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Ruoveden Pirkat on 1940 perustettu yleisseura, 
joka alkutaipaleellaan keskittyi hiihtoon ja painiin. 
Luonnollisesti muitakin lajeja harrastettiin, kuten 
pesäpalloa ja yleisurheilua. 1960-luvulla yleisurheil-
tiin paljon ja myöhemmin myös lentopallo ja jää-
kiekko ovat olleet suosittuja lajeja Ruoveden Pirk-
kain riveissä. Pesäpalloa Ruovedellä on pelattu 
aktiivisesti eri kylillä, kuten Kekkosella, Ruhalas-
sa, Väärinmajassa ja Muroleessa. Kekkosen kylän 
oma seura, Kekkosen Kiva, aloitti pesäpallotyön jo 
1930-luvulla ja jatkoi sitä pitkälle 1990 -luvulle asti 
lähinnä miespesäpalloilun parissa.

Ruoveden Pirkkain nykyinen pesäpallotoiminta 
aloitettiin alusta vuonna 1997 yhden tyttöjoukku-
een voimin. Nykyisin toiminnassa on mukana kym-
menkunta joukkuetta, pitkälti toista sataa pelaa-
jaa ja lähes parikymmentä koulutettua valmentajaa 
apunaan huomattava määrä vanhempia, tuomarei-
ta ja muita toimijoita.

Kesäiset pesäpallokoulut ovat innostaneet lapsia 
mukaan toimintaan. Ruoveden Pirkkain pesäpallo-
jaosto on järjestänyt pesäpallokouluja Ruoveden li-
säksi naapurikunnissa virittääkseen lajin uutta tule-
mista Pohjois-Hämeeseen. Myös miespesäpalloilua 
on viritelty paikkakunnalla uudelleen. 

Urheilullisesti pienellä kunnalla on rajallisesti re-
sursseja taistella näkyvyydestä valtakunnallisella ta-
solla. Pesäpallo, varsinkin naispesäpallo, on selväs-
sä nosteessa Suomessa tarjoten kansallisena lajina 
mahdollisuuden laajan yleisön tavoittamiseen. Vah-
va pesäpallotoiminta Ruovedellä yhdistää vanhat 
perinteet nykyiseen positiiviseen urheilulliseen ima-
goon ja edustaa kotikuntaansa ylpeänä pelikentil-
lä ja leireillä.

Tämä Ruoveden Pirkkain pesäpallojaoston toi-
mintakäsikirja on syntynyt Suomen Pesäpalloliiton 
Kärkietenijät -seurakoulutuksen tuloksena vuonna 
2010. Koulutuksen tarkoituksena oli auttaa ja ke-
hittää seuraamme matkalla huipulle, monipuolistaa 
seuratoimintaamme ja parantaa sen laatua sekä 
antaa seuratoimijoillemme käytännön työkaluja ar-
kipäivän toimintaan. Ruoveden Pirkkain pesäpallo-
jaosto vahvisti ohjelman myötä uudistumiskykyään. 
Käsikirjaa voidaan pitää Ruoveden Pirkkain pesä-
pallotoiminnan laatukäsikirjana.

Urheiluseurana toimimme kodin ja koulun ohella 
tärkeänä lapsen oheiskasvattajana. Toteutammekin 
Nuoren Suomen valtakunnallista linjaa juniorityös-

1. JOHDANTO

sämme. Toimintamme laajentuessa olemme ha-
lunneet määritellä sekä urheiluvalmennuksen että 
muun toimintamme yhteiset arvot ja toimintaperi-
aatteet siten, että tuemme toiminnassamme mu-
kana olevien lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä 
mahdollisimman monipuolisesti. Olemme määritel-
leet kullekin ikäluokalle sopivan lajivalmennuksen, 
monipuolisen liikunnan ja muun toiminnan linjat. 
Lisäksi meillä on unelmia tulevaisuudessa, joita ha-
luamme saavuttaa laadukkaalla seuratyöllä.

Toimintakäsikirjaan on koottu Ruoveden Pirk-
kain pesäpallojaoston toiminnan periaatteet, ja sen 
yhtenä tarkoituksena onkin esitellä pelaajille, hei-
dän perheilleen sekä muille uusille seuratoimijoille 
ja kiinnostuneille pääkohtia toiminnastamme ja sen 
perusteista. Käsikirjassa esitellään toiminnan stra-
tegian lisäksi mm. jaoston päätöksenteon, viestin-
nän, markkinoinnin ja taloudenhoidon pääperiaat-
teet, linjataan joukkueiden valmennusperiaatteet 
sekä määritellään valmentajien, joukkueenjohtaji-
en, huoltajien, pelaajien ja vanhempien tehtävät.

Toimintakäsikirja on päivitetty 2013. Toimintakä-
sikirjan, yhteystiedot sekä vuosittain vaihtuvat tie-
dot löytyvät jaostomme nettisivuilta, osoitteesta 
www.ruovedenpirkat.fi.
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ArvOT 
ohjaavat toimintaamme kaikessa tekemisessä:

2. TOimiNNAN perusTA

Kaavio 1. ruoveden Pirkkain pesäpallojaoston toiminnan arvot

OppimiNeN JA 
KeHiTTYmiNeN

toiminta on tavoitteellista, 
toiminnan jatkuva arviointi,
liikuntataitojen monipuoli-

nen oppiminen

iLOisuus
liikunnasta ja oppimisesta 

nauttiminen, lapsi on mukana 
omasta halustaan ja viihtyy 

toiminnassa

TAsA-ArVO
jokainen toiminnassa 
mukana oleva on yhtä 

arvokas,  toisten 
kunnioittaminen

sOsiAALisuus
yhteistyö; oma seura, muut  
yhteistyötahot, joukkueen 
sisäinen yhteistyö, toisten 

tukeminen

TurVALLisuus
fyysinen ja psyykkinen 

turvallisuus: lapsi tuntee 
olonsa turvalliseksi olleessaan 

mukana toiminnassa

TerVeeLLiseT JA 
LiiKuNNALLiseT 
eLÄmÄNTAVAT

elinikäinen terveellinen, liikun-
nallinen elämäntapa , harrastu-
neisuus, fyysisen ja psyykkisen 

kunnon rakentaminen ja 
siitä huolehtiminen

OiKeuDeN-
muKAisuus

reilu peli, 
sääntöjen 

noudattaminen
VAsTuuLLisuus

kasvattaminen vastuullisuu-
teen omasta ja joukkueen 

toiminnasta sekä kasvattami-
nen pitkäjänteisyyteen
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MIssIO 
kertoo toiminnan tarkoituksen. Se kertoo kenelle, 
mitä ja miten me teemme:

Meillä on pelaajien, harrastajien, vanhempien, kat-
sojien, tukijoiden, tuomareiden, toimitsijoiden ja 
vastustajien yhteinen kohtaamispaikka, pesäpallos-
tadion. Sieltä on kaikkien mukava tulla hakemaan 
iloa ja elämyksiä.

vIsIO 
on innostava ja haastava kuvaus jostain, mitä ei vie-
lä ole ollut.

Panostamalla erityisesti pesiskouluun ja nuorimpiin 
ikäluokkiin turvaamme toimintamme jatkuvuuden. 
Laadukkaalla toiminnalla mahdollistetaan Pirkkain 
Pesispolun kasvateille pelaaminen valtakunnan kor-
keimmalla sarjatasolla.

Yhteisiä elämyksiä 
pesiksestä

Naiset superiin

Toimivalla ja kehittyvällä urheiluseuralla on oltava 
tavoitteita. Yhteinen visio luo taustan seuratyön 
suunnittelulle ja kehittämiselle. 

Tapa, miten tavoitteita kohti etenemme, kuvataan 
arvoissa ja missiossa. Arvoissa näkyvät ne toimin-
nan osa-alueet, joista vastuullinen seuratyö koos-
tuu. Tärkeimmäksi asiaksi olemme halunneet nos-
taa iloisuuden. Positiivisuus on voimavara, joka 

tukee seuratyötä.
 
Visiomme, Naiset Superiin, on varmasti haastava 
tavoite, eivätkä pienen talousalueen juniorimäärät 
helpota tehtävää. Nuorisotyön onnistuminen laa-
jalla alueella luo edellytykset menestyvien joukku-
eiden kokoamiselle valtakunnalliselle tasolle. Tu-
levaisuuden kannalta näemmekin tärkeäksi koko 
Pirkanmaan pesäpallon kehittämisen. 
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3. JOHTAmiNeN

OppimiNeN JA 
KeHiTTYmiNeN
johdon tulee kehittää 

toimintaa ja ottaa koppia 
kokemuksista 

iLOisuus
iloitaan ja nautitaan 

seuratyöstä

TAsA-ArVO
jokainen toiminnassa 

mukana oleva on 
yhtä arvokas

sOsiAALisuus
johtaminen on 

sosiaalista yhteistyötä
TurVALLisuus

kaiken toiminnan 
tulee olla fyysisesti ja 

psyykkisesti turvallista

TerVeeLLiseT JA 
LiiKuNNALLiseT 
eLÄmÄNTAVAT
johtaminen on myös 

esimerkkiä hyvistä 
elämäntavoista

OiKeuDeN-
muKAisuus

toimintaa johdetaan 
oikeudenmukaisesti, 
sääntöjä noudattaen, 
reilun pelin hengessä VAsTuuLLisuus

johto on vastuullinen 
pitkäjänteisestä 

toiminnasta

Pesäpallojaosto on yleisseura Ruoveden Pirkat ry:n 
alainen. Jaosto koostuu kaikkien joukkueiden edus-
tajista. Joka vuosi seuran yleiskokouksessa vahvis-
tetaan pesäpallojaoston kokoonpano. Pesäpalloi-
lijoita edustaa Ruoveden Pirkkain johtokunnassa 
jaoston valitsema henkilö kaksivuotiskauden kerral-
laan. Vuosittain jaostossa tehdään toimintasuunni-
telma, toimintakertomus ja talousarvio, jotka pää-
seuran johtokunta vahvistaa. Pesäpallojaosto hoitaa 
itsenäisesti taloutensa. Tilinpito liitetään vuosittain 
Ruoveden Pirkkain tilinpitoon ja tilinpäätöksen vah-

vistaa pääseuran johtokunta. Jaoston toimi- ja tili-
kausi on kalenterivuosi.

Jaosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudes-
sa. Järjestäytymiskokouksessa jaosto valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan sekä muiden vastuu-
alueiden hoitajat. Jaosto valitsee itselleen myös 
sihteerin. Jokainen joukkue toimii jaoston alaise-
na. Pesäpallojaosto julkaisee vuosittain PesisPirkat 
-lehden sekä työllistää nuoria jäätelökioskillaan. Ja-
oston kokoonpano ja toimintakalenteri löytyvät 
www.ruovedenpirkat.fi
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ruoveden pirkat

Johtokunta

Urheilutalo Budojaosto Hiihtojaosto Kuntojaosto  Pesäpallojaosto Yleisurheilujaosto
    Puheenjohtaja
    Sihteeri
    Ensiapuvastaava
    Kioskivastaava
    Nuoriso- ja valmennusvastaava
    Sinettivastaava
    Talousvastaava
    Tuomarivastaava
    Varustevastaava
    Viestintävastaava
    Pelaajien edustaja

    Joukkueet  
      
     

Kaavio 2. ruoveden Pirkkain pesäpallotoiminnan organisaatiokaavio

Puheenjohtaja 
•	 vastaa jaoston velvoitteista johtokunnalle ja sidosryhmiin
•	 pitää yhteyttä seuran johtokuntaan
•	 vastaa mainonnasta ja markkinoinnista
sihteeri
•	 laatii esityslistat ja pitää pöytäkirjaa jaoston kokouksissa
Ensiapuvastaava
•	 vastaa ottelutapahtumien ensiapujärjestelyistä
•	 vastaa joukkueiden ensiapumateriaalin täydennyksistä
Kioskivastaava
•	 vastaa tiiminsä kanssa kioskin tarvikehankinnoista ja toiminnasta kotipeleissä
Nuoriso- ja valmennusvastaava
•	 koordinoi valmentajien koulutuksen
•	 kutsuu koolle valmentajapalaverit ja alustaa joukkueiden kokoamisen
sinettivastaava
•	 vastaa yhteydenpidosta Nuori Suomi ry:n kanssa
Talousvastaava
vastaa jaoston rahaliikenteestä, sisäisestä kirjanpidosta ja laskujen maksusta
Tuomarivastaava/Kirjurivastaava
•	 vastaa tuomareiden koulutuksesta ja kotipelien tuomarijärjestelyistä
varustevastaava
•	 koordinoi seura-asusteiden välityksen ja pelivarustehankinnan
viestintävastaava
•	 vastaa nettisivujen ajantasaisuudesta, ohjeistaa joukkuesivujen päivityksestä
•	 vastaa yhteydenpidosta mediaan
Pelaajien edustaja
•	 edustaa pelaajia jaoston päätöksenteossa
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4. TALOus

OppimiNeN JA 
KeHiTTYmiNeN

taloutta tulee kehittää 
yhdessä strategian kanssa 

kestävälle ja 
tavoitteelliselle pohjalle

iLOisuus
talous osa laadukasta 

seuratoimintaa, talkootyö voi 
olla myös 

iloista yhdessäoloa

TAsA-ArVO
kaikki joukkueet ovat 
toiminnan kannalta 

tasa-arvoisia, ja saavat 
osakseen tasa-arvoisen 

kohtelun, kaikki joukkueet 
osallistuvat talkootyöhön

sOsiAALisuus
talkootyö antaa 

mahdollisuuden sosiaaliseen 
yhdessäoloon ja 

yhteistyöhön

TurVALLisuus
hyvä talouden hoito takaa 
turvallisen seuratoiminnan, 

talkootöiden on oltava 
turvallisia

TerVeeLLiseT JA 
LiiKuNNALLiseT 
eLÄmÄNTAVAT
suunnitelmallisella 

taloudenhoidolla kyetään 
järjestämään toimintaa, joka 
edistää terveellisiä ja liikun-

nallisia elämäntapoja

OiKeuDeN-
muKAisuus

talousjohtaminen 
perustuu 

oikeudenmukaisuuteen 
VAsTuuLLisuus

taloudesta tulee huolehtia 
vastuullisesti, pitkäjänteisesti 

ja avoimesti, talkootyöhön 
sitoutuminen opettaa 

vastuullisuutta

4.1 pääperiaatteet
Ruoveden Pirkkain pesäpallojaos ton taloutta ohjaa 
vuosittain laadittava talousarvio, jon ka pääseuran 
johtokunta hyväksyy ja joka määrittelee toiminnan 
taloudel liset puitteet. Tilikausi on ka lenterivuosi. 
Pääseura avustaa pesäpallojaostoa Ruoveden kun-
nalta saamansa yhtei söavustuksen puitteissa. 

Taloudellinen toiminta jakaantuu varsinaiseen 
toimintaan ja varainhankintaan. Kaikki varsinainen 
toiminta ja osa varainhankinnasta on arvonlisävero-
tonta toiminnan rahoittamista lähinnä talkootyöl-
lä ja pelaajamaksuilla. Jäätelökioskin ylläpito sekä 

kausijulkaisun mainosmyynti tuloineen ja kuluineen 
ovat arvonlisäverollista liiketoimintaa.

Jaoston toinen tili käsittää arvonlisäverollisen ja 
toinen muun toiminnan. Tilien käyttö oikeus on ja-
oston puheenjohtajalla ja talousvastaavalla sekä 
mahdollisesti muulla jaoston valtuuttamalla hen-
kilöllä. Kuitit toimitetaan talousvastaavalle tai pu-
heenjohtajalle hyväksyttäväksi. Jaoston molemmat 
tilit liitetään Ruoveden Pirkat ry:n tilin pitoon. Kaikki 
jaoston tileillä olevat va rat ovat Ruoveden Pirkkain 
omaisuut ta. Joukkueilla ei ole omia tilejä.
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4.2 Talkoo- ja palkkatyö sekä 
kulukorvaukset
Vuosittain järjestämme yhteisiä talkoita, joihin pe-
laajat perhei neen osallistuvat. Myös valmentajat 
ja ohjaajat osallistuvat talkoisiin oman joukkueen-
sa mukana. Keväisin julkaisemme PesisPirkat -leh-
teä, jonka mainosti lan myyntiin kaikki osallistuvat.

Lisäksi toimintaa rahoitetaan jaoston nimeämien 
henkilöiden neuvottelemilla yhteistyösopimuksilla. 
Yhteistyösopimukset sisältävät kenttä- ja lehtimai-
noksia sekä mainokset pelipuvuissa.

Pelien aikana pidämme kentällä kios kia, jos-
ta vastaa vuosittain valittava kioskivastaava. 
Kioskivastaa va vastaa myytävien tavaroiden hankin-
nasta ja rahojen tilityksestä. Juniorijoukkueet hoita-
vat kioskitoiminnan kotipeleissään. Kioskivuoroihin 
osallistutaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin 
muu hunkin talkootyöhön. 

Edustusjoukkueiden peleihin myydään lippuja ja 
kausikortteja. Junioripeleihin yleisö pääsee ilmai-
seksi.

Talkoilla kerätyt rahat käytetään kaikkien joukku-
eiden ja jaoston hy väksi tasapuolisesti kulujen mu-
kaan. Jokaisen joukkueen edustaja pääsee jaoston 
kokouksissa vaikuttamaan va rojen käyttöön. Varat 
käytetään vain pesäpallotoiminnasta aiheutuviin 
ku luihin. Kirjanpidossa menot ja tulot jaetaan yh-
teisiin, edustusjoukkueen ja junioritoiminnan me-
noihin ja tuloihin.

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

koulutus
•	 tiedotuskulut 
•	 joukkueenjohdon leiripassikulut + 

toimitsijalisenssit
•	 peliasut

Koulutukseen tai muuhun vastaavaan toimin-
taan liittyvistä matkoista maksetaan vuosittain ja-
oston vahvistama kilometrikorvaus. Korvaus mak-
setaan jaoston hyväksymää matkalaskua vastaan. 
Matkalaskupohja löytyy nettisivujen materiaalisal-
kusta.

4.3 pelaaja- ja matkamaksut
Joukkueiden pelaajat maksavat jaoston vuosittain 
määrittelemän pelaajamaksun, jonka suuruus mää-
räytyy joukkueen kulujen mukaan. Pelaajamaksu 
maksetaan jaoston tilille laskutuksen mukaan. Kun-
kin vuoden pelaajamaksu peritään myös kesäkuun 
loppuun mennessä mukaan tulleilta uusilta pelaajil-
ta. Valmentajien lapset maksavat pelaajamaksunsa 
normaalin suuruisena.

Pelaajamaksu sisältää 
•	 joukkueen yhteiset harjoitukset 1- 5 krt/vko 
•	 koulutetun valmentajan ohjauksen 
•	 valmennusohjelmat yksilöharjoittelua varten 

(C-ikäiset ja sitä vanhemmat pelaajat) 
•	 pelipaidan tai peliasun käytön
•	 toimintakäsikirjan
•	 leirimatkat ja osan pelimatkakuluista 
•	 joukkueen osuuden tuomarikuluista 
•	 sarjamaksut 
•	 seuran välineiden käyttömahdollisuuden
•	 tiedotteet (nettisivut, paperitiedotteet, lehti-

ilmoittelu) 

Mikäli samasta perheestä on useampia lapsia pesä-
pallojaoston toiminnassa mukana, määräytyvät pe-
laajamaksut siten, että kaksi vanhinta lasta maksa-
vat normaalimaksut, perheen kolmas lapsi maksaa 
puolet ja seuraavat saavat vapautuksen maksuista.

Pelaajat osallistuvat tasa-arvoisesti kuljetuskus-
tannuksiin jaoston vuosittain vahvistamilla summil-
la. 

4.4 Tuomarikorvaukset
Tuomarikortillisille tuomareille maksetaan juniori-
pelien tuomaroinneista vuosittain jaostossa sovit-
tava korvaus. Aikuisten ja tyttöjen superpesiksen 
tuomaritehtävistä maksetaan Suomen Pesäpallolii-
ton suositusten mukaiset korvaukset. Tuomarikor-
vaukset maksetaan kauden päätyttyä laskutuksen 
mukaan.

4.5 Apuvalmentajakorvaus
PML-koulutuksen käyneille valmennustoimintaan 
osallistuville nuorille pyritään maksamaan korvaus.
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5. VALmeNNusLiNJA

5.1 Valmennustoiminta
Valmennustoiminta perustuu pesäpallojaoston ar-
voihin sekä toiminnan linjoihin, joissa näkyvät niin 
kasvatukselliset tavoitteet, pelaajien henkilökohtai-
sen kehittämisen tavoitteet kuin selvästi kilpailulli-
setkin tavoitteet. Jokaisella joukkueella on laadit-
tuna vuosisuunnitelma, jonka pohjalta toimintaa 
järjestetään. Kilpailulliset tavoitteet (C-ikäiset ja sitä 
vanhemmat) jokainen joukkue asettaa itse.

5.2 Valmentajakoulutus
Jaoston tavoitteena on kouluttaa vuo sittain uusia 
valmentajia ja sen lisäksi tarjota nykyisille valmenta-
jille lisäkou lutusta. Pesäpalloliitto tarjoaa PML- (Pe-
säpallo Monipuoli nen Liikunta) koulutusta, josta 
jatketaan JPVT- (Juniori Pesisvalmentaja) ja NPVT- 
(Nuorten Pesisval mentaja) tutkinnolla.  PLVT (Pesä-
pallon lajivalmentajatutkinto) on Pesäpalloliiton ylin 
valmentajatutkinto. Halukkailla on mahdollisuus 
osallistua myös muiden lajiliittojen järjestämiin kou-
lutuksiin. Jokaisella joukkueella tulee olla ainakin 
yksi vähintään ikätason vaatimusten mukaisen kou-
lutuksen (pesäpalloliitto) saanut valmentaja.

5.3 Valmentajakerho
Valmentajakerho koostuu kaikkien joukkueiden 
valmentajista ja on osa valmentajakoulutusta. Sen 
toimintaa koordinoi nuoriso- ja valmennusvastaa-
va. Valmentajakerho kokoontuu jakaakseen tieto-
taitoaan toisilleen. Tavoitteena on valmennuksen 
yhtenäistäminen, erilaisten toimintamallien luomi-
nen ja kehittäminen sekä valmennuksellisen tiedon 
jakaminen.

5.4. pelikirja
Nuoriso- ja valmennusvastaavan johdolla luodaan 
pelikirja, jossa sovitaan mm. yhteisesti pelipaikois-
ta ja lyöntipaikoista käytettävät nimitykset. Samalla 
pelikirjaan merkitään nuorimpien ryhmien ohjaami-
sen tueksi tietyt perusratkaisut eri sisä- ja ulkopeli-
tilanteisiin. Pelikirjaan kootaan pelinjohtamisen aja-
tuksia.
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6. JuNiOriTOimiNTA

iLOisuus
opetetaan lapsia viihtymään 
ja iloitsemaan harjoittelusta 

ja peleistä, liikunnasta ja 
oppimisesta, lapsi on mukana 

omasta halustaan ja viihtyy 
toiminnassa

TAsA-ArVO
jokainen on yhtä arvokas, 
toisten kunnioittaminen, 

lapset saavat tasapuolisen 
kohtelun taidoistaan ja ke-

hitysvaiheistaan huolimatta, 
yhtäläinen mahdollisuus 

yrittää ja pelata, arvostetaan 
vastustajia ja kunnioitetaan 

tuomareita ja toimijoita

sOsiAALisuus
yhdessä olo, kaverit, yhteistyö, 
opitaan toimimaan joukkuee-
na, kannustetaan kaikkia tasa-

puolisesta ja rohkaisevasti

TurVALLisuus
ohjaajien koulutus lisää 

turvallisuutta sekä harjoitus- 
että pelitilanteeseen, lapsi 
tuntee olonsa turvalliseksi, 

toiminnassa on riittävä määrä 
aikuisia/ohjaajia, asianmukai-

set varusteet ja välineet

TerVeeLLiseT JA 
LiiKuNNALLiseT 
eLÄmÄNTAVAT

pesäpallo ohjaa osaltaan 
mukavan ja monipuolisen 

harrastuksen pariin, josta voi 
saada kipinän elinikäiseen 

liikunnalliseen elämän-
tapaan

OiKeuDeN-
muKAisuus

kaikki lapset ovat tervetul-
leita ja kaikilla on yhtäläiset 

oikeudet harrastamiseen, 
kaikki pelaa (G-D), kaikki 
osallistuu (C-B), pelataan 

reilua peliä

OppimiNeN JA 
KeHiTTYmiNeN

pesiskoulusta vastaavat 
koulutetut ohjaajat, toiminta 
on tavoitteellista ja vuosittain 

kehittyvää, pesiskoulun jälkeen 
toiminta jatkuu g/f-joukkueissa, 

valmentajien koulutus takaa 
oikean harjoittelun oikeaan 

aikaan

VAsTuuLLisuus
lasten parissa työskentelevät 

ovat koulutettuja aikuisia, 
lapsia ohjataan vastuullisuu-

teen omista tekemisistä ja 
tavaroista 

6.1 Kasvatuksellisuus
Pesäpallojaoston tavoitteena on tarjota kaikille ha-
lukkaille mahdollisuus harrastaa pesäpalloa. Tavoit-
teena on tarjota lapsille ja nuorille mukavaa liikun-
nallista toimintaa, joka luo monipuolisen pohjan 
elinikäisen liikunnan harrastamiselle. Tavoitteena 
ei ole tehdä jokaisesta mukana olevasta lapsesta 
huippupesäpalloilijaa, mutta taata sellaiseksi halu-
avalle riittävän kehittävää ja haastavaa toimintaa.

Kasvatuksellisina tavoitteina ovat lapsen ja nuo-
ren identiteetin ja kasvun tukeminen, sosiaalisuu-

teen kasvaminen sekä liikunnallinen elämäntapa. 
Henkisen kasvun tavoitteena on tasapainoinen, oi-
keudenmukainen, kyselevä, kuunteleva ja keskus-
televa lapsi ja nuori, joka oppii arvostamaan itse-
ään. Hän kokee onnistumisen iloa ja elämyksiä, 
mutta myös epäonnistumisen surua. Hän oppii 
kunnioittamaan myös muita pelaajia.

Sosiaalisuuteen kasvamisen tavoitteena on jouk-
kueen sääntöjen noudattaminen, muiden pelaaji-
en kuunteleminen ja kannustaminen, sekä toisten 
suoritusten arvostaminen. Tavoitteena on kohteli-
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as ja huomaavainen nuori, joka huomioi myös vas-
tustajat, tuomarit ja toimitsijat tervehenkisellä ar-
vostuksella.

Liikunnallisten elämäntapojen tavoitteena on 
opettaa lapselle ja nuorelle monipuolisia taitoja. 
Näitä ovat mm. oman terveyden vaaliminen, ter-
veelliset ravintotottumukset, riittävä lepo ja päivit-
täisen hygienian hoitaminen. Pesäpallojaoston kai-
kessa toiminnassa edellytetään päihteettömyyttä.

Opetuksellisina ja harjoituksellisina tavoitteina 
on lapsen ja nuoren motoriikan ja perusliiketaito-
jen kuten ketteryyden, notkeuden, tasapainon, 
liikkuvuuden ja koordinaation kehittäminen sekä 
fyysisen kunnon parantuminen. Lajiharjoittelun ta-
voitteena on lajitaitojen ja -suoritustekniikoiden 
sekä pelikäsityksen kehittäminen.

6.2 monipuolinen liikunta
Pesäpallojaoston tavoitteena on tarjota monipuolis-
ta ja mukavaa toimintaa seuran jäsenille. Liikunta-
harrastuksen painopiste muuttuu lapsen iän myötä 
lajinomaisempaan suuntaan, huomioiden kuitenkin 
lasten erilaiset tarpeet ja yksilölliset erot sekä motii-
vit lajin harrastamiseen. Lasten ja nuorten harjoitte-
lussa käytetään monipuolisen liikunnan harjoitteita. 
Tutustutetaan lapsia muihin lajeihin ja rohkaistaan 
harrastamaan myös muita lajeja, kuten hiihtoa, jää-
kiekkoa, voimistelua, yleisurheilua ja muita palloi-
lulajeja. Eri seurojen välinen yhteistyö mahdollistaa 
useamman lajin harrastamisen.

6.3 pesiskoulu
Pesiskoulutoiminta on seuran tulevaisuuden ole-
massaolon kulmakiviä. Vuosittaisen pesiskoulun 
avulla pyritään varmistamaan, että mahdollisim-
man moni lapsi pääsee Ruovedellä tutustumaan 
pesäpalloon lajina. Näin luodaan tärkeä pohja tu-
levaisuuden joukkueille. Pesiskoulujen ohjaukses-
ta vastaavat Ruoveden Pirkkain koulutetut ohjaajat.

Pesiskoulu suunnataan eskari-ikäisille sekä yk-
kös- ja kakkosluokkalaisille tytöille ja pojille. Näin 
saadaan pesiskoulun kautta pelaajia G- ja F-jouk-
kueisiin. Pesiskoulun yhteydessä pyritään lisäksi 
tunnistamaan lasten vanhemmista mahdollisia oh-
jaajia tulevien vuosien juniorijoukkueisiin. Pesiskou-
luun ilmoittaudutaan Ruoveden Pirkkojen nettisivu-
jen kautta.

Pesiskoulussa opetetaan pesäpallon perustaitoja: 
kopitellaan, lyödään ja tutustutaan lajiin. Pelataan 
ja leikitään, liikutaan monipuolisesti ja saadaan uu-
sia kavereita. Mikäli kesän aikana järjestetään usei-
ta pesiskouluja tai tunnistetaan lähiseudulta Ruove-
den Pesiskoulun kanssa vastaavia kouluja, pyritään 
kesän päätteeksi järjestämään pesiskoulujen välisiä 
ottelutapahtumia.  Pelivälineet hoidetaan paikalle 
pesiskoulun toimesta, mutta pelaaja voi myös käyt-
tää omaa räpylää, mailaa tai kypärää mikäli sellai-
set on. 
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6.4. G–D-junioreiden keskeiset toiminnan linjat

IKÄLUOKKA PESISKOULU  
G-IKÄISET

F-IKÄISET E-IKÄISET D-IKÄISET

JOHTAVAT PERIAATTEET leikki  
monipuolisuus

leikki  
monipuolisuus

yleistaito  
monipuolisuus

lajitaito  
monipuolisuus

PELIFILOSOFIA kaikki pelaa kaikki pelaa kaikki pelaa kaikki pelaa
KASVATUKSELLISET 
TAVOITTEET

hyvät tavat, reilu peli hyvät tavat, reilu peli, 
koulu, omista tavaroista 
huolehtiminen

hyvät tavat, reilu peli, 
koulu, vastuullisuus, 
ravinnon ja levon 
merkitys, puhtaus, 
tuomareiden kunnioit-
taminen 

hyvät tavat, reilu peli, 
koulu, vastuullisuus, 
ravinnon ja levon 
merkitys, puhtaus, tuo-
mareiden kunnioitta-
minen, päihteettömyys

HARJOITUSMÄÄRÄ  
SUOSITUKSET

1 x viikko 1-2 x viikko 2-3 x viikko 2-4 x viikko

OMAEHTOINEN LIIKUNTA 2 x viikko 2 x viikko 2 x viikko 2-3 x viikko
VALMENNUKSELLISET 
TAVOITTEET

tutustuminen lajiin ihastuminen lajiin rakastuminen lajiin kiintyminen lajiin

HERKKYYSKAUDET/ 
 PAINOPISTE LAJISSA

motoriset perustaidot / 
lajisuoritusten hahmot-
taminen

liikehermotus /
lajisuoritusten karkea 
hallinta

nopeus / lajisuoritusten 
harjaantumisvaihe

valmistava voima / 
lajisuoritusten  
vakiinnuttamisvaihe

OPITTAVAT LAJITAIDOT perustaidot: heitto, 
lyönti, kiinniotto, 
viitepelit, pienpelit ja 
pelin peruskäsitteet

perustaidot: heitto, 
lyönti, kiinniotto, 
syöttö, peli-idea 
sisä- ja ulkopelissä, 
pelin peruskäsitteet ja 
pelisäännöt

erilaisiin pelitilanteisiin 
sopivat heitot ja lyön-
nit, eteneminen, kärk-
kyminen, pelaaminen 
eri ulkopelipaikoilla, 
kaaripeli, pelisääntöjen 
syventäminen

sisäpelin lukeminen, 
vaihtoehtoisten lyön-
tien kehittäminen sekä 
pelitilanneratkaisujen 
monipuolistaminen

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 kehon hallintaa 
kehittävät motoriset 
harjoitteet

pelit, muut lajit, voima 
harjoittelutekniikka, 
yleistaitavuuden ja 
oman kehon hallintaa 
kehittävät motoriset 
harjoitteet

TESTIT taitotehtävät  
taitokortit

taitotehtävät  
taitokortit

pesäpalloilijan testi, 
tekniikkakisat

pesäpalloilijan testi, 
tekniikkakisat

VALMENTAJIEN KOULUTUS 
JA VALMENNUSTIIMIN 
KOKOONPANO

PML- koulutus 
kahdella valmentajalla 
ja huoltaja

JPVT- koulutus, kaksi 
valmentajaa, huoltaja 
ja joukkueenjohtaja

JPVT / NPVT- koulutus, 
kaksi valmentajaa, 
huoltaja ja joukkueen-
johtaja

NPVT- koulutus, kaksi 
valmentajaa, huoltaja 
ja joukkueenjohtaja

TOIMINNAN TOTEUTUMISEN 
ARVIOINTI

pelaajapalaute, 
vanhempien palaute, 
valmennustiimin 
palaute

pelaajapalaute, 
vanhempien palaute, 
valmennustiimin 
palaute

pelaajapalaute, 
vanhempien palaute, 
valmennustiimin 
palaute

pelaajapalaute, 
vanhempien palaute, 
valmennustiimin 
palaute

MONIPUOLINEN LIIKUNTA kannustetaan 
kokeilemaan muita 
lajeja, yhteistyö muiden 
seurojen kanssa

kannustetaan 
kokeilemaan muita 
lajeja, yhteistyö muiden 
seurojen kanssa

kannustetaan 
kokeilemaan muita 
lajeja, yhteistyö muiden 
seurojen kanssa

kannustetaan 
kokeilemaan muita 
lajeja, yhteistyö muiden 
seurojen kanssa
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6.5 C- ja B-junioreiden keskeiset toiminnan linjat

IKÄLUOKKA C-IKÄISET B-IKÄISET
JOHTAVA PERIAATE lajiroolitus taitojen soveltaminen roolipeli / rooleittain 

yhteenpelaaminen
PELIFILOSOFIA kaikki osallistuu kaikki osallistuu
KASVATUKSELLISET 
TAVOITTEET

ravinnon ja levon merkitys, puhtaus, päihteettö-
myys, hyvät tavat, koulu, vastuullisuus yhteisölli-
syys, reilu peli ja tuoma reiden kunnioittaminen, 
esimerkillisyys

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

OSALLISTUMISMÄÄRIIN 
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

VALMENNUKSELLISET 
TAVOITTEET  

sitoutuminen lajiin lajissa pysyminen

OPITTAVAT LAJITAIDOT heittovoima ja -nopeus, erilaiset lyönnit, pelin 
taktinen lukeminen, henkilökohtaiset lajitaidot, 
lyöntiparit,  pelitilanteen vaikutus perussuori-
tukseen 

ulkopelikuviot, uudet lyönnit, lyöntiparit,   
henkilökohtaiset lajitaidot, roolinmukaiset laji-
taidot, pelitilanteen vaikutus perussuoritukseen

TUKIHARJOITTELU voima- ja nopeusharjoittelu, liikkuvuus,  
lihastasapaino, kestävyys, mielikuvaharjoittelu 

voima- ja nopeusharjoittelu, liikkuvuus,  
lihastasapaino, kestävyys, mielikuvaharjoittelu

TESTIT / SEURANTA laji- ja fysiikkatestit / pelaaja kortit laji- ja fysiikkatestit / pelaaja kortit
VALMENTAJIEN KOULUTUS 
JA VALMENNUSTIIMIN 
KOKOONPANO

NPVT-koulutus tai PLVT-koulutus,  
kaksi valmentajaa, huoltaja ja joukkueenjohtaja 

NPVT-koulutus tai PLVT-koulutus, fysiikkavalmen-
taja, pelinjohtaja, joukkueenjohtaja

TOIMINNAN TOTEU TUMISEN 
ARVIOINTI JA TAVOITTEI-
DEN SAAVUTTAMINEN

pelaajapalaute  
vanhempien palaute  
valmennustiimin palaute  
dokumentointi

pelaajapalaute  
vanhempien palaute  
valmennustiimin palaute  
dokumentointi

MONIPUOLINEN LIIKUNTA kannustetaan harrastamaan muita lajeja,  
yhteistyö muiden seurojen kanssa

kannustetaan harrastamaan muita lajeja,  
yhteistyö muiden seurojen kanssa
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6.6 sinettiseuran laatukriteerit 

Vuodesta 2006 olemme olleet Nuori Suomi ry:n 
hyväksymä sinettiseura. Sinettiseurana olemme si-
toutuneet toimimaan ja tekemään juniorityötä 
seuraavien periaatteiden mukaisesti. Sinettiseura 
auditointi tehdään kolmen vuoden välein. 

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
1. Toimintamme lähtökohtana on lapsen ja nuoren 

paras. 
2. Ilmapiirimme on kannustava.
3. Toiminnassamme on yhdessä tekemisen 

kulttuuri.

Harjoitteleminen ja kilpaileminen
4. Toimintamme on monipuolista, määrällisesti 

riittävää ja kehitystason huomioivaa.
5. Se tarjoaa elämyksiä ja haasteita.
6. Tuemme oppimista ja seuraamme kehittymistä.

Ohjaaminen ja valmentaminen
7. Valmennusilmapiirimme on osaavaa ja 

innostavaa.
8. Toiminnassa huomioimme erilaiset yksilöt.
9. Kannustamme urheilulliseen elämäntapaan.

viestintä ja organisointi
10. Toimintamme on avointa ja vuorovaikutteista.
11. Roolimme ja toimintatapamme ovat selkeät.
12. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti.
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7. eDusTusJOuKKue

Edustusjoukkue toimii esimerkkinä tavoitteellisesta ja tervehenkisestä kilpaurheilusta. Edustusjoukkueen 
tavoite on pelata mahdollisimman korkealla sarjatasolla pelaajistolla, joista valtaosa on seuran omia kas-
vatteja. 

Edustusjoukkueella on oma taustatiimi, joka vastaa 
joukkueen toiminnasta. Tiimiin kuuluvat valmenta-
jat, pelinjohtajat, huoltaja ja joukkueenjohtaja.

Jaosto nimeää pelinjohtajat ja valmentajat. Har-
joitusrinki muodostuu neuvottelujen tuloksena. Pe-
laajien ja pelinjohtajien kanssa tehdään sopimukset. 
Jaosto laatii joukkueelle budjetin ja varainhankin-
nan suunnitelman sekä vastaa yhteistyökumppa-
neiden kanssa tehtävistä mainos- ym. sopimuksista. 
Jaosto vastaa myös mahdollisista muiden seurojen 
kanssa tehtävistä yhteistyösopimuksista.

Joukkueen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamises-
ta vastaa joukkueenjohtaja. 

Edustusjoukkueen jäsenet ovat velvollisia toimi-
maan jaoston ja yhteistyösopimusten määrittele-
missä edustustehtävissä sekä varainhankintaan liit-
tyvissä tehtävissä.

JOHTAVA PERIAATE taitojen hallinta – huippuosaa minen
PELIFILOSOFIA Pelaaminen on kilpailuhenkistä ja pelaajat tavoittelevat 

tosissaan paikkaa edustusjoukkueessa.
KASVATUKSELLISET TAVOITTEET ravinnon ja levon merkitys, päihteettömyys, esimerkillisyys, 

yhteisöllisyys
OSALLISTUMISMÄÄRIIN   
LIITTYVÄT SUOSITUKSET

lajiharjoittelu 3-4 x vko, 
yksilö- ja pienryhmäharjoittelu ohjelman mukaan 4-6 vko

OPITTAVAT LAJITAIDOT taitojen jalostuminen edelleen 
TUKIHARJOITTELU voima- ja nopeusharjoittelu, liikkuvuus, lihastasapaino 

kestävyys, mielikuvaharjoittelu
TESTIT / SEURANTA laji- ja fysiikkatestit / pelaaja kortit
VALMENTAJIEN KOULUTUS JA  
VALMENNUSTIIMIN KOKOONPANO

PLVT x 2, fysiikkaval mentaja, pelinjohtajat, joukkueen-
johtaja, huoltaja

TOIMINNAN TOTEU TUMISEN ARVIOINTI JA  
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

pelaajapalaute
valmennustiimin palaute
dokumentointi 
menestys
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OppimiNeN JA 
KeHiTTYmiNeN

toiminta on 
tavoitteellista, 

toimintaa arvioidaan 
vuosittain

iLOisuus
iloitaan nuorten halusta 

harjoitella ja pelata, 
iloitaan onnistumisesta

TAsA-ArVO
arvostetaan jokaista 

nuorta, vanhempaa ja 
valmentajaa 

yksilönä

sOsiAALisuus
jaoston ja joukkueen 

yhteistoiminta luo uusia 
sosiaalisia suhteita

TurVALLisuus
joukkueen toimijat ja 

vanhemmat luovat omalla 
toiminnallaan 
turvallisuutta

TerVeeLLiseT JA 
LiiKuNNALLiseT 
eLÄmÄNTAVAT
vanhemmat tukevat 

seuratoimintaa terveellisten 
ja liikunnallisten elämän-

tapojen opettamisessa

OiKeuDeN-
muKAisuus

valmentajat, pelaajat ja 
vanhemmat toteuttavat 
jaoston ja joukkueen yh-
dessä sopimia sääntöjä

VAsTuuLLisuus
opetetaan nuoria 

vastuullisuuteen joukkueen 
toiminnassa

8. TOimiVA JOuKKue JA seN TeHTÄVÄT

8.1 Joukkueen kokoaminen
Joukkueita perustetaan ikäluokkiin (G-B) pelaaja-
määrä huomioiden. Joukkueiden ja harjoitusryhmi-
en muodostamisesta päättävät valmentajatiimi ja 
pesäpallojaosto.

Joukkueet pelaavat vähintään yhtä sarjaa. Harjoi-
tusryhmät voivat poiketa sarjajoukkueista. Joukku-
eet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alue- ja 
valtakunnan leireille

8.2 Joukkueen velvollisuudet
•	  sopia joukkueen toimihenkilöt
•	  noudattaa yleisesti sovittuja sääntöjä
•	  laatia joukkueen ja vanhempien pelisäännöt
•	  esiintyä seuran hyväksymissä asuissa
•	  järjestää tarvittavat vanhempainillat vähintään 

kaksi kertaa vuodessa
•	  toimia toimitsijoina (pallopoika/-tyttö, kioski, 

kirjuri, tuomarointi) 
•	  osallistua yhteisiin varainhankitaprojekteihin/

talkoisiin
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8.3 Joukkueen toimihenkilöt
Toimihenkilöt muodostavat joukku een johto-
ryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteu-
tumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja 
talous suunnitelmien puitteissa. Joukkueen toimi-
henkilöitä ovat valmentajat, huol tajat, joukkueen-
johtajat ja tiedottaja. 

Pesäpallojaosto esittää joukkueille valmenta-
jat kaudeksi kerrallaan. Muut toimihenkilöt jouk-
kue valitsee keskuu destaan vanhempainkokouk-
sessa. Nimetyt toi mihenkilöt hoitavat tehtävänsä 
jaoston toimin tatapojen, ohjeiden ja sopimusten 
mu kaisesti. Toimihenkilöt osallistuvat seuran järjes-
tämiin ti laisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet, jouk-
kueenjohtajien kokoukset jne.). Tehtävien jako voi-
daan sopia joukkuei den sisällä.

Jokaisella joukkueella tulee olla edustus pesäpal-
lojaostossa.

8.4 Valmentajan tehtävät
Valmentajan tulee olla kaikessa toiminnassa esi-
merkillinen joukkueen muille jäsenille sekä toimia 
jaoston toiminta-ajatusten mukaisesti. Valmentajan 
tehtävänä on:

•	  motivoida ja innostaa pelaajia

•	  vastata joukkueen kokonaistoiminnasta
•	  vastata kauden vuosisuunnitelman laatimisesta 

ja toteuttamisesta
•	  sopia toimihenkilöiden kanssa tehtävien jaosta
•	  pitää pelaajien- ja vanhempien 

pelisääntökeskustelut
•	  huolehtia sovittujen pelisääntöjen 

noudattamisesta
•	  kerätä ja antaa palautetta

•	  johtaa pelejä ja harjoituksia
•	  kirjata harjoitusaktiivisuus
•	  vastata joukkueen peluuttamisesta
•	  jakaa peliaikaa tasan G-D -ikäisissä, kuitenkin 

toimintaan osallistuminen huomioiden

•	  kehittää ja kouluttaa itseään nuorten ohjaajana 
ja kasvattajana

•	  vastata testien ja taitokisojen järjestämisestä 
yhdessä valmennusvastaavan kanssa

•	  ohjata pelaajia/vanhempia pelivälineiden 
hankinnassa

•	  pitää huolta riittävästä tiedottamisesta jaostolle 
toiminnan kehittämistä varten

8.5 Joukkueenjohtajan tehtävät 
•	 toimia yhdyssiteenä joukkueen ja jaoston, 

pelaajien ja vanhempien sekä valmentajien 
välillä

•	 pienentää toiminnallaan valmentajan 
tehtävälistaa ja edesauttaa valmentajan 
työrauhaa

•	 vastata ottelujärjestelyistä (kenttävaraukset, 
autovaraukset, ilmoitukset tuomarivastaavalle, 
kirjurit, palkinnot, kioskivuorot, pallotyttö/
poikavuorot)

•	 järjestää peli- tai harjoitusmatkojen kuljetukset, 
majoitukset, ateriat ja välipalat yhteistyössä 
valmentajan kanssa

•	 tarvittaessa olla läsnä otteluissa, harjoituksissa 
ja leireillä

•	 vastata jaoston joukkueelle antamien 
tehtävien suorittamisesta (esim. pallovuorot, 
toimitsijatehtävät, talkoisiin osallistuminen) 

8.6 Huoltajan tehtävät
•	 kuulua joukkueen johtoryhmään
•	 vastata joukkueen varusteista (jaoston omista)
•	 huolehtia joukkueen ensiaputarvikkeista 

(valmius ja saatavuus)
•	 huolehtia peleissä pelaajien hyvinvoinnista 

(neste ja ravinto)
•	 vastata peliasujen riittävyydestä
•	 huolehtia pelaajien yleisestä hygieniasta leireillä 

ja pelimatkoilla
•	 olla läsnä mahdollisuuksien mukaan otteluissa

 

19



8.7 pelaajien velvollisuudet
•	 osallistua harjoituksiin ja peleihin 
•	 ilmoittaa poissaoloista 
•	 noudattaa pelisääntöjä 
•	 noudattaa hyviä käytöstapoja 
•	 huolehtia koulutöistä 

8.8 Vanhempien rooli
•	 Lapseni pelaa pesäpalloa, koska hän haluaa 

pelata ja se on hänestä 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.

•	 En esiinny päihtyneenä lapseni har rastuksen 
parissa

8.9 Katsojan rooli
•	 Ymmärrän, että pelaajat pelaa vat pesäpalloa, 

koska se on heis tä kivaa. He eivät pelaa ainoas-
taan viihdyttääkseen minua.

•	 Olen odotuksissani realisti. Muis tan, etteivät pe-
laajat 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.
•	 Kielenkäyttöni on asianmukaista.
•	 En esiinny päihtyneenä ottelutapahtumassa.

9. ONGeLmATiLANTeeT JA 
NiiDeN rATKAisu
Mahdollisissa ongelmatilanteissa ratkaisuun pyri-
tään ensisijaisesti oman joukkueen sisällä. Ongel-
manratkaisua käsittelee joukkueenjohto kuullen 
kaikkia osapuolia. Mikäli joukkueen sisällä ei päästä 
kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, asiasta 
ilmoitetaan jaoston puheenjohtajalle. Hän kutsuu 
koolle kyseisen joukkueen johdon, pelaajan, van-
hemmat ja jaoston nuorisovastaavan. Nämä päät-
tävät ratkaisusta epäselvyyksiin. Päätöksestä voi 
valittaa pesäpallojaostolle, jonka tekemä päätös ky-
seisestä asiasta on lopullinen.

Joukkueen johto voi ojentaa pelaajaa, mikäli hän 
ei noudata jaoston ja joukkueen yhteisesti sopimia 
pelisääntöjä. Ojentamisesta ilmoitetaan välittömäs-
ti pelaajan vanhemmille ja jaoston nuorisovastaa-
valle. Pelaajaa ei voida erottaa joukkueesta kuin 
erittäin painavista syistä ja hyvien tapojen vastai-
sesta käytöksestä. Jaosto tekee päätöksen erotta-
misesta. Mikäli seuran tai joukkueen toimihenkilö 
ei noudata jaoston yhteisesti sopimia pelisääntöjä, 
asiasta ilmoitetaan jaoston puheenjohtajalle. Hän 
käsittelee asian yhdessä nuorisovastaavan kanssa. 
Tarvittaessa jaosto voi erottaa toimihenkilön tehtä-
vistään.

20



10. HArrAsTus- JA 
KuNTOLiiKuNTA
10.1 Höntsypesis
Ruoveden Pirkat järjestää vuosittain harraste- ja 
kuntoliikkujille ”höntsypesiksen” vakiovuorona, 
jonne voivat pääsääntöisesti tulla kaikki yli 15v. Har-
joitusvuoron ajankohta on nähtävillä seuran sivuilla 
ja kenttäkalenterissa. 

10.2 Harrastejoukkue
Lajista kiinnostuneet harjoittelevat, ja halutessaan 
osallistuvat sopivaan sarjaan. Joukkue koostuu van-
hoista ja uusista harrastajista sekä entisistä pelaajis-
ta, jotka eivät enää ikänsä puolesta mahdu juniori-
joukkueisiin.

10.3 Tykytoiminta
Vuosittain pyrimme järjestämään yrityksille tykytoi-
mintaa.

11. TuOmAri- JA 
KirJuriTOimiNTA
11.1 Tuomaritoiminta
Jaostolla on nimetty tuomarivastaava, jonka tehtä-
vänä on
•	 järjestää tuomarikoulutus kevään aikana  
•	 laatia tuomarivuorot kesän peleihin
•	 pitää yhteyttä tuomareihin kauden aikana 
•	 kerää tuomarileireille lähtijät ja tiedottaa 

joukkueille

Jaosto maksaa koulutuksen käyneille tuomareille 
tuomarikortin. Tuomari, jolle seura maksaa tuoma-
rikortin, on velvollinen tuomitsemaan kesän aikana 
vähintään kolme peliä.

Keväisin kartoitetaan kiinnostusta tuomariural-
la etenemiseen toiminnassa mukana olevilta tuo-
mareilta ja järjestetään asianmukaista koulutusta.  
Kannustetaan peliuran lopettaneita nuoria kiinnos-
tumaan tuomaritoiminnasta ja näin jäämään toi-
mintaan mukaan. Motivoidaan tuomareita osallis-
tumaan valtakunnallisten pesisleirien ja alueleirien 
yhteydessä järjestettäviin tuomarileireihin.

Ennen varsinaisen sarjakauden alkamista järjes-
tetään mahdollisuus harjoitella tuomaritoimintaa 
harjoituspeleissä. Kokeneet tuomarit toimivat ns. 
tuomaritarkkailijoina kesän pelien aikana ja antavat 
palautetta tuomareille heidän toiminnastaan. 

Tuomareille maksetaan kulukorvaukset, jotka 
motivoivat nuoria osallistumaan tuomaritoimintaan 
ja näin saavat myös kesätyötä. Jaosto määrittelee 
kulukorvaukset vuosittain.

11.2 Kirjuritoiminta
Kirjurikoulutusta järjestetään keväisin harjoitusotte-
luiden aikana ja tarvittaessa koulutusta voidaan jär-
jestää kesän sarjapelien aikana. 

Pieni pöytäkirja: pyritään laajentamaan kirjuri-
koulutusta siten, että uusia kirjureita koulutetaan 
vuositasolla 2-4/juniorijoukkue. Kirjurit koostuvat 
pääsääntöisesti pelaajien vanhemmista ja peliuran 
lopettaneista nuorista. Kaikille junioripelaajille ope-
tetaan pöytäkirjan pitoa. Nykyiset kirjurit pyritään 
pitämään toiminnassa mukana. He toimivat kirju-
rikouluttajina.

Iso pöytäkirja: tarvittavien kirjurien määrää tulee 
kasvattaa.  Koulutus ja harjoittelu tapahtuvat ko-
keneen kirjurin alaisuudessa (atk-pöytäkirja ja iso 
pöytäkirja). Kirjurilla on käytössä erilliset pesäpallo-
liiton laatimat kirjuriohjeet ison pöytäkirjan täyttä-
mistä varten. 
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12. OTTeLuTApAHTumAN 
JÄrJesTÄmiNeN JA 
KeNTÄNHOiTO
12.1 Lipunmyynti
Lippuja myydään edustuksen peleihin. Lipunmyyn-
ti tapahtuu kentän kotipesän takana, kulkureitil-
lä parkkipaikalta katsomoon. Lipunmyynnistä vas-
taa sama joukkue, joka on nimetty pallovuoroon. 
Lippuja myydään 1.-jakson ajan. Jaosto määrittelee 
vuosittain lippujen ja kausikorttien hinnat. Juniori-
peleihin yleisö pääsee ilmaiseksi.

12.2 Järjestys, turvallisuus ja ensiapu
Edustuksen pelejä varten on tehty erillinen turval-
lisuussuunnitelma karttoineen. Näissä ottelutapah-
tumissa paikalla on vähintään kaksi järjestyksenval-
vojaa ja ensiavusta vastaava henkilö. Pysäköintialue 
on mitoitettu suuremmaksi kuin mitä katsomoka-
pasiteetti edellyttää, joten erillistä pysäköinnin oh-
jausta ei tarvita.

12.3 Kioskit
Kioskin toiminnasta vastaa pesäpallojaoston ni-
meämä kioskivastaava, joka huolehtii kioskitava-
roiden tilaamisesta. Otteluissa myydään mm. kah-
via, kahvileipää, virvokkeita, makeisia ja jäätelöä. 
Kioskin yhteydessä myydään myös makkaraa. Kios-
kimyynnin lisäksi kioskivuorolaiset huolehtivat ros-
ka-astioiden tyhjennyksestä ja siitä, että kenttäalue 
on ottelutapahtuman jälkeen siisti. Junioripeleissä 
kioskin ylläpidosta vastaa kulloinkin pelaavan juni-
orijoukkueen vanhemmat joukkueenjohtajan teke-
män listauksen mukaan.

12.4 Kuulutus
Edustuksen pelit kuulutetaan Pesäpalloliiton laati-
mien ohjeiden mukaisesti.  

12.5 Tuomarit, kirjurit ja tulostaulu
Edustuksen peleissä on Hämeen tuomarit ry:n ni-
meämät peli- ja syöttötuomarit sekä jaoston tuo-
marivastaavan nimeämät kakkos- kolmos- ja 
takarajatuomarit. Edustuksen taustatiimi vastaa kir-
jurivuoroista ja sähköisen tulostaulun pitämisestä.

Junioripeleissä tarvittavat tuomarit nimeää jaos-
ton tuomarivastaava. Kirjureina ja tulostaulun käyt-
täjinä toimivat kotijoukkueen pelaajien vanhemmat 
joukkueenjohtajan laatiman vuorolistan mukaisesti.  

 

12.6 pallopojat ja -tytöt
Edustuksen peleissä käytetään pelipallojen palaut-
tajina pallopoikia ja -tyttöjä, yhteensä 5 / ottelu. 
Pallopoikien ja -tyttöjen tulee olla ottelupaikalla 30 
minuuttia ennen ottelun alkua ja heidän on ilmoit-
tauduttava pelituomareille. Pallopojilla ja -tytöillä 
tulee olla yhtenäinen seura-asu, ja he asettuvat ot-
telun aikana tasaisesti kenttäalueen ympärille. Tar-
kemmat ohjeet löytyvät nettisivuilta.

Tuomarivastaava jakaa juniorijoukkueiden pallo-
vuorot. Joukkueenjohtajat huolehtivat, että ottelus-
sa on riittävä määrä pallotyttöjä tai -poikia paikalla. 
Pallovuorot kuuluvat jokaiselle joukkueelle jaoston 
päätöksen mukaisesti. Pallovuorossa olevasta jouk-
kueesta osallistuu myös vanhempia pallopoikien ja 
– tyttöjen lisäksi ottelutapahtuman järjestämiseen, 
kuten kioskiin ja lipunmyyntiin.

12.7 Kentänhoito
Kenttien hoidosta vastaavat kunnan palkkaamat 
kentänhoitajat kunnan tekemän sopimuksen mu-
kaisesti. 

Edustuksen pelejä varten kenttäalueen reunalle 
kannetaan siirrettävät kentänlaitamainokset. Mai-
nosten asettelusta, kuulutuksen ja sähköisen näyt-
tötaulun toimivuudesta vastaa edustuksen tausta-
tiimi. 

Mikäli ottelu pelataan hiekkakentällä, on jouk-
kueenjohtajan tarkistettava kolme päivää ennen 
oman joukkueen ottelua, että kentänhoitajat tietä-
vät milloin ottelu pelataan ja minkä kokoista kent-
tää tarvitaan. Näin kentänhoitajat ehtivät ajoissa la-
nata ja piirtää oikeankokoisen kentän. 

Pesäpallojaoston kenttäkalenterista vastaava 
henkilö huolehtii, että kentänhoitajilla on ajan ta-
salla oleva kenttäkalenteri käytössään.
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13. ViesTiNTÄ

Viestinnän avulla välitetään jaoston tavoitteiden 
mukainen informaatio jaoston sisällä ja jaostoon lä-
heisesti tai välillisesti tekemisissä oleville tahoille. Ja-
oston ulospäin näkyvän viestinnän tärkein kanava 
on omat nettisivut.

13.1 ulkoinen viestintä
Tavoitteena edistää ja ylläpitää seuran ulkoista po-
sitiivista ilmettä. Siistit ja ajantasaiset nettisivut ovat 
vahva viesti jaoston toiminnasta. 

Media
•	 paikallis- ja aluelehtiin toimitetaan 

otteluraportteja, ennakkojuttuja sekä koosteita 
kauden tapahtumista

•	 pyritään lisäämää kuuluvuutta radiossa

Yhteistyökumppanit
•	 yhteistyökumppaneihin pidetään aktiivisesti 

yhteyttä 

Katsojat
•	 tiedotus nettisivuilla 
•	 paikallislehden otteluilmoitukset

•	 ottelumainostaulut kunnantalon pihassa ja 
urheilukentän risteyksessä

•	 radiomainokset lähialueen radiokanavilla

13.2 sisäinen viestintä
Viestinnän pohjana käytetään päivitettyjä nettisi-
vuja. Jos tiedotus tapahtuu alle viikon varoitusajal-
la, on viestin perillemeno varmistettava joko säh-
köpostilla tai tekstiviestillä. Tekstiviestiä käytetään 
lisäksi nopeissa aikataulumuutoksissa ja tilanteissa, 
joissa sähköposti ei varmuudella tavoita tiedotetta-
vaa. Jos viestillä on erityisen tärkeä arvo, on tieto 
varmin välittää puhelimella.
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14. mArKKiNOiNTi JA 
siDOsrYHmÄTYö

14.1 pääyhteistyökumppanit 
Yhteistyösopimukset neuvotellaan keskitetysti jaos-
ton puheenjohtajan / edustuksen taustatiimin toi-
mesta. Neuvotteluja varten päivitetään vuosittan ja-
oston ja edustusjoukkueen esittelymateriaali.

Pääyhteistyökumppaneille tarjotaan mainostilaa 
edustusjoukkueen peliasusta, kentänlaitamainok-
sista sekä pesislehdestä. Lisäksi kumppaneille tar-
jotaan mahdollisuutta otteluisännyyteen, pelaajien 
käyttöön PR-tilaisuuksissa sekä erikseen sovittaviin 
yhteistilaisuuksiin. Yhteistyösopimuksista pyritään 
tekemään vähintään kaksivuotisia. 

Juniorijoukkueissa tärkeimpiä yhteistyökump-
paneita ovat pelaajien vanhemmat. Heitä pyritään 
saamaan mukaan seuratoimintaan oman lapsen 
joukkueen kautta. Heille järjestetään kauden aika-
na tarpeellinen määrä vanhempainiltoja, joista ns. 
pelisääntökeskustelu on yleensä kauden ensimmäi-
nen. Lisäksi kauden päätteeksi pyritään joukkueit-
tain järjestämään vanhemmat vastaan lapset peli.

14.2 muut tukijat
Pääyhteistyökumppaneiden lisäksi jaostolla on usei-
ta tukijoita, joilta kerätään tukimainoksia ja tukini-
miä vuosittain pesislehteemme. Mainostajien kon-
taktointi hoidetaan erikseen jaetun kohdelistan 
mukaisesti. Mainosten kerääjinä toimivat pelaajien 
vanhemmat. 

14.3.sidosryhmäyhteistyö
Ruoveden Pirkain pesäpallojaosto toimii Ruovedel-
lä yhteistyössä kunnan sekä muiden lajien ja seuro-
jen kanssa, mm. rakentamalla vuosittain yhteisen 
liikuntaan liittyvän tapahtumakalenterin. Paikallisil-
le yrityksille pyritään vuosittain järjestämään tyky-
toimintaa. Lisäksi toimimme yhteistyössä alueellis-
ten pesäpallon maakuntayhdistysten kanssa.

Kouluihin ollaan vuosittain yhteydessä pesäpal-
lokoulun mainoskiertueella. Lisäksi ollaan tukena 
mahdollisten koulujen välisten pesäpalloturnausten 
järjestämisessä.

Naapurikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä poh-
ditaan vuosittain. Yhteistyön muotoja ovat tuki pe-
säpallokoulujen pitämiseen, harjoitusotteluiden 
järjestämiseen tai laajemmin markkinoitavat otte-
lutapahtumat. Lisäksi seurayhteistyömahdollisuuk-
sia mietitään joukkueiden kokoamisen yhteydessä.

Osallistumme oman ja lähialueiden pesismaa-

kuntien toimintaan mm. olemalla mukana kilpai-
luohjelmien suunnittelussa. Yhteistyö Suomen 
pesäpalloliiton kanssa on osallistumista liiton jär-
jestämiin koulutus- ja infotapahtumiin sekä leiritoi-
mintaan. 

15. ArViOiNTi JA 
KeHiTTÄmiNeN
Kauden päätyttyä jaoston puheenjohtaja kutsuu 
joukkueiden vastuuhenkilöt menneen kauden ar-
viointi- ja kehittämispalaveriin. Kehittämispalave-
riin joukkueiden johtajat kokoavat omien joukkuei-
densa pelaajien ja vanhempien antamat palautteet. 
Kauden aikana tulleet onnistumiset analysoidaan 
ja kirjataan. Palaverissa kerrataan seuratoimijoiden 
kanssa yhdessä luodut arvot, missio ja visio.

Sen jälkeen tarkastellaan
•	 onko kuluneelle vuodelle asetetut mitattavissa 

olevat tavoitteet saavutettu?
•	 olemmeko toimineet arvojemme mukaisesti?
•	 onko missio toteutunut kuluneen vuoden 

aikana? 
•	 olemmeko näin toimien matkalla kohti 

visiotamme? 

Tavoitteena on seuran toiminnan jatkuva paranta-
minen. Avoimella ja huolellisella toiminnan doku-
mentoinnilla tavoittelemme toiminnan jatkuvaa ke-
hittämistä. 

Toimintakäsikirja päivitetään. 

16. pALKiTsemiNeN

Kauden päätyttyä jaosto järjestää päättäjäisti-
laisuuden, jossa jaetaan palkintoja joukkueit-
tain pelaajille, valmentajille sekä muille toiminnas-
sa ansioituneille henkilöille. Lisäksi valmentajille ja 
joukkueenjohtajille järjestetään vuosittain oma yh-
teinen kauden päätöstapahtuma.

Liittojohtoisissa sarjoissa ottelukohtaiset pelaa-
japalkinnot jaetaan urheilullisin perustein huomioi-
den ulko- ja sisäpelisuoritukset tasapuolisesti. Juni-
orijoukkueissa palkitseminen ei perustu ainoastaan 
urheilullisiin perusteisiin. 
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