitaa jokaisessa pelissä viimeisen päälle

▪ ETENIJÄ, USKO VÄÄRÄN HUUTOA JA REAGOI!



3.2 KAARIPELI
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KAARIPELIMME 
ARVOT

▪Hoidan oman roolini vaikka 
minulla muutoin olisi huono 
pelipäivä.

▪Palaan kaarelle välittömästi lyönti-
tai etenemisvuoroni jälkeen.

▪Olen aktiivinen!

▪Olen valmiina ja fyysisesti läsnä –
tuuleta, liiku, reagoi ja pidä v-
huulilla!

▪Yhdyn jokaiseen väärän huutoon!



4. ULKOPELI



▪ Ulkopelissä jokaiselle pelaajalle pyritään hakemaan omaa roolia omien 
vahvuuksien kautta. 
▪ Useassa joukkueessa pelaaminen mahdollistaa lisäksi useammalla pelipaikalla 

pelaamisen ja eri asioiden kokeilemisen.

▪ Ulkopelissä jokaiseen tilanteeseen on erilaisia kuvioita, jotka jokaisen 
pelaajan tulee hallita pelipaikasta riippumatta.

▪ Ulkopeli on joukkueena pelaamista: Kaikissa joukkueissa tulee pystyä 
pelaamaan reagoimalla ja seuraamalla omia ulkopelaajia.

▪ Ulkopelissä keskeistä:
▪ Torjuvat pelaajat: kulmat ja kopparit, tilanteen mukainen pelaaminen/torjuminen, 

erityisesti viimeisen lyönnin rohkea ja erilainen pelaaminen.



▪ Tilanteen pelaamisen kuvion päättää ulkopelaaja, jonka tavoitteena on vastuuttaa
ja opettaa pelaajia:
▪ 0-tilanne: sieppari/ulkopelijohtaja

▪ Kaksi eri kuviota

▪ 1-tilanne: etulukija/1-vahti/lukkari

▪ Aktiivinen karvaus

▪ Passiivinen

▪ Etulukijamaski

▪ Viuhka/-pitkä pussi

▪ 2-tilanne: etulukija/takalukija

▪ Normaali

▪ 80 -luku

▪ 3-tilanne ja 1-3 tilanne: ulkopelinjohtaja

▪ Oulu 1 ja 2, Tahko 1 ja 2, risti5, perinteinen

▪ 1-3 –tilanne

▪ Karvaus yhdellä tai kahdella pelaajalla



PELIFILOSOFIA:
ROHKEUS



▪ Pelillisten asioiden lisäksi olennainen osa pelaamiseen kannustamisessa on 
turvallisen tilan luominen jokaiselle pelaajalle joukkueesta ja sarjatasosta 
riippumatta.

▪ Turvallisen tilan luominen mahdollistaa oppimisen turvallisessa ympäristö.

▪ Urheilu on parhaita alustoja nuorille pelaajille oppia käsittelemään onnistumisia ja 
pettymyksiä.

▪ Turvallisen tilan luomisessa keskeisenä lähestymistapana on rohkeus ja siihen 
kannustaminen.



ROHKEUDEN VOI JAKAA
KARKEASTI KOLMEEN:

1. FYYSINEN ROHKEUS
2. MORAALINEN ROHKEUS
3. PSYYKKINEN ROHKEUS



▪ Se on taitoa kohdata itsensä sekä hyvässä että huonossa.

▪ Se on ratkaisevassa asemassa henkisessä kasvussamme kohdatessamme 
omaa epävarmuuttamme, henkisiä kipuja, ja haavoittuvuutta. 

▪ Psyykkistä rohkeutta on olla oma itsensä, vetää omat rajansa ja ilmaista 
muille tunteensa, haavoittuvuutensa ja tarvitsevuutensa. 

▪ Vuorovaikutuksessa taitoa päästää toinen ihminen lähelleen ja sitoutua 
muihin ihmisiin on hyvien ihmissuhteiden ja hyvän elämän edellytyksenä.

▪ Kohti aikuisuutta mentäessä psyykkinen rohkeus kehittyy ja jalostuu, kun 
kyky keskustella omista kokemuksista, tunteista ja peloista ja kyky 
käsitteellistää niitä kehittyvät. 

▪ Lähde: (Peterson & Seligman, 2004.) 
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