
PirkatPesis

SEURA-SEURA-aapinen



1.  Johdanto ...............................................................................3
2.  Pesäpallojaoston toiminnan esittely ...........................................4
3.  Toiminnan linjaus ....................................................................4
 3.1. Kasvatuksellisuus .............................................................6
 3.2. Monipuolinen liikunta ........................................................7
 3.3. Valmentautuminen pesäpalloilijaksi ...................................10
 3.4 Valmentajatiimi ...............................................................10
4.  Toimiva joukkue ja sen tehtävät ..............................................11
 4.1. Joukkueen kokoaminen ...................................................11
 4.2. Joukkueen velvollisuudet .................................................11
 4.3. Joukkueen toimihenkilöt / jäsenet .....................................11
 4.3.1. Valmentajan tehtävät ...................................................11
 4.3.2. Joukkueenjohtajan tehtävät ..........................................12
 4.3.3. Huoltajan tehtävät .......................................................12
 4.3.4 Tiedottajan tehtävät ......................................................12
 4.3.5. Pelaajan velvollisuudet .................................................12
5.  Vanhemmat .........................................................................13
 5.1 Vanhempien rooli .............................................................13
 5.2 Katsojan rooli ..................................................................13
6.  Ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu .........................................14
 6.1 Pelaajan rankaiseminen ja erottaminen ..............................14
7.  Talous .................................................................................15
 7.1. Pääperiaatteet ...............................................................15
 7.2. Talkootyö ......................................................................15
 7.2.1. Valmentajien ja ohjaajien talkootyö ................................16
 7.3. Pelaajamaksut ...............................................................16
 7.4. Lisenssimaksut ...............................................................17
 7.5. Seuran jäsenmaksu ........................................................17
8.  Tuomaritoiminta ....................................................................18
9.  Sinettiseuralupaukset ............................................................18
 9.1 Kasvatus ........................................................................18
 9.2 Koulutus .........................................................................19
 9.3 Nuorisotoiminta ...............................................................19
 9.4 Monipuolinen liikunta .......................................................19
 9.5 Tuomaritoiminta ..............................................................19
 9.6 Tekniikkataituruus ...........................................................20
 9.7 Yhteistyö vanhempien ja muiden tahojen kanssa .................20
 9.8 Viestintä .........................................................................20
 9.9 Kannustaminen ...............................................................21
 9.10 Arviointi .......................................................................21
10. Pelisäännöt ..........................................................................22
11. Tiedotus ..............................................................................22
12. Kotiseura .............................................................................22

SEURA

1.  Johdanto

aapinen



Ruoveden Pirkat on 1940 perustettu 
yleisseura, joka alkutaipaleellaan kes-
kittyi hiihtoon ja painiin. Luonnollises-
ti myös muita lajeja harrastettiin, kuten 
pesäpalloa ja yleisurheilua. 1960-luvul-
la yleisurheiltiin paljon ja myöhemmin 
myös lentopallo ja jääkiekko ovat olleet 
suosittuja lajeja Ruoveden Pirkkain ri-
veissä. Pesäpalloa Ruovedellä on pelat-
tu aktiivisesti myös kylillä, kuten Kek-
kosella, Ruhalassa, Väärinmajassa ja 
Muroleessa.  Kekkosen kylän oma seu-
ra, Kekkosen Kiva, aloitti pesäpallotyön 
jo 1930-luvulla ja jatkoi sitä pitkälle 
1990 luvulle asti lähinnä miespesäpal-
loilun parissa.

Ruoveden Pirkkain nykyinen pesäpal-
lon junioritoiminta aloitettiin kuitenkin 
aivan alusta vuonna 1997 yhden tyttö-
joukkueen voimin. Viimeisen kymme-
nen vuoden aikana nuo silloin aloitta-
neet tytöt ovat kasvaneet B-junioreiksi 
ja koko toiminnassa on mukana ny-
kyisin kymmenkunta joukkuetta, sa-
takunta 6-18-vuotiasta pelaajaa ja tu-
sinan verran koulutettuja valmentajia 
apunaan huomattava määrä vanhem-
pia, tuomareita ja muita toimijoita.

Urheiluseura toimii kodin ja kou-
lun ohella tärkeänä lapsen oheiskas-
vattajana. Toimintamme laajentues-
sa olemme halunneet määritellä sekä 
urheiluvalmennuksen että muun toi-
mintamme yhteiset arvot ja toiminta-
periaatteet siten, että tuemme toimin-
nassamme mukana olevien lasten ja 
nuorten kasvua ja kehitystä mahdol-
lisimman monipuolisesti.

Tämän seura-aapisen tarkoitukse-
na on esitellä pelaajille, vanhemmil-
le ja kaikille toiminnastamme kiinnos-

1. JOHDANTO tuneille pääkohtia toiminnastamme ja 
sen perusteista. Seura-aapinen toimii 
erityisesti tietopakettina uusille pelaa-
jille ja heidän perheilleen.

Aapiseen on koottu Ruoveden Pirk-
kain pesäpallojaoston toiminnan yleiset 
periaatteet. Toteutamme SUL:n alaisen 
Nuoren Suomen valtakunnallista kas-
vatuksellista linjaa juniorityössämme. 
Olemme määritelleet kullekin ikäluo-
kalle sopivan lajivalmennuksen, moni-
puolisen liikunnan ja muun toiminnan 
linjat. Kirjasessa esitellään joukkuei-
den valmennusperiaatteet, määritel-
lään valmentajien, joukkueenjohtajien, 
huoltajien, pelaajien ja vanhempien 
tehtävät sekä jaoston päätöksenteon, 
viestinnän, yhteistyötapojen ja talou-
denhoidon pääperiaatteet.

Kehitämme työtämme lasten lii-
kuntakasvatuksen sekä seuratoimin-
nan parissa edelleen olemalla mukana 
Nuoren Suomen Sinettiseurahank-
keessa sekä Pesäpalloliiton Kotiseu-
ratoiminnassa. Tämä opas jaetaan jo-
kaiselle toiminnassa mukana olevalle 
perheelle. Olemme kiitollisia palaut-
teesta, jonka avulla voimme muokata 
aapista edelleen toimivammaksi.

Seura-aapisesta ei löydy kuitenkaan 
yhteystietoja yms. vuosittain vaihtu-
via tietoja, vaan ne löydät jaostomme 
nettisivuilta, osoitteesta 
www.ruovedenpirkat.
sporttisaitti.com/
pesäpallo.
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Pesäpallojaoston toiminta-ajatuksena 
on toiminta nuorten ehdoilla ja myös 
nuorten itsensä toteuttamana. 

Pesäpallojaoston tavoitteena on tar-
jota kaikille halukkaille mahdollisuus 
harrastaa pesäpalloa.  Tavoitteena on 
tarjota lapsille ja nuorille mukavaa lii-
kunnallista toimintaa, joka luo moni-
puolisen pohjan elinikäisen liikunnan 
harrastamiselle. Tavoitteena ei ole teh-
dä jokaisesta mukana olevasta lapses-
ta huippupesäpalloilijaa, mutta taata 
sellaiseksi haluavalle riittävän kehittä-
vää ja haastavaa toimintaa.

2. PESÄPALLOJAOSTON TOIMINNAN ESITTELY

Pesäpallojaosto on yleisseura Ruoveden 
Pirkat ry:n alainen. Ruoveden Pirkat ry. 
on Suomen Pesäpalloliiton, Nuorisope-
sis ry:n, Hämeen Pesäpallon ja Pohjan-
maan Pesiksen jäsenseura. Pesäpalloja-
osto koostuu joukkueiden valmentajista 
sekä vanhempien edustajista.

Jaoston kokoonpanosta päätetään ku-
nakin vuonna seuran yleiskokouksessa. 
Jaoston valitsema henkilö edustaa pe-
säpalloilijoita Ruoveden Pirkkain johto-
kunnassa aina kaksivuotiskauden ker-
rallaan.

Jaosto päättää vuosikokouksissaan 
jaoston toimintasuunnitelman, toimin-
takertomuksen ja talousarvion, jotka 
pääseuran johtokunta vahvistaa. Pesä-
pallojaosto hoitaa taloutensa itsenäi-
sesti pääseuran avustuksella, tilinpito 
liitetään vuosittain Ruoveden Pirkkain 
tilinpitoon, tilinpäätöksen vahvistaa 
pääseuran johtokunta. Jaoston tilikau-
si on kalenterivuosi.

Jaosto kokoontuu yleensä kerran 

kuukaudessa ja valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan ja sihteerin sekä 
muiden vastuualueiden hoitajat. Jouk-
kueiden toimihenkilöt ja eri alueiden 
vastaavat valitaan vuosittain seuran 
syyskokoukseen mennessä. Jokainen 
joukkue toimii jaoston alaisena ja jo-
kaisesta joukkueesta valitaan edustaja 
pesäpallojaostoon. Jokaisella joukku-
eella on kaksi koulutettua valmenta-
jaa sekä vanhempien keskuudesta va-
litut muut tarvittavat henkilöt.

Joukkueet toimivat jaoston määrit-
telemien yleislinjojen mukaisesti mah-
dollisimman itsenäisesti. Jokainen 
joukkue laatii omat pelisääntönsä ja 
osallistuu sekä jaoston yhteiseen että 
mahdolliseen joukkuekohtaiseen va-
rainhankintaan.

3. TOIMINNAN LINJAUS JA ARVOT

Olemme mukana pesäpallon Koti-
seura-hankkeessa ja Nuoret Johtajat -
toiminassa. Kannustamme toimintaan 
osallistuvia niin tuomari- kuin ohjaaja-
toimintaan.

Tavoitteena on saada joukkueet jokai-
seen ikäluokkaan G-B/A sekä tyttöihin 
että poikiin, jonka avulla mahdolliste-
taan kilpailullinen toiminta. Omien juni-
oreiden kasvaessa on tavoitteena saada 
joukkueita myös valtakunnan korkeim-
mille tasoille.
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jota kaikille halukkaille mahdollisuus 
harrastaa pesäpalloa.  Tavoitteena on 
tarjota lapsille ja nuorille mukavaa lii-
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Kuviossa 1. esitetyt arvot toimivat pesäpallojaoston kaiken toiminnan perusta-
na ja ne välittyvät valmennustyön ohella kaiken muun toiminnan tavoitteisiin 
ja sisältöihin. 

Kuvio 1. Ruoveden Pirkat pesäpallojaoston toiminnan arvot

OIKEUDEN-
MUKAISUUS
reilu peli, sääntöjen 
noudattaminen

OPPIMINEN JA 
KEHITTYMINEN
toiminta on tavoitteellista, 
toiminnan jatkuva arviointi
liikuntataitojen monipuoli-
nen oppiminen

toiminta on tavoitteellista, 
toiminnan jatkuva arviointi
liikuntataitojen monipuoli- TERVEELLISET JA 

LIIKUNNALLISET 
ELÄMÄNTAVAT
liikunta ja terveet elämänta-
vat elinikäiseksi , harrastu-
neisuus, fyysisen ja psyykki-
sen kunnon rakentaminen 
ja siitä huolehtiminen

VASTUULLISUUS
kasvattaminen vastuullisuu-
teen omasta ja joukkueen 
toiminnasta sekä kasvattami-
nen pitkäjänteisyyteen

ELÄMÄNTAVAT
liikunta ja terveet elämänta-
vat elinikäiseksi , harrastu-
neisuus, fyysisen ja psyykki-
sen kunnon rakentaminen 
ja siitä huolehtiminen

ILOISUUS
liikunnasta ja oppimisesta 
nauttiminen, lapsi on mukana 
omasta halusta ja viihtyy 
seuran toiminnassa

TASA-ARVO
jokainen toiminnassa mu-
kana oleva on yhtä arvokas,  
toisten kunnoittaminen 
(pelaajat, valmentajat, 
vastustaja...)vastustaja...)

SOSIAALISUUS
yhteistyö; oma seura, muut,  
yhteistyötahot, joukkueen 
sisäinen yhteistyö, toisten 
tukeminen

TURVALLISUUS
fyysinen  ja psyykkinen 
turvallisuus: lapsi tuntee 
olonsa turvalliseksi olleessan 
mukana toiminnassa

Pesäpallojaoston kasvatuksellisina ta-
voitteina on lapsen ja nuoren henkinen 
kasvun tukeminen, sosiaalisuuteen 
kasvaminen, liikunnalliset elämänta-
vat sekä opetukselliset ja harjoituk-
selliset tavoitteet.

Henkisen kasvun tavoitteena on ta-
sapainoinen, oikeudenmukainen, ky-
selevä, kuunteleva ja keskusteleva 
lapsi ja nuori, joka oppii arvostamaan 
itseään, kokee onnistumisen elämyk-
siä ja hyväksyy muut pelaajat.

3.1. Kasvatuksellisuus
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Pesäpallojaoston kasvatuksellisina ta-
voitteina on lapsen ja nuoren henkinen 
kasvun tukeminen, sosiaalisuuteen 
kasvaminen, liikunnalliset elämänta-
vat sekä opetukselliset ja harjoituk-
selliset tavoitteet.

3.1. 



Pesäpallojaoston tavoitteena on tarjo-
ta monipuolista ja mukavaa toimintaa 
seuran jäsenille. Liikuntaharrastuksen 
painopiste muuttuu lapsen iän myö-
tä lajinomaisempaan suuntaan, huo-
mioiden kuitenkin lasten erilaiset tar-
peet ja yksilölliset erot sekä motiivit 

Sosiaalisuuteen kasvamisen tavoit-
teena on joukkueen sääntöjen nou-
dattaminen, kanssapelaajien kuun-
teleminen ja kannustaminen sekä 
toisten suoritusten arvostaminen. So-
siaalisen kasvamisen tavoitteina on 
myös kohtelias ja huomaavainen nuo-
ri, joka huomio vastustajat, erotuo-
marit ja toimitsijat tervehenkisellä ar-
vostuksella.

Liikunnallisten elämäntapojen ta-
voitteena on opettaa lapselle ja nuo-
relle monipuolisia taitoja. Näitä ovat 
mm. oman terveyden vaaliminen, ter-
veelliset ravintotottumukset, riittävä 

lepo ja päivittäisen hygienian hoitami-
nen. Pesäpallojaoston kaikessa toimin-
nassa edellytetään päihteettömyyttä.

Opetuksellisina ja harjoituksellisina 
tavoitteina on lapsen ja nuoren mo-
toriikan ja perusliikuntataitojen kuten 
ketteryyden, notkeuden, tasapainon, 
liikkuvuuden ja koordinaation kehittä-
minen sekä fyysisen kunnon parantu-
minen. Lajiharjoittelun tavoitteena on 
lajitaitojen ja – suoritustekniikoiden 
sekä pelikäsityksen kehittäminen.

3.2. Monipuolinen liikunta

lajin harrastamiseen. (Taulukko 1 ja 
2). Lasten ja nuorten harjoittelussa 
käytetään monipuolisen liikunnan har-
joitteita, tutustutetaan lapsia muihin 
lajeihin ja rohkaistaan harrastamaan 
myös muita lajeja, kuten hiihtoa, jää-
kiekkoa, voimistelua ja yleisurheilua.
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Taulukko 1. Junioritoiminnan keskeiset toiminnan linjat

IKÄLUOKKA PESISKOULU
G-IKÄISET

F-IKÄISET E-IKÄISET D-IKÄISET

JOHTAVA PERIAATE leikki
monipuolisuus

leikki
monipuolisuus

yleistaito
monipuolisuus

lajitaidot
monipuolisuus

PELIFILOSOFIA kaikki pelaa kaikki pelaa kaikki pelaa kaikki pelaa

KASVATUKSELLISET 
TAVOITTEET

ravinnon ja levon merki-
tys, puhtaus, hyvät tavat, 
omista tavaroista huo-
lehtiminen, koulu, vas-
tuullisuus, yhteisöllisyys, 
reilu peli ja tuomareiden 
kunnioittaminen

ravinnon ja levon merki-
tys, puhtaus, hyvät tavat
omista tavaroista huoleh-
timinen, koulu, vastuulli-
suus, yhteisöllisyys,
reilu peli ja tuomareiden 
kunnioittaminen

ravinnon ja levon merki-
tys, puhtaus, hyvät tavat
omista, tavaroista huo-
lehtiminen, koulu, vas-
tuullisuus, yhteisöllisyys, 
reilu peli ja tuomareiden 
kunnioittaminen

ravinnon ja levon 
merkitys, puhtaus, 
päihteettömyys, hyvät 
tavat, omista tavaroista 
huolehtiminen, koulu
vastuullisuus, yhteisölli-
syys, reilu peli ja tuoma-
reiden kunnioittaminen

OSALLISTUMIS-
MÄÄRIIN 
LIITTYVÄT 
SUOSITUKSET

1x vko
omaehtoinen liikunta 
2-3 x vko

1-2 x vko
omaehtoinen liikunta 
2-3 x vko

1-3 x vko
itsenäinen harjoittelu
 2 x vko

2-4 x vko
itsenäinen harjoittelu 
2-3 x vko

VALMENNUKSEL-
LISET 
TAVOITTEET JA 

tutustuminen lajiin ihastuminen lajiin rakastuminen lajiin kiinnittyminen
lajiin

OPITTAVAT LAJI-
TAIDOT

pesäpallon perustaidot; 
lyönti, heitto ja kiinniotto
viitepelit ja pienpelit ja 
pelin peruskäsitteet

pesäpallon perustaidot; 
lyönti, s heitto, kiinniotto 
ja syöttäminen, peli-idea 
sisä- ja ulkopelissä, 
väärien ottaminen, pelin 
peruskäsitteet ja
perussäännöt

pelitilanne heitot, 
erilaisiin pelitilanteisiin 
sopivien lyöntien oppi-
minen, eteneminen ja 
kärkkyminen, pelaaminen 
eri ulkopelipaikoilla, kaa-
ripeli sekä perussääntöjen 
syventäminen

pelitilanne heitot, 
erilaisiin pelitilanteisiin 
sopivien lyöntien oppi-
minen, eteneminen ja 
kärkkyminen, pelaaminen 
eri ulkopelipaikoilla, kaa-
ripeli sekä perussääntöjen 
syventäminen

TUKIHARJOITTELU leikit / muut lajit,
yleistaitavuuden ja oman 
kehon
hallintaa
kehittävät motoriset
harjoitteet

leikit / muut lajit
yleistaitavuuden ja
oman kehon
hallintaa
kehittävät
motoriset harjoitteet

leikit/pelit/ muut 
lajit
yleistaitavuuden ja oman 
kehonhallintaa
kehittävät motoriset 
harjoitteet

leikit/pelit/ muut lajit, 
voimaharjoittelu- tekniik-
ka, yleistaitavuuden ja
oman kehon hallintaa
kehittävät motoriset 
harjoitteet

TESTIT / SEURANTA pesäpalloilijan testit / 
pelaajakortit

pesäpalloilijan testit / 
pelaajakortit

pesäpalloilijan testit / 
pelaajakortit

pesäpalloilijan testit / 
pelaajakortit

VALMENTAJIEN 
KOULUTUS JA 
VALMENNUSTIIMIN 
KOKOONPANO

PML – koulutus kahdella 
valmentajalla ja huoltaja

PML/ JPVT ja YPK- kou-
lutus, kaksi valmentajaa, 
huoltaja ja joukkueen-
johtaja 

JPVT- ja YPK- koulutus
kaksi valmentajaa, huol-
taja ja joukkueenjohtaja  

JPVT-/NPVT- ja YPK-kou-
lutus, kaksi valmentajaa, 
huoltaja ja joukkueen-
johtaja 

TOIMINNAN TOTEU-
TUMISEN ARVIOINTI 
JA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMINEN

pelaajapalaute
vanhempien palaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi

pelaajapalaute
vanhempien palaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi

pelaajapalaute
vanhempien palaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi

pelaajapalaute
vanhempien palaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi

MUUT LAJIT hiihto, jääkiekko, yleisur-
heilu, voimistelu yms.

hiihto, jääkiekko, yleisur-
heilu, voimistelu yms.

hiihto, jääkiekko, yleisur-
heilu, voimistelu yms.

hiihto, jääkiekko, yleisur-
heilu, voimistelu yms.
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VALMENTAJIEN 
KOULUTUS JA 
VALMENNUSTIIMIN 
KOKOONPANO
TOIMINNAN TOTEU-
TUMISEN ARVIOINTI 
JA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMINEN
MUUT LAJIT



Taulukko 2. C-ikäisten ja vanhempien pelaajien keskeiset toiminnan linjat

IKÄLUOKKA C-IKÄISET B-IKÄISET A-IKÄISET
AIKUISET

JOHTAVA PERIAATE lajiroolitus taitojen soveltaminen
roolipeli

taitojen hallinta – huippuosaa-
minen

PELIFILOSOFIA kaikki osallistuu kaikki osallistuu kaikki osallistuu

KASVATUKSELLISET 
TAVOITTEET

ravinnon ja levon merkitys, 
puhtaus, päihteettömyys,
hyvät tavat, koulu, vastuullisuus
yhteisöllisyys, reilu peli ja tuoma-
reiden kunnioittaminen
esimerkillisyys

ravinnon ja levon merkitys
esimerkillisyys, päihteettömyys

ravinnon ja levon merkitys
päihteettömyys, esimerkillisyys

OSALLISTUMIS-
MÄÄRIIN 
LIITTYVÄT 
SUOSITUKSET

lajiharjoittelu 2-3 x vko
yksilöharjoittelu ohjelman 
mukaan 2-3 x vko

lajiharjoittelu 2-3 x vko
yksilö- ja pienryhmä harjoittelu
ohjelman mukaan 2-4 vko

lajiharjoittelu 2-3 x vko
yksilö- ja pienryhmä harjoittelu
ohjelman mukaan 2-4 vko

VALMENNUKSELLISET 
TAVOITTEET JA 

sitoutuminen lajiin lajissa pysyminen

OPITTAVAT 
LAJITAIDOT

heittovoima ja nopeus, erilaiset 
lyönnit, pelin taktinen lukeminen, 
henkilökohtaiset lajitaidot,
lyöntiparit, 
pelitilanteen vaikutus
perussuoritukseen

ulkopelikuviot, uudet lyönnit, 
lyöntiparit, 

taitojen jalostuminen edelleen

TUKIHARJOITTELU voima
harjoittelu,
kuntopallot,
loikat, kuntosali,
venyttely,
ravintohuolto

kuntosali, loikat, venyttely, ravin-
tohuolto, kestävyys, liikkuvuus, 
lihashuolto, lihastasapaino, 
nesteet

kuntosali, loikat, venyttely, ravin-
tohuolto, kestävyys, liikkuvuus, 
lihashuolto, lihastasapaino, 
nesteet

TESTIT / SEURANTA pesäpalloilijan testit  / pelaaja-
kortit

pesäpalloilijan testit  / pelaaja-
kortit

pesäpalloilijan testit  / pelaaja-
kortit

VALMENTAJIEN 
KOULUTUS JA 
VALMENNUSTIIMIN 
KOKOONPANO

NPVT-koulutus
kaksi valmentajaa, huoltaja ja 
joukkueenjohtaja 

PLVT (tai vastaava) ja NPVT, 
fysiikkavalmentaja, pelinjohtaja, 
joukkueenjohtaja, 

PLVT (tai vastaava) x 2, fysiikkaval-
mentaja, pelinjohtaja, joukkueen-
johtaja, rahastonhoitaja

TOIMINNAN TOTEU-
TUMISEN ARVIOINTI 
JA TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMINEN

pelaajapalaute
vanhempien palaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi

pelaajapalaute
vanhempien palaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi

pelaajapalaute
vanhempien palaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi

TEEMAT hiihto, jääkiekko, yleisurheilu, 
voimistelu yms.

hiihto, jääkiekko, yleisurheilu, 
voimistelu yms.

hiihto, jääkiekko, yleisurheilu, 
voimistelu yms.

9



Valmentajatiimi koostuu kaikkien 
joukkueiden valmentajista ja sen toi-
mintaa koordinoi nuoriso- ja valmen-
nusvastaava. Valmentajatiimi kokoon-
tuu vähintään neljä kertaa vuodessa 
tiedon hankkimista ja vaihtamista var-
ten. Valmentajatiimin tavoitteena on 
valmennuksen yhtenäistäminen, eri-
laisten toimintamallien luominen ja 
kehittäminen sekä valmennuksellisen 
tiedon jakaminen.  Seura vastaa val-
mentajien kouluttamisesta ja jokai-
sella joukkueella tulee olla nimettynä 
kaksi ikätason vaatimusten (Nuoriso-
pesis) mukaista koulutuksen saanutta 
valmentajaa/ohjaajaa. Vuosittain laa-
ditaan koulutussuunnitelma valmenta-
jien ja ohjaajien kouluttamiseksi.

Valmentajat keräävät ja antavat pa-
lautetta joukkueidensa toiminnasta 
koko pesäpallojaoston toiminnan ke-
hittämistä varten. Joukkueiden val-
mentajien tehtävänä on pitää pelaaji-
en ja vanhempien pelisääntöpalaverit. 
Joukkueiden pelisäännöt ovat luetta-
vissa joukkueiden nettisivulla.

Valmennustoiminta perustuu pesä-
pallojaoston perusarvoihin, joissa nä-
kyvät niin kasvatukselliset tavoitteet, 

3.3. Valmentautuminen pesäpalloilijaksi

Jokaisen yli 14-vuotiaan juniorin (C-, 
ja B-juniori) kanssa käydään henkilö-
kohtaiset tavoite- ja kehityskeskuste-
lut. Näiden pohjalta laaditaan henki-
lökohtainen suunnitelma opiskelun ja 
urheilu-uran toteuttamiseksi. Suun-
nitelman tavoitteena on tukea nuo-
ren kokonaisvaltaista kehittymistä niin 
ihmisenä kuin pesäpalloilijana. Jouk-
kueiden tavoitteina on kilpailla liitto-

johtoisissa sarjoissa, myös aikuisten 
sarjoissa ja kasvattaa riittävän mo-
nipuoliset lajitaidot omaavia yksilöi-
tä, joilla halutessaan on mahdollisuus 
menestyä valtakunnallisesti. Jokaisel-
le kilpauraa tavoittelevalle nuorelle 
pesäpalloilijalle pyritään turvaamaan 
riittävät valmentautumisen ja opiske-
lun tukitoimet yhteistyössä vanhempi-
en kanssa.

3.4 Valmentajatiimi

pelaajien henkilökohtaisen kehittämi-
sen tavoitteet kuin selvästi kilpailulli-
sia tavoitteitakin. Jokaisella joukku-
eella on laadittuna vuosisuunnitelma, 
jonka pohjalta toimintaa järjestetään. 
Kilpailulliset tavoitteet (c-ikäiset ja sitä 
vanhemmat) jokainen joukkue asettaa 
itse yhdessä pelaajien kanssa.
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4. TOIMIVA JOUKKUE JA SEN TEHTÄVÄT
4.1. Joukkueen kokoaminen 

Jokaiseen ikäluokkaan (G-B/A) perus-
tetaan riittävä määrä joukkueita, jot-
ka pelaavat vähintään yhtä sarjaa. 
Harjoitusryhmät voivat poiketa sar-
jajoukkueista. Joukkueiden määrä 
päätetään vuosittain toimintasuunni-
telmassa. Joukkueiden ja harjoitusryh-

mien muodostamisesta päättää pesä-
pallojaosto ja valmennustiimi. Seuran 
puolesta asiaan ottaa kantaa nuoriso- 
ja valmennusvastaava. Kaikille pelaa-
jille pyritään jakamaan peliaikaa tasa-
puolisesti toimintaan osallistuminen 
huomioiden.

4.2. Joukkueen velvollisuudet

• noudattaa yleisesti sovittuja peli-
sääntöjä

• osallistuu yhteisiin varainhankinta 
projekteihin/ talkoisiin osallistuminen

• esiintyy seuran hyväksymissä peli-
asuissa

• järjestää tarvittavat vanhempainil-
lat

• laatia joukkueen omat pelisäännöt
• toimii toimitsijoina (pallopoika/-

tyttö, kioski, kirjuri, tuomarointi)

4.3. Joukkueen toimihenkilöt / jäsenet

Toimihenkilöt muodostavat joukku-
een johtoryhmän, joka vastaa kauden 
toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja 
hyväksyttyjen toiminta- ja talous-
suunnitelmien puitteissa.  Joukkueen 
toimihenkilöitä ovat valmentajat, huol-
tajat, joukkueenjohtajat ja tiedottaja.

Pesäpallojaosto esittää joukkueille 
valmentajat kaudeksi kerrallaan. Muut 
toimihenkilöt joukkue valitsee keskuu-

destaan vanhempainkokouksessa. Toi-
mihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan 
toimihenkilön tehtävät jaoston toimin-
tatapojen, ohjeiden ja sopimusten mu-
kaisesti. Toimihenkilöt ovat velvollisia 
osallistumaan seuran järjestämiin ti-
laisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet, 
joukkueenjohtajien kokoukset jne.). 
Tehtävien jako voidaan sopia joukkuei-
den sisällä tarpeen mukaan.

4.3.1. Valmentajan tehtävät

• vastaa joukkueen kokonaistoimin-
nasta

• vastaa kauden vuosisuunnitelman 
laatimisesta ja toteuttamisesta

• vastaa joukkueen peluuttamisesta 
• pyrkii jakamaan peliajan tasan 

joukkueessa harjoittelevien pelaa-
jien kesken

• johtaa pelejä ja harjoituksia
• kehittää itseään nuorten ohjaajana 

ja valmentajana sekä kasvattajana
Lisäksi valmentajan tulee olla kai-

kessa toiminnassaan esimerkillinen 
joukkueen muille jäsenille sekä toimia 
seuran kokonaiskuvaa kohottavasti.
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4.3.2. Joukkueenjohtajan tehtävät

• joukkueenjohtajat kokoontuvat 
neljä kertaa vuodessa (syys-, tam-
mi-, helmi- ja huhtikuussa) nuoriso 
– ja valmennusvastaavan johdolla

• mahdollistaa vuosisuunnitelman 
toteuttamisen

• toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seu-
ran, pelaajien ja vanhempien ja val-
mentajien välillä ja edesauttaa toi-
minnallaan valmentajien työrauhaa

• laatii joukkueen toimintasuunnitel-
man ja toimintakertomuksen yh-
dessä valmentajan kanssa

• vastaa talous, varuste- ja väline-
asioista / hankinnoista

• vastaa junioritoiminnan ajankoh-

taisista tapahtumat (teemat; ra-
vinto, lepo yms.)

• vastaa ottelujärjestelyistä (kenttä-
varaukset, autovaraukset, ilmoituk-
set tuomarivastaavalle, kioskivas-
taavalle, kirjurit, palkinnot yms.)

• järjestävät matkojen kuljetukset 
(autovaraukset), majoitukset, ate-
riat ja välipalat yhteistyössä val-
mentajan kanssa 

• tarvittaessa läsnäolovelvollisuus 
otteluissa ja harjoituksissa

• vastuu jaoston joukkueelle annet-
tujen tehtävien suorittamisesta 
(esim. pallopojat, toimitsijatehtä-
vät, talkoisiin osallistuminen jne.)

4.3.3. Huoltajan tehtävät

• vastaa joukkueen varusteista (seu-
ran omista)

• huolehtii joukkueen ensiaputarvik-
keista (valmius ja saatavuus)

• vastaa peliasujen riittävyydestä
• vastaa virvoitushuollosta otteluissa

• pelaajien yleisen hygienian vaati-
minen

• kuluu joukkueen johtoryhmään 
• läsnäolo suotavaa mahdollisuuksi-

en mukaan otteluissa

4.3.4 Tiedottajan tehtävät 
(ei tarvitse nimetä erikseen, sovitaan kuka hoitaa)

• vastaa joukkueen sisäisestä tiedot-
tamisesta

• tiedottaa tarvittaessa joukkueen 

toiminnasta medialle ja muille yh-
teistyökumppaneille

• ottelutulosten ilmoittaminen 

4.3.5. Pelaajan velvollisuudet

• harjoituksiin osallistuminen
• poissaoloista ilmoittaminen
• pelisääntöjen noudattaminen

• hyvien käytöstapojen noudattami-
nen

• koulutöistä huolehtiminen
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5. VANHEMMAT
5.1 Vanhempien rooli

• Lapseni pelaa pesäpalloa, koska 
HÄN haluaa pelata ja se on HÄNES-
TÄ kivaa.

• Ymmärrän, että ottelut kilpailulli-
sesta luonteesta huolimatta ovat 
tärkeä osa oppimista. Jokaisen on-
nistuneen suorituksen takana on 
monta epäonnistunutta yritystä.

• Ohjaan lastani pelaamaan sääntö-
jen mukaan ja ratkaisemaan riidat 
puhumalla.

• Opetan lapselleni ettei tärkeintä ole 
voittaminen vaan parhaansa teke-
minen.

• Kohtelen lastani voittajana jokai-
sen ottelun jälkeen kannustamalla 
ja kehumalla hyvistä suorituksista.

• En nöyryytä lastani, en huuda hä-
nelle virheistä tai huonosta pelistä.

• Annan tunnustusta pelissä tehdyis-
tä hyvistä suorituksista sekä oman 
joukkueen pelaajille että vastusta-
jan pelaajille.

• EN ARVOSTELE tuomareita tai epäi-
le heidän rehellisyyttään.

• En huuda kentälle taktisia ohjeita 
peleissä enkä harjoituksissa.

• Ymmärrän ohjaajan/valmentajan 
tärkeän merkityksen lapseni kas-
vatuksessa. Pyrin tukemaan oh-
jaajaa/ valmentajaa hänen omal-
la ajallaan tekemässä arvokkaassa 
työssään.

5.2 Katsojan rooli

• Ymmärrän, että pelaajat pelaa-
vat pesäpalloa, koska se on heis-
tä kivaa. He eivät pelaa ainoastaan 
viihdyttääkseen minua.

• Olen odotuksissani realisti. Muis-
tan etteivät pelaajat ole ammatti-
laisia, eikä heitä näin ollen voi arvi-
oida samoja kriteereitä käyttäen.

• Kunnioitan tuomareiden päätök-
siä ja kannustan pelaajia tekemään 
samoin.

• Osoitan kunnioitusta myös vastus-
tajaa kohtaan.

• Kannustan rakentavasti ja positiivi-
sesti.

• Kielenkäyttö harjoituksissa ja pe-
leissä on korrektia.

• En esiinny päihtyneenä lapseni har-
rastuksen parissa.
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6. ONGELMATILANTEET JA NIIDEN RATKAISU

 TIESITKÖ, ETTÄ LAPSI,

jota arvostellaan ankarasti, oppii tuomitsemaan.
joka kokee vihamielisyyttä, oppii tappelemaan.
jolle nauretaan, tulee araksi.
joka joutuu häpeämään, tuntee itsensä syylliseksi.
jota kohdellaan suvaitsevaisesti, oppii olemaan kärsivällinen.
jota kannustetaan, oppii luottamaan itseensä.
jota kiitetään, oppii antamaan armoa.
joka tuntee turvallisuutta, oppii luottamaan kanssaihmisiinsä.
joka hyväksytään ja jota kohdellaan ystävyydellä, 
oppii tuntemaan rakkautta maailmassa.

Dorothy Law Nolte

Mahdollisissa ongelmatilanteissa rat-
kaisuun pyritään ensisijaisesti oman 
joukkueen sisällä.

Ongelmanratkaisua käsittelee jouk-
kueenjohto, kuullen kaikkia osapuo-
lia. Mikäli joukkueen sisällä ei päästä 
kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkai-
suun, asiasta ilmoitetaan jaoston pu-

heenjohtajalle. Hän kutsuu koolle ky-
seisen joukkueen johdon, pelaajan, 
vanhemmat ja jaoston nuorisovastaa-
van. Nämä päättävät ratkaisusta epä-
selvyyksiin. Päätöksestä voi valittaa 
pesäpallojaostolle, jonka tekemä pää-
tös kyseisestä asiasta on lopullinen.

6.1 Pelaajan rankaiseminen ja erottaminen

Joukkueen johto voi ojentaa pelaajaa, 
mikäli hän ei noudata jaoston ja jouk-
kueen yhteisesti sopimia pelisääntöjä. 
Ojentamisesta ilmoitetaan välittömästi 
pelaajan vanhemmille ja jaoston nuo-
risovastaavalle. Pelaajaa ei voida erot-
taa joukkueesta kuin erittäin painavis-
ta syistä ja hyvien tapojen vastaisesta 
käytöksestä. Jaosto tekee päätöksen 

erottamisesta.
Mikäli seuran tai joukkueen toimi-

henkilö ei noudata jaoston yhteises-
ti sopimia pelisääntöjä, asiasta ilmoi-
tetaan jaoston puheenjohtajalle. Hän 
käsittelee asian yhdessä nuorisovas-
taavan kanssa. Tarvittaessa jaosto voi 
erottaa toimihenkilön tehtävistään. 
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7. TALOUS

7.1. Pääperiaatteet

Ruoveden Pirkkain pesäpallojaos-
to laatii vuosittain talousarvion, jon-
ka pääseuran johtokunta hyväksyy ja 
joka määrittelee toiminnan taloudel-
liset puitteet. Jaoston tilikausi on ka-
lenterivuosi. Pääseura avustaa jaostoa 
Ruoveden kunnalta saamansa yhtei-
söavustuksen puitteissa.

Jaostolla on oma tili, jonka käyttö-
oikeus on jaoston puheenjohtajalla tai 

muulla jaoston valtuuttamalla hen-
kilöllä. Kuitit toimitetaan jaoston pu-
heenjohtajalle, joka hyväksyy laskut. 
Joukkueilla ei ole omia tilejä. Jaoston 
tili liitetään Ruoveden Pirkat ry:n tilin-
pitoon. Kaikki jaoston tilillä olevat va-
rat ovat Ruoveden Pirkkain omaisuut-
ta. Pelaajan lopetettua harrastuksensa 
hänelle ei voida palauttaa pelaajamak-
suja tai muuta suoritetta.

Jaosto järjestää vuosittain yhteisiä 
talkoita, joihin kaikki pelaajat perhei-
neen osallistuvat. Keväisin julkaisem-
me PirkatPesis-lehteä, jonka mainosti-
lan myyntiin ja lehden jakeluun kaikki 
osallistuvat. Lisäksi talkoina järjeste-
tään erilaisia siivous-, kahvitus-, jake-
lu- ja muita talkoita sekä arpojen yms. 
myyntiä jaoston päätösten mukaises-
ti. 

Pelien aikana pidetään kentällä kios-
kia, josta vastaa vuosittain valittava 
jaoston kioskivastaava. Kioskivastaa-
va jakaa myynti- ja leivontavuorot pe-
leihin ja vastaa myytävien tavaroiden 
hankinnasta ja rahojen tilityksestä. 
Kioskivuoroihin osallistutaan samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin muu-
hunkin talkootyöhön.

Mikäli pelaajan perheestä kukaan 
ei pääse yhteisesti sovittuun talkoo-
työhön, määrittelee jaosto rahallisen 
”talkookorvauksen”, joka maksetaan 
jaoston tilille. Mikäli ei halua osallistua 
talkoisiin, voi rahallisen talkookorva-

7.2. Talkootyö

usvaihtoehdon valita jo etukäteen.
Talkoilla kerätyt rahat käytetään 

kaikkien joukkueiden ja jaoston hy-
väksi tasapuolisesti kulujen mukaan. 
Jokaisen joukkueen edustaja pääsee 
jaoston kokouksissa vaikuttamaan va-
rojen käyttöön. Varat käytetään vain 
pesäpallotoiminnasta aiheutuviin ku-
luihin. 

Pääasialliset käyttökohteet ovat 
• joukkueiden sarjamaksut
• osa matkakuluista 
• tuomarikoulutus ja tuomarikortit
• salivuoromaksut
• jaoston välinehankinnat
• palkinnot
• valmentajien ja muiden toimihen-

kilöiden koulutus
• tiedotuskulut  
• joukkueenjohdon leiripassikulut + 

toimitsijalisenssit
Virkistys- tai muuhun vapaa-ajan ku-
luihin joukkueet keräävät itse varat
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7.2.1. Valmentajien ja ohjaajien talkootyö

Valmentajat ja ohjaajat osallistuvat 
talkoisiin oman joukkueensa mukana.  
Mikäli jostakin pelimatkasta kerätään 
erillistä matkamaksua, jaosto maksaa 

valmentajien osuuden. Valmentajien 
omat lapset maksavat pelaajamak-
sunsa normaalinsuuruisena.

7.3. Pelaajamaksut

Joukkueiden pelaajat maksavat vuo-
sittain pelaajamaksun, jonka suuruus 
määräytyy joukkueen kulujen mu-
kaan. Jaosto määrittelee vuosittain 
maksun suuruuden ja hyväksyy sen 
tammikuun kokouksessaan. Maksua 
tarkistetaan kesällä ja maksu on suu-
rempi, mikäli joukkue osallistuu use-
ampaan sarjaan tai pelimatkoja on 
muuten paljon tai ne ovat pitkiä. Pe-
laajamaksun ensimmäinen erä makse-
taan jaoston tilille helmikuun loppuun 
mennessä. Kunkin vuoden pelaaja-
maksu peritään myös kesäkuun lop-
puun mennessä mukaan tulleilta uu-
silta pelaajilta.

Pelaajamaksu sisältää
• joukkueen yhteiset harjoitukset 1-

5 krt/vko
• koulutetun valmentajan ohjaus
• valmennusohjelmat yksilöharjoit-

telua varten (C-ikäiset ja sitä van-
hemmat pelaajat)

• Ruoveden Kuntoutuksen kuntosalin 
käyttö valmennusohjelman mukai-
sesti 

• peliasu
• seura-aapinen
• osa matkakuluista
• joukkueen osuus tuomarikuluista
• sarjamaksut

• seuran välineiden käyttömahdolli-
suus

• tiedotteet (nettisivut, paperitiedot-
teet, lehti-ilmoittelu)

Mikäli samasta perheestä on useampia 
lapsia pesäpallojaoston toiminnassa 
mukana määräytyvät pelaajamaksut 
siten, että kaksi vanhinta lasta mak-
savat normaalit maksut, perheen kol-
mas lapsi maksaa puolet maksuista ja 
seuraavat saavat vapautuksen mak-
suista.
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7.4. Lisenssimaksut

Jokaisen pelaajan on maksettava Suo-
men Pesäpalloliiton määrittelemän 
ikänsä mukainen lisenssimaksu, joka 
toimii pelilupana sarja- ja leiriotteluis-
sa sekä vakuutuksena peli- ja harjoi-
tustapahtumissa. Mikäli pelaajalla on 
oma vakuutus, lisenssimaksun vakuu-
tusosuus voidaan jättää maksamatta 
ja muun vakuutuksen voimassaoloto-
distus on lähettävä Pesäpalloliittoon.

Lisenssi maksetaan suoraan Pesä-

7.5. Seuran jäsenmaksu

Kukin pelaaja maksaa pääseuralle 
vuosittain jäsenmaksun, joka menee 
pääseuran tilinpitoon. Jäsenmaksulla 
on mahdollisuus saada alennusta jois-

takin tamperelaisista urheiluliikkeistä. 
Tiedot vahvistetaan vuosittain.

palloliittoon joukkueenjohdolta saa-
tujen ohjeiden mukaisesti. Joukku-
eenjohto vastaa siitä, että jokaisella 
pelaajalla on voimassaoleva lisenssi 
ja joukkueenjohdolla lista maksetuis-
ta lisensseistä mukana peleissä ja lei-
reillä.

Ilman lisenssimaksua ei ole mahdol-
lista osallistua alueen tai liiton järjes-
tämiin peleihin ja leireille.
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8. TUOMARITOIMINTA

Tuomaritoiminnan tarkoituksena on 
taata joukkueiden otteluihin riittävä 
määrä päteviä tuomareita ja tarjota 
toimijoille vaihtoehtoisia polkuja pe-
laamisen ja muun toiminnan lisäksi. 
Tavoitteena on, että jokaista joukku-
etta kohden on vähintään kaksi kou-
lutettua tuomaria. D-, C- ja B-junio-
rit osallistuvat tuomarikoulutukseen ja 
mahdollisuuksien mukaan myös tuo-
marileireille. Tuomaritoimintaa koor-
dinoi pesäpallojaoston tuomarivasta-
ava.

Tuomarivastaavan tehtävänä on ke-
vään tuomari- ja kirjurikoulutuksen 
järjestäminen ja tuomari- ja kirjurire-
kisterin kokoaminen. Tuomarivastaava 
hoitaa peli-, syöttö- ja kakkospesätuo-
marit kaikkiin otteluihin. Tuomarivas-
taava on yhteydessä Hämeen pesä-
pallotuomareihin ja koordinoi nuorten 
osallistumista tuomarileirille.

9. SINETTISEURALUPAUKSET

9.1 Kasvatus

Pesäpallojaoston toiminta-ajatukse-
na on tuottaa monipuolista ja liikun-
nallista toimintaa nuorten ehdoilla ja 
saada nuoret itsensä myös sitä to-
teuttamaan. Toiminnan tavoitteena on 
saada nuoret arvostamaan itseään, 
kokemaan onnistumisen elämyksiä ja 
kasvamaan tasapainoisiksi toisia ar-
vostaviksi yhteistyötaitoisiksi ihmisik-
si. Lisäksi toiminnan tavoitteena on 
antaa monipuoliset liikunnalliset eväät 
elinikäisen liikkumisen harrastamiseen 
ja ohjata nuoret terveellisten elämän-
tapojen pariin. Tulevaisuuden visoina 

on saada näistä nuorista aktiivisia toi-
mijoita ja tekijöitä sekä seuratoimin-
nan että yhteiskunnan tehtäviin.

Vuosittain on tavoitteena perus-
taa uusia joukkueita G- ja F- ikäisiin. 
Kaikki juniorijoukkueet laativat omat 
pelisääntönsä. Pelisääntökeskuste-
lut käydään myös vanhempien kanssa 
ennen kauden alkua. Juniorijoukkueis-
sa toteutetaan oikeudenmukaisuuden 
ja tasavertaisuuden periaatetta, jota 
tehdään osallistumisten ja suoritusten 
kirjausten pohjalta
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9.2 Koulutus

Jaoston tavoitteena on kouluttaa vuo-
sittain uusia valmentajia sen lisäksi 
tarjota nykyisille valmentajille lisäkou-
lutusta. Valmentajat ja vanhemmat 
aloittavat PML- (Pesäpallo Monipuoli-
nen Liikunta) ja YPK- tutkinnosta (yh-
teisöllinen peruskoulutus), josta jat-
kavat JPVT-(Juniori Pesisvalmentaja 

ja NPTV- tutkinnolla(Nuorten Pesisval-
mentaja). Halukkaille tarjotaan myös 
muuta Nuorisopesiksen ja Pesäpallo-
liiton järjestämää koulutusta. Jaos-
ton tavoitteena on järjestää vuosittain 
myös seuran sisäistä koulutusta. 

9.3 Nuorisotoiminta
Jaostolla on nimettynä nuoriso – ja 
valmennusvastaava, jonka tehtävä-
nä on organisoida juniorijoukkueiden 
valmennus- ja nuorisotoimintaa. Nuo-
riso- ja valmennusvastaava järjes-
tää joukkueenjohtajakokoukset, tie-
dottaa joukkueille jaoston päätökset 
ja organisoi yhdessä valmentajatiimin 
kanssa harjoitus- ja pelivuorot sekä 
kesä- että talvikaudelle. Nuoriso- ja 

valmennusvastaava tekee yhteistyö-
tä kaikkien joukkueiden valmentajien 
kanssa, jotta jaoston asettamat kas-
vatus-, toiminta- ja valmennuslinjat 
toteutuvat jokaisen joukkueen toimin-
nassa. Nuoriso- ja valmennusvastaa-
van tehtävänä on yhdessä valmennus-
tiimin kanssa koordinoida keväisin ja 
syksyisin järjestettävät Pesistaituri-
tekniikkatestit.

9.4 Monipuolinen liikunta

Kaiken ikäisten pesäpallojuniorijouk-
kueiden harjoittelu perustuu taito-, 
ketteryys-, ja notkeustekijöiden sekä 
perusliikkeiden ja liiketekijöiden mo-
nipuoliseen harjoitteluun pesäpalloja-
oston omana toimintana sekä yhdessä 
seuran muiden jaostojen kanssa. Ta-

voitteena on tutustua monipuolises-
ti myös muihin lajeihin, kuten hiihto, 
luistelu, yleisurheilu, voimistelu, jää-
kiekko, suunnistus jne.  Kaikkia seu-
ran junioreita rohkaistaan harrasta-
maan muitakin lajeja pesiksen lisäksi.

9.5 Tuomaritoiminta

Pesäpallojaostolla on nimettynä tuo-
marivastaava, joka nimeää otteluihin 
pää- ja syöttötuomarit sekä valvoo 
että jokainen joukkue nimeää kirjurin 
ja aputuomarit. Kaikkia junioripelaajia 
ja vanhempia kannustetaan osallistu-
maan vuosittain keväällä järjestettä-
vään tuomari- ja kirjurikoulutukseen. 
Tavoitteena on, että jokaista joukku-

etta kohden on vähintään kaksi kou-
lutettua tuomaria. Halukkaita D-, C-, 
ja B-junioreita kannustetaan osallis-
tumaan tuomarikoulutuksen lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan myös valta-
kunnanleirien yhteydessä järjestettä-
ville tuomarileireille.  Tuomarivastaava 
toimii seuran taholta koordinaattorina 
tuomarileireille osallistumisessa.
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9.6 Tekniikkataituruus

Järjestämme keväisin ja syksyisin kai-
ken ikäisille junioripelaajille Nuoriso-
pesiksen laatimat pesäpalloilijan testit. 
Testitulokset kirjataan jokaisen pelaa-
jan henkilökohtaiselle pelaajakortille, 
jonka avulla pelaaja, vanhemmat ja 
valmentajat voivat seurata kunkin pe-

laajan kehittymistä. Tekniikkakisoissa 
testattavia taitoja harjoitellaan har-
joituksissa ja jokaisella valmentajalla 
on käytössään testien suoritusohjeet. 
Nuoriso- ja valmennusvastaava yh-
dessä valmennustiimin kanssa koordi-
noivat testausten järjestämistä.

9.7 Yhteistyö vanhempien ja muiden tahojen kanssa

Vuosittain vanhemmat kokoontuvat 
(1-3 kertaa) joukkueittain pohtimaan 
vanhempien roolia, joukkueen peli-
sääntöjä ja toiminnan tavoitteita. Van-
hempia pyritään aktivoimaan mukaan 
pesäpallojaoston toimintaan erilaisiin 
tehtäviin. Jokaiselle halukkaalle pyri-
tään järjestämään ohjausta ja tukea 
toimintaan osallistumisesta tarvitta-
vissa määrin. Vanhempien mielipitei-
tä toiminnasta ja kehittämisajatuksia 
kartoitetaan vuosittain näissä van-
hempainpalavereissa ja syksyisin teh-
tävällä palautekyselyllä.

Olemme Pesäpalloliiton, Nuorisope-
siksen, Hämeen pesäpallon ja Poh-

janmaan Pesiksen jäseniä ja pyrimme 
olemaan aktiivisessa yhteistyössä näi-
hin yhteistyötahoihin toiminnan kehit-
tämisessä ja järjestämisessä. Olemme 
mukana myös Kotiseura-hankkeessa 
ja Nuoret Johtajat toiminnassa (en-
simmäinen juniori-ikäluokka on nyt 
17-vuotiaita).

Ruoveden kunnan ja paikallisten yri-
tysten kanssa teemme aktiivista yh-
teistyötä, joka hyödyttää kaikkia osa-
puolia. Yhteistyö paikallisen median 
kanssa on tärkeätä koko nuorisotoi-
minnan ja pesäpallon edistämiseksi ja 
näkyvyyden parantamiseksi.

9.8 Viestintä

Pesäpallojaostolla on nimettynä vies-
tintävastaava ja jokaisessa joukku-
eessa tiedotuksesta vastaava henkilö. 
Jaoston viestintävastaava hoitaa jouk-
kueiden tiedotuksesta vastaavien oh-
jauksen ja perehdyttämisen nettisivu-
jen päivittämiseen. Nettisivujen www.
ruovedenpirkat.sporttisaitti.com avul-
la tiedotetaan kaikista ajankohtaisis-
ta asioista. Jokainen joukkue hoitaa 
joukkueen sisäisen tiedottamisen itse. 
Suhteet lehdistöön ja seuratason tie-
dottamisesta vastaa viestintävastaava 

yhteistyössä joukkueiden kanssa.
Vuosittain toukokuun alussa jul-

kaisemme PirkatPesis- lehden, jonka 
mainostuloilla keräämme pesäpallo-
jaoston toiminnalle varoja. Lehdessä 
esitellään joukkueet peliaikataului-
neen, ruovesiläisen pesäpallon histo-
riaa kautta vuosikymmenien sekä la-
jin kannalta katsojalle merkityksellistä 
tietoa (esim. tuomarimerkit ja vihel-
lykset, lajin historia ja kehittyminen 
yms.)
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9.9 Kannustaminen

Huomioimme ja palkitsemme kaik-
ki juniorijoukkueet kerran vuodessa 
kauden päättäjäisissä. Lisäksi jaamme 
vuosi- ja pelitasolla erilaisia tunnus-
tuspalkintoja. Kauden päätöstilaisuu-
dessa kerran vuodessa palkitsemme 

valmentajiamme, ohjaajiamme, seu-
ratoimijoita ja yhteistyökumppaneita 
tarpeen mukaan.

9.10 Arviointi

Vuosittain suoritetavan palautekyse-
lyn avulla keräämme palautetta toi-
minnastamme lapsilta, vanhemmilta 
ja valmentajilta/ohjaajilta. Näin saa-
dun palautteen perusteella arvioim-

me, suunnittelemme ja kehitämme 
toimintaamme. Palautetta keräämme 
myös nettisivujen ja joukkuepalave-
reiden kautta jatkuvasti.
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10. PELISÄÄNNÖT

Pelisääntöjen avulla toteutamme Nuo-
risopesiksen ja pesäpallojaoston aset-
tamia yhteisiä arvoja ja toimintape-
riaatteita. Joukkueet pitävät omat 

pelisääntökeskustelunsa ja laativat 
vuosittain omat joukkuekohtaiset peli-
sääntönsä, jotka ovat luettavissa seu-
ran nettisivuilta.

11. TIEDOTUS

Pesäpallojaoston tiedotus jäsenistöl-
le hoidetaan pääsääntöisesti nettisivu-
jen ja sähköpostin avulla. Tarvittaessa 
käytetään Ruovesi-lehden seuratoi-
mintapalstaa. Myös kokouksissa, kau-
den päättäjäisissä ja muissa yhteisissä 

tapahtumissa kuten vanhempainillois-
sa ja harjoitusten yhteydessä jaetaan 
paperitiedotteita.

Valmentajiin ja toiminnasta vastaa-
viin saa yhteyden nettisivuilta löytyvi-
en yhteystietojen kautta.

12. KOTISEURA

Kotiseura on vastavoima tälle pirsta-
loitumiselle. Kotiseura on heimo, joka 
kantaa koko elämänkaaren lapsuudes-
ta vanhuuteen. Sen tavoite on saada 
pesäpallon parissa toimivat sukupol-
vet kohtaamaan ja rakentamaan yh-
dessä kansallispelin kestävää kehitys-
tä. 
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 KOTISEURANA

Monet meistä ovat kasvaneet yhtei-
söissä, jossa eri sukupolvet toimivat 
yhdessä ja oppivat hoitamaan yhteisiä 
asioita sukupolvien yhteistyöllä. Yh-
teiskunnan murrokset ja pirstaloitumi-
nen ovat viimeisten vuosikymmenten 
aikana hajottaneet perinteiset suku-
polvien ketjut, jopa kahden sukupol-
ven välinen ja ydinperheen yhteinen 
aika on kortilla. Myös liikunnan kansa-
laistoiminta on monelta osin ollut pi-
kemminkin eriyttämässä kuin edistä-
mässä sukupolvien kohtaamista. 

Myös Ruoveden Pirkat haluaa tarjo-
ta turvallisen kotiseuran, jossa koko 
perhe pääsee toimintaan mukaan. 
Seurassamme kaikki joukkueet ovat 
tehneet pelisäännöt ja sitoutuneet 
noudattamaan niitä. 

Seura antaa mahdollisuuden ja kan-
nustaa valmentajia ja ohjaajia kou-
luttautumaan monipuolisesti. Peri-
aatteenamme onkin istuttaa lapsiin 
monipuolista liikunnan iloa. Haluam-
me tukea perheitä kasvatustyössä, 
olemalla turvallinen kasvuympäristö; 
sosiaalinen yhteisö, jossa kaikki ovat 
yhtä perhettä.

Sarjajoukkueet kootaan eri-ikäisil-
le tytöille ja pojille. Kesäisin järjeste-
tään pesiskoulu perheen nuorimmille 
ja kesäsunnuntaisin kokoonnutaan pe-
laamaan perhepesistä. Perhepesiksen 

ideana on koota joukkueita eri-ikäisis-
tä harrastajista, perheistä ja muista 
kiinnostuneista ja antaa näin mahdol-
lisuus sukupolvien väliseen kohtaami-
seen ja iloiseen yhdessä toimimiseen. 
Perhepesis onkin oiva tapa viettää 
perheen yhteistä aikaa hienon kan-
sallispelimme parissa. Toivomme mu-
kaan myös senioriväestöä antamaan 
erilaista elämänkokemuksellista näkö-
kulmaa pelikentälle.

Olemme mukana myös Nuoret Joh-
tajat -toiminnassa, jossa nuoret toi-
mivat itsenäisesti erilaisten projektien 
parissa. Näin osoitamme kiinnostuk-
semme nuoria kohtaan ja luotam-
me heihin toimijoina. Haluamme, että 
seurassamme voivat toimia myös ne 
nuoret, jotka eivät ole mukana pelaa-
jana sarjajoukkueessa. Tällaista toi-
mintaa ovat mm. tuomaritoiminta ja 
muu seuratoiminta. 

TULE SINÄKIN 
KEHITTÄMÄÄN 
HEIMOAMME!!!

MONISUKUPOLVINEN KOHTAAMINEN KANSALAISTOIMINNAN 
YTIMENÄ

RuovedenPirkat
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