
 2.2.2021 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

Seura-aapinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          2.2.2021 

 
2 

 

Versiohistoria 
 
Versio 2, luotu 2.2.2021, korvaa aiemman version 18.11.2016  
 
Tehdyt muutokset: 

- Kansilehti, lisätty okm-tähtiseuralogo 
- Korvattu ”Pohjois-Suomen Pesis” ”PPL:n pohjoinen alue”:lla.  
- Johdantokappaleeseen lisätty tieto versionhallinnan käyttämisestä. Voimassa oleva 

versio on nähtävillä materiaalipankissa. 
- Joukkueiden muodostamisen periaatteita koskeviin kappaleisiin on muutettu, että 

D- ja C-junioreilla muodostetaan tasojoukkueet jos pelaajia on tarpeeksi 
useampaan joukkueeseen. G-E-junioreilla joukkueiden muodostus on edelleen 
lähtökohtaisesti syntymävuoteen perustuva ja valmennuksen päätettävissä, mutta 
koko ikäluokan on hyvä harjoitella myös yhdessä tasoryhmä-periaatteen 
mukaisesti. Tarkempi ohjeistus taustatietoineen löytyy materiaalipankista tiedosto-
nimellä ”Ikäluokkajaon purkaminen, yksilöt huomioiva valmennustapa ja 
joukkueiden muodostamisperiaatteet.docx”. 

- Pesiskoulukappaleesta on poistettu maininta ”kaksi tyttöä ja kaksi poikaa” ja 
korvattu ”c-junioreilla”. Lisäksi muutamia muitakin muotokorjauksia tehty pitäen 
sisältö ennallaan. 

- Pelaajapolkukappaleen kuvaaja on uudistettu ja se on kirjoitettu auki. 
- Valmentajien koulutuskappaleeseen on laitettu uudet nimikkeet 

juniorivalmennuspolun koulutuksille korvaamaan vanhat nimikkeet JVPT ja NVPT 
- Lisätty LIITE 3  
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 JOHDANTO 
Tämä Pattijoen Urheilijat Juniorit ry:n seura-aapinen on luotu Nuoren Suomen Sinettiseura- 
hankkeessa. Aapista ylläpidetään Pattijoen Urheilijat Juniorit ry:n toimesta. Versiohistoria 
kirjataan toimintakäsikirjan aloitussivulle heti kansilehden jälkeen ja uusin versio pidetään 
saatavilla kotisivujen materiaalipankissa. Seura-aapisen tarkoituksena on ohjata ja kehittää 
seuran toimintaa. Aapinen on tarkoitettu kaikille seuran toimintaan osallistuville. 
  

 STRATEGIA, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 

 Toiminnan perusperiaatteet ja arvot 

 
 

 
Kuva 1. Seuran perusperiaatteet ja arvot 
 
Avoimuus ja yhteisöllisyys  
Avoimuudella pyritään rakentamaan seuran ja perheiden sekä yhteistyökumppaneiden 
välistä luottamusta. Seuran toiminta nähdään useasta eri näkökulmasta ja toimintaa 
kehitetään eri tahojen kanssa yhteistyössä. Eri tahoja ovat esimerkiksi pelaajat, valmentajat, 
pelinjohtajat, vanhemmat, yhteistyötahot, muut urheiluseurat, lajiliitto ja alueelliset 
järjestöt.  
 
Liikunta ja terveelliset elintavat 
Seuran toiminnassa korostuu lapsilähtöisyys ja pitkäjänteisyys. Seurassa luodaan puitteet 
sekä kilpaurheilulle, että pitkäaikaiselle liikuntaharrastukselle (esim. peli- ja kilpasarjan 
joukkueet). Seuran pelaajat kasvavat päihteettömään ja liikunnalliseen elämään. 
Yhteistyössä on mukana Nuorisokasvatussäätiö ja sen Tervis-hanke. Seuran pelaajille ja 
taustajoukoille tarjotaan ajantasaista tietoa urheilijaksi kasvamisesta sekä ravinnon 
merkityksestä.  
 
Arvostus  
Yhteisissä tapahtumissa nostamme aktiivisesti esille toisten arvostamisen. Kaikkia lapsia 
kannustetaan hänen taitotasostaan riippumatta. Tavoitteena on saada lapsi tuntemaan 
olevansa osa joukkuetta ja tuottaa hänelle iloa harrastuksen parissa. Seurassa huomioidaan 

PattU 
Juniorit

Avoimuus 
ja 

yhteisölli-
syys

Liikunta ja 
terveelliset 

elintavat

Arvostus

Kasvatus
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myös ne lapset, jotka harrastavat useampia urheilulajeja, eivätkä välttämättä voi osallistua 
harjoittelukaudella kaikkiin seuran tapahtumiin. Seuratyötä ja mukana oloa arvostetaan ja 
aktiivisia toimijoita muistetaan vuosittain päätösjuhlassa. Seura tekee yhteistyötä Pattijoen 
Urheilijoiden kanssa, ja tukee omalla panostuksellaan PattU:n toimintaa. Seurassa 
arvostetaan muiden urheiluseurojen työtä, mikä näkyy esimerkiksi yhteistyössä 
toteutettavissa harjoituksissa. Toiminnassa mukana olevien valmentajien ja tuomareiden 
työskentelyä tuetaan ja heille annetaan työrauha. Valmentajille ja tuomareille tarjotaan 
mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen (koulutukset, tuomarileirit). 
 
Kasvatus 
Seuramme tekee yhteistyötä lasten ja nuorten perheiden kanssa. Pyrimme seurassamme 
siihen, että myös lasten ja nuorten perheet kokevat olevansa osa seurayhteisöä.  
Kasvatuksellisiin arvoihin sisältyy lasten ja nuorten yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun 
takaaminen. Lapsen ja nuoren tulee saada kannustusta, huomiota ja ohjausta tasaveroisesti, 
riippumatta siitä kuinka taitava hän on kullakin osa-alueella. Kasvatuksellisuudella tuetaan 
lasten ja nuorten henkistä kasvua sekä heidän sosiaalisen kanssakäymisen kehittymistä. 
Kasvatuksellisuudella tuemme lasten ja nuorten itsetunnon tervettä kehittymistä ja hyvää 
itsetuntoa. Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuullisia, oikeudenmukaisia, 
rehellisiä, toisia huomioivia, kuuntelevia ja keskustelevia nuoria aikuisia hyviä käytöstapoja 
unohtamatta. Joukkueiden osallistuminen leireille ja turnauksiin on merkittävässä roolissa 
kasvatustyössä. Leireillä ja turnauksissa lapsi tai nuori oppii paljon joukkueen toiminnasta 
sekä yleisiä käytöstapoja.  

 Missio ja visio 

Seuramme ylläpitää ja parantaa lajin edellytyksiä lajin harrastus- ja kilpailutoiminnalle 
alueellaan. 
Seuramme on toimialueensa tunnetuimpia ja arvostetuimpia urheiluseuroja, jonka toiminta 
nojaa seuran yhteisiin arvoihin sekä toimivaan yhteistyöhön sidosryhmien ja kumppaneiden 
kanssa. PattU Junioreiden tavoitteena onkin kehittyä yhdeksi toimialueen tunnetuimmista ja 
arvostetuimmista urheiluseuroista.  
Tavoitteena on luoda mahdollisuudet jatkaa harrastusta omien kiinnostusten ja taitojen 
mukaan pelaajana, tuomarina, valmentajana, pelinjohtajana taikka seuratoimijana. 
  

 
Kuva 2. Pelaajapolku. 
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Vuosittain järjestettävillä pesiskoululla ja liikkarilla tavoitellaan uusia harrastajia vuosittain 1-
2 joukkueellisen verran. Jos joukkueessa pelaaminen ja harjoittelu ei ole mieluisin 
vaihtoehto, voi harrastaa liikkumista matalankynnyksen pesisliikkarissa ison osan vuotta. 
Seura pyrkii olemaan omavarainen tuomarien suhteen ja siksi tuomarien kouluttautumista 
tuetaan taloudellisesti. Juniorin saavuttaessa nuorten superpesikseen vaadittavan iän eli 
siirtyessä b-junioreihin Pattijoen Urheilijat –seuran puolelle, pyritään siirtyminen tekemään 
mahdollisimman helpoksi pelaajalle. Tässä yhteistyö seurojen välillä on erittäin tärkeää, jotta 
nuoret löytävät uuden joukkueen toimintaan mukaan. 
Osa junioreista kiinnostuu valmennuksesta jo oman pelaajataipaleen aikana ja osa omien 
pelien jälkeen. Näille nuorille tarjotaan mahdollisuuksia toimia apuohjaajina nuoremmille 
junioreille, pesiskoulun ja liikkarin vetäjinä ja myöhemmin joukkueiden vastuuvalmentajina. 
Seura kannustaa omia nuoria seura-työntekijöiksi palkkaamalla heitä vuosittain apuvetäjiksi 
toimintaansa. 

 Organisaatio ja tehtävät 

Seuran organisaatio koostuu hallituksesta, joukkueenjohtajista, valmentajista, 
pelinjohtajista, G-C –ikäisistä junioreista sekä tuomareista. 
  

 
Kuva 3. Pattijoen Urheilijat Juniorit ry:n organisaatiokaavio. 
 
Hallituksen tehtävät on määritelty seuran säännöissä (Liite 1) ja yhdistyslaissa. Hallitus 
valmistelee ja esittää yleiselle kokoukselle hyväksyttäväksi vuosittaiset toiminta- ja 
taloussuunnitelmat. Toimintasuunnitelmatyö lähtee yksittäisten joukkueiden 
suunnitelmista, joissa kuvataan mm. harjoitusmäärät tulevalle kaudelle, tiedot 
toimihenkilöistä, toimihenkilöiden koulutustarpeet sekä tulevan kauden budjetti.  
Joukkueenjohtajat ovat joukkueiden valitsemia edustajia. Hallitus ja joukkueenjohto 
muodostavat keskustelufoorumin. Foorumissa keskustellaan joukkueiden ajankohtaisista 
asioista, kehitetään toimintaa ja käsitellään talous-, varuste- ja välinehankintoja. 
Keskustelufoorumin tehtäviin kuuluu myös toiminnan organisointi, yhteisten tapahtumien 
suunnittelu ja toteutus sekä harjoitusvuorojen hakeminen ja talkoista sopiminen. 
Tuomaritoimintaa johtaa tuomarivastaava, jonka tehtävänä on järjestää tuomarikoulutukset 
yhdessä PPL:n pohjoisen alueen kanssa. Tuomarivastaava pitää yhteyttä tuomareihin ja jakaa 
kunkin kauden tuomaritehtävät tuomareille. Tuomarivastaavan tehtäviin kuuluu myös 
tuomareiden työskentelyn seuraaminen, palautteen antaminen sekä tuomarityön 
ohjaaminen.  
  

Hallitus

Juniorit G - C Tuomarit

Joukkueenjohtajat
Valmentajat, 
pelinjohtajat
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 PESÄPALLOTOIMINNAN PERIAATTEET 

 Junioritoiminta 

Seuramme junioritoiminnalla on selkeät kasvatukselliset ja pitkäjänteiseen harrastamiseen 
tähtäävät tavoitteet. Seurassamme toimii periaate ”kaikki pelaa”. Tällä taataan jokaiselle 
lapselle ja nuorelle tasavertainen mahdollisuus saada pelata ja harrastaa lajia sekä saada 
kokemuksia niin onnistumisista kuin oppia sietämään myös epäonnistumista. Junioreiden 
tasavertainen kohteleminen lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.   

 Lasten ja nuorten harjoitus- ja kilpailutoiminta 5-16-vuotiaille 

Seuramme junioritoiminnalla on selkeät kasvatukselliset ja pitkäjänteiseen harrastamiseen 
tähtäävät tavoitteet. Kaikille pyritään löytämään pelipaikka muodostamalla useampia 
joukkueita samassa ikäluokassa, joista tarvittaessa toinen/toiset pelaavat sarjan ulkopuolella 
(kilpasarja ja pelisarja). 
Harjoituskauden ajan joukkueet harjoittelevat koko ikäluokka yhdessä. Joukkueet 
muodostetaan harjoituskauden lopulla esimerkiksi silloin, kun sarjaan ilmoittautuminen on 
ajankohtaista. G-, F- ja E-junioreissa joukkueet muodostetaan pääasiassa syntymävuoteen 
perustuen. D- ja C-junioreissa joukkueet muodostetaan tasojoukkueperiaatteella jos pelaajia 
on riittävästi useampaan joukkueeseen. Joukkueiden nimeämisessä ei käytetä nimityksiä 
ykkös- ja kakkosjoukkue vaan esimerkiksi keltaiset ja mustat. Joukkueiden jakamisesta vastaa 
joukkueen valmennus ja valinnat on oltava perusteltavissa. Jakamisperusteina käytetään 
lajitaitojen osaamistasoa, pelaajan omaa motivaatiota ja kehittymishalukkuutta, mahdollista 
roolia sisä- tai ulkopelissä, peliälyä, fyysisiä ominaisuuksia jne. Nuoret voivat pelata kahdessa 
joukkueessa samaan aikaan ja pelaajia voidaan kierrättää. Kilpailukauden aikana kilpa- ja 
pelisarjan joukkueet kokoontuvat yhdessä ja erikseen. 
Joukkuekohtaisesti huomioidaan joukkueen pelaajien muut urheiluharrastukset. 
Lähtökohtaisesti joukkueen talviharjoittelu pyritään suunnittelemaan siten, että se 
mahdollistaa myös muiden lajien harrastamisen. Joukkueen harjoittelumäärä ei saa nousta 
niin suureksi, että se aiheuttaa joukkueen pelaajille liian suurta kuormitusta ikäkauteen 
nähden taikka aiheuttaa liian suuria harrastuskustannuksia. Pyritään tekemään yhteistyötä 
alueen muiden seurojen kanssa esimerkiksi yhteisten juoksu-/liikkuvuus-/voimaharjoittelun 
osalta.  
 
G-ikäiset 
Pattijoen Urheilijoiden juniori toiminta alkaa G-ikäisenä. G-ikäisissä saa pelata alle 8-vuotiaat. 
G-ikäisten lajillisena tavoitteena on oppia pesäpallon perusperiaatteet, perussäännöt, 
mailasta eteneminen (=merkki), pystymaila näpy, lyönti vauhditta, heitto oikea jalka edessä 
ja perus kiinniottotekniikat ilma- ja maapalloille (pallon pysäyttäminen). Lisäksi tärkeitä 
harjoiteltavia asioita ovat yleinen motorinen taitavuus, perusliiketekijöiden hallinta, sekä 
liikkuvuuden lisääminen.  
G-ikäisten valmennus perustuu pesäpalloaiheisiin leikkeihin ja viitepeleihin. Yksittäisen 
harjoituksen kesto on noin tunti ja harjoituksia 1 krt/vko. Harjoituksesta noin puolet on 
erilaisia leikkejä ja viitepelejä. Harjoitusten ajasta toinen puoli käytetään pesäpallon 
perustaitojen harjoitteluun, jolloin pyritään saamaan mahdollisimman paljon 
suoritustoistoja.   
G-ikäisten valmennuksessa kasvatuksellisilla asioilla on suuri merkitys. Tärkeitä 
kasvatuksellisia asioita ovat esimerkiksi: yhteisten sääntöjen noudattaminen ja toisien 
huomioonottaminen.  
G-ikäisillä on “kaikki pelaa” -periaate, eikä joukkueilla ole mitään menestykseen liittyviä 
tavoitteita. 
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F-ikäiset 
F-ikäisissä saa pelata alle 10-vuotiaat juniorit. F-ikäisten lajillisena tavoitteena on lyönti 
vauhdilla, vaakamailanäpy, heitto T-asennosta, perus kiinniottotekniikat ilma- ja maapalloille 
(pallon pysäyttäminen vartalo takana), alkeellinen merkki, perus syöttötekniikka, alkeellinen 
pesäpallo taktiikka ja sääntöjen oppiminen. Lajin ulkopuolisia kehittämisen kohteita ovat 
vartalon hallinta, useamman laajemman lihasryhmän yhtäaikainen käyttö, lajiin kuuluvien 
liiketekijöiden kehittä-minen, lajille ominaisten liikkuvuustekijöiden kehittäminen sekä 
ketteryys.  
F-ikäisten valmennus perustuu pesäpalloaiheisiin leikkeihin ja viitepeleihin. Yksittäisen 
harjoituk-sen kesto on noin tunti ja harjoituksia noin 2 krt/vko. Harjoituksesta noin puolet on 
erilaisia leikkejä ja viitepelejä. Harjoitusten ajasta toinen puoli käytetään pesäpallon 
perustaitojen harjoitteluun, jolloin pyritään saamaan mahdollisimman paljon 
suoritustoistoja.  
F-ikäisten valmennuksessa kasvatuksellisilla asioilla on suuri merkitys. Tärkeitä 
kasvatuksellisia asioita ovat esimerkiksi: yhteisten sääntöjen noudattaminen ja toisien 
huomioonottaminen ja tuomareiden ja vastustajien kunnioittaminen 
F-ikäisillä on “kaikki pelaa” -periaate, eikä joukkueilla ole mitään menestykseen liittyviä 
tavoitteita. 
 
E-ikäiset 
E-ikäisissä saa pelata alle 12-vuotiaat. E-ikäisten lajillisena tavoitteena on etenemisen 
opettelu kärkkymisestä, juoksukoordinaation opettelun aloittaminen, peruslyöntien 
suuntaaminen, rajalyönnit, koppilyönti, heittäminen yhdistettynä vastaantuloon ja 
kiinniottamiseen, kaaripallojen kiinniottaminen, rajanäpyt vaakamailalla, tolppa-
/puolikorkeasyöttö, väärät pois ja suoraan syötöstä merkki, vastaan tuleminen maapalloille 
yhdistettynä rysty- ja kämmenkiinniottoon sekä pelitaktiikan syventäminen. Muita 
harjoitettavia taitoja ovat voiman ja nopeuden, voiman ja kestävyyden sekä liikkuvuuden ja 
lajitaidon yhdistäminen. Lisäksi harjoittelussa huomioidaan kehon hallintaa, liikeratojen 
yhdistämistä sekä useamman eri suoritustavan yhdistelmät.  
E-ikäisten valmennuksessa kasvatuksellisilla asioilla on suuri merkitys.  Harjoitukset kestävät 
tunnista puoleentoista tuntiin n. 2-3 krt/vko. Harjoituksiin sisällytetään jonkin verran 
viitepelejä ja leikkejä. Kaikkia peruslajitaitoja pyritään harjoittelemaan jokaisissa 
harjoituksissa, koska toistomääriä pitää olla paljon. Oikeisiin suoritustekniikoihin pyritään 
kiinnittämään paljon huomiota. Fysiikkaharjoittelua aloitellaan omaa kehoa ja kevyitä 
kuntopalloja hyödyntäen. 
E-ikäisillä on “kaikki pelaa” -periaate, eikä joukkueilla ole vielä menestykseen liittyviä 
tavoitteita. 
 
D-ikäiset 
D-ikäisissä saa pelata alle 14-vuotiaat. D-ikäisten lajillisena tavoitteena on pesältä lähteminen 
kärkkymisestä (lukkaria vastaan pelaaminen), juoksukoordinaation harjoitteleminen, 
kierrenäpyt molempiin rajoihin, ohitukset, pussinpohjat, rajalyönnit vauhdilla kääntäen, 
rysty- ja kämmenkauhaisut, pesällä kiinniottajan kurottaminen, kaaripallojen 
kiinniottamisessa peruuttaminen ja pallon lentoradan arviointi, vaikeampi merkkipeli, 
vapaalla lähdöt (mailamies) ja pelitaktiikan syventäminen ja sen noudattaminen. 
Harjoittelussa korostuu lihashuollon merkitys, voiman käyttö lajisuorituksissa, voiman ja 
kestävyyden säätely, nopeuden vaihtelut sekä motoriikan yhdistäminen monimutkaisiin 
lajisuorituksiin.  
D-ikäisten valmennuksessa kasvatuksellisilla asioilla on edelleen suuri merkitys. Harjoitukset 
kestävät tunnista puoleentoista tuntiin n. 3-4 krt/vko. Harjoituksiin sisällytetään ainakin 
jonkin verran viitepelejä. Kaikkia peruslajitaitoja pyritään harjoittelemaan jokaisissa 
harjoituksissa, koska toistomääriä pitää olla paljon. Oikeisiin suoritustekniikoihin pyritään 
kiinnittämään erityisen paljon huomiota. Fyysistä harjoittelua hivenen lisätään, omaa kehoa, 
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kevyitä kuntopalloja ja aitoja käyttämällä myös juoksuharjoitteluun kiinnitetään enemmän 
huomiota. 
D-ikäisillä pelaaminen on jo tavoitteellisempaa. D-ikäisenä on hyvä kierrättää sekä sisä että 
ulkopelipaikkoja. Joukkueella voi olla kilpailullisia tavoitteita, kuitenkin siten, että kaikille 
ikäryhmän pelaajille annetaan kehittymisen tueksi riittävästi peliaikaa.  
 
C-ikäiset 
C-ikäisissä saa pelata alle 16-vuotiaat juniorit. C-ikäisten lajilliset tavoitteena on rajaleikkurit, 
saumakovat, luukut, koppi, kierrenäpyt molemmille rajoille, uhkanäpyt, varret, pussipohjat, 
pelipaikkakohtaiset ulkopelisuoritukset (etukenttä, linja, kopparit, lukkarit), merkkipelissä 
vääränjälkeen merkki ja tolppamerkki, pelitaktiikan syventäminen ja sen toteuttaminen, 
vaikeampi merkki, vapailla lähdöt mailasta ja omalla lähdöllä, väärän huutaminen, 
eteneminen ja pesältä lähteminen vastustajan lukkaria vastaan ja juoksutekniikan opettelu. 
Muita harjoitettavia asioita ovat urheilijan omatoimisen oheisharjoittelun merkitys 
(venyttely, kestävyysharjoittelu, yksittäiset lajitaidot), lajitaitojen yhdistäminen 
pitkäkestoiseen fyysiseen harjoitukseen, fyysisen kestävyyden kasvattaminen, liikkuvuuden 
ylläpitäminen sekä omien fyysisten vahvuusalueiden havaitseminen.  
C-ikäisten valmennuksessa kasvatuksellisilla asioilla on edelleen suuri merkitys (esim. 
päihteet ym.). Harjoitukset kestävät tunnista puoleentoista tuntiin n. 4-5 krt/vko. 
Harjoituksiin sisällytetään ainakin jonkin verran viitepelejä. Kaikkia peruslajitaitoja pyritään 
harjoittelemaan jokaisissa harjoituksissa, koska toistomääriä pitää olla paljon. Oikeisiin 
suoritustekniikoihin pyritään kiinnittämään erityisen paljon huomiota. Fyysistä harjoittelua 
hivenen lisätään, omaa kehoa, kevyitä kuntopalloja ja aitoja käyttämällä myös 
juoksuharjoitteluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Painonnosto tekniikat 
opetellaan hyvin. Lisäpainoja voidaan käyttää jo erillisissä painonnostoharjoituksissa 
järkevästi huomioiden yksittäisen nuoren fyysinen kehittyminen.  
C-ikäisillä voi olla jo pelillisiä tavoitteita, mutta ne eivät saa olla mitenkään pelaajien 
kehityksen esteenä. C-ikäisenä pelaajia on hyvä kierrättää eri pelipaikalla (2-3 paikkaa/yhtä 
vakituista pelipaikkaa kohden. Lyöntinumero ei ole vakiintunut. 

 Seuran sisäiset pelisäännöt 

Koko seuran toimintaa ohjaavat pelisäännöt on esitelty tässä seura-aapisessa. Jokainen 
joukkue laatii omat pelisääntönsä pelaajille, valmentajille sekä joukkueen vanhemmille. 
Pelisäännöt eivät voi olla ristiriidassa seuran tai Nuori Suomi -järjestön pelisääntöjen kanssa.  
Joukkuetta koskevat ongelmatilanteet ratkotaan joukkueen omissa tilaisuuksissa. 
Tarvittaessa tilaisuuksiin voidaan pyytää avuksi seuran muita toimihenkilöitä. 
Ristiriitatilanteissa seuran johto selvittää osapuolten näkemykset, ja tekee niiden perusteella 
päätöksen jatkotoimista.  

 Eri toimijoiden roolit 

 Juniorijoukkueet ja taustahenkilöt 

Joukkueen taustahenkilöt on esitelty kaaviossa. Tehtäviä voidaan yhdistää joukkueen 
haluamalla tavalla. Vähimmäisvaatimuksena on 2 nimettyä vastuuhenkilöä (jojo + 
rahastonhoitaja).  
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Kuva 4. Joukkueen taustahenkilöt. 
 
Joukkueenjohtajat 
Joukkueenjohtaja toimii yhteyshenkilönä joukkueen ja vanhempien, valmentajien ja 
seurajohdon välillä ja osallistuu joukkueenjohtajien kokouksiin.  
Joukkueenjohtajan tehtäviä ovat mm. seuraavat: 

- laatia joukkueen kausisuunnitelma yhdessä valmentajien kanssa 
- laatia talousarvio yhdessä rahastonhoitajan kanssa 
- pelaajien ja vanhempien yhteystietojen kerääminen, tarvittaessa pyytää 

vanhemmilta tiedot pelaajien ruoka-ainerajoitteista, lääkityksestä yms. tiedoista ja 
kysyy lupaa valokuvien käyttämisestä esimerkiksi seuran nettisivuilla, 
sanomalehdissä 

- harjoitusvuoroista sopiminen, kenttävarausten tekeminen 
kenttävarausjärjestelmään  

- harjoituspaikkojen avaimet harjoituspaikasta (varaudu panttiin) sekä laskutuksesta 
sopiminen/yhteystietojen ilmoittaminen 

- jäsen- ja mahdollisten joukkuemaksujen kerääminen 
- tuulipukujen tai muiden joukkueen yhteisten asujen hankinta  
- peliasut pelaajille sekä niiden palauttaminen seuran varastoon 
- turnauksiin ilmoittautuminen 
- valtakunnan-/alueleirille ilmoittautuminen sekä organisointi 

o huomioi, että valtakunnan leirille ilmoittautumiset alkavat jo helmi-
maaliskuussa. 

o valmentajan kanssa sovitaan osallistumisesta peli-/kilpasarjaan 
- aluesarjaan ilmoittautuminen helmikuussa 
- pelaajien lisenssi- ja vakuutusmaksut tiedottaminen / tietojen kerääminen 

o vanhemmat maksavat ja hoitavat itse 
o uusi lisenssikausi alkaa 1.4., jonka jälkeen maksut uudelle kaudella saa 

vasta maksaa!  
- joukkueen pelisäännöt (pelaajat, valmentajat, vanhemmat yhdessä) 
- vanhempainpalaverit yhdessä valmentajan kanssa 
- tuomarikoulutuksista tiedottaminen pelaajille 
- pelipallojen ja palkintojen hankkiminen 
- harjoitusotteluiden suunnittelu ja sopiminen 
- talkoiden organisointi perheiden kesken 

Jo
u

kk
u

e

Joukkueenjohtaja

Valmentaja/pelinjohtaja

Rahastonhoitaja

Talkoovastaava

Huoltaja
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- pallopoikavuorojen jakaminen pelaajille PattU:n peleihin sekä valvojan 
hankkiminen vanhemmista  

- mahdollisten joukkuetapahtumien järjestäminen (esim. joukkueen vapaa-
muotoinen illanvietto) 

- aluesarja pelit kesällä: 
o peliohjelman tarkistus, peleistä tiedottaminen ja sopiminen vastapuolen 

kanssa sekä mahdollisista muutoksista tiedottaminen 
o talkoovuorojen jako perheiden kesken (kioski- ja ajovuorot, kirjuri ja 

tulostaulu) 
o kenttävaraukset 
o pelikutsun lähettäminen vastustajalle viikkoa ennen peliä (kenttä 

osoitetietoi-neen, ottelun alkamisaika, fasiliteetit pelikentällä) 
o tuomareiden varmistaminen (viikkoa ennen) 
o pöytäkirjan, palkintojen, pelipallojen ja tuomaripalkkiolapun toimittaminen 

ko-tipeliin (muista tuomareiden kuittaukset palkkiolomakkeeseen!) 
o mahdollinen kotipelien kioskitoimintojen koordinointi 

- seuran päättäjäisissä palkittavan pelaajan valinta yhdessä valmentajan kanssa 
- kauden lopussa joukkueen tietojen toimittaminen hallituksen sihteerille (mm. 

harjoitusmäärät, pelit, leirit, turnaukset)  
- tiedottaminen yleisesti ottaen mm. seuran yhteiset tapahtumat, joukkueen muut 

tapahtumat, muutokset harjoitusajoissa mm. ylläpitämällä joukkueen nettisivuja. 
- mahdollisten yhteistyökumppaneiden muistaminen esim. joulukortilla. 

 
Joukkue voi jakaa joukkueenjohtajan tehtäviä useamman henkilön kesken esim. jakamalla 
vastuita talkoiden, pelien, leirien ja kioskitoimintojen osalta.  
 
Rahastonhoitajat 
Rahastonhoitaja hoitaa joukkueen rahaliikenteen joukkueen tilin kautta sekä huolehtii 
joukkueen rahaliikenteen kirjanpidosta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Rahastonhoitaja 
saa opastuksen tehtäviinsä vuosittain. Rahaliikenteeseen liittyvät laskut, kuitit ja tositteet 
ovat rahastonhoitajan vastuulla.  
Rahastonhoitajan tehtäviä ovat mm. seuraavat: 

- tekee budjetin yhdessä joukkueenjohtajan kanssa  
- maksaa laskut verkkopankissa 
- toimittaa tositetiliotteen ja kuitit seuran rahastonhoitajalle, joka toimittaa ne 

tilitoimistoon 
- huolehtii laskutuksen joukkueen talkoista 
- seuraa, että maksut tulevat joukkueen tilille 
- tilittää jäsenmaksut seuran tilille 
- seuraa joukkueen taloustilannetta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa 
- maksaa sarja- ja leirimaksut 
- tekee ja tulostaa lisenssilistan 
- maksaa tuomarimaksut pelin jälkeen tuomaritilille 

 
Huoltajat 
Joukkueen huoltaja vastaa omalta osaltaan joukkueen urheilullisten ja kasvatuksellisten 
tavoit-teiden toteutumisesta. Huoltaja on velvollinen olemaan läsnä kaikissa harjoituksissa ja 
otteluissa mahdollisuuksien mukaan. Hän vastaa joukkueen varusteista ja niiden kunnosta, 
mahdollisesta kierrättämisestä tavaroissa. Huoltaja huolehtii joukkueen ensiapulaukun 
sisällöstä ja täytöstä, sekä varmistaa että laukusta on saatavilla perustarvikkeet. Huolehtii 
että ensiapulaukusta on saatavilla apu heti niin harjoituksissa kuin otteluissa. Huoltaja vastaa 
myös joukkueen juomapulloista ja huolehtii riittävästä nesteytyksestä harjoituksien ja 
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otteluiden aikana. Huoltaja osallistuu seuran järjestämiin sisäisiin sekä muihin koulutuksiin 
oman osaamisen ylläpitämiseksi.  
 
Talkoovastaava 
Talkoovastaavan tehtäviin kuuluu joukkueen toimintaan kuuluvien talkootöiden organisointi, 
sekä seuran yhteisten talkootöiden organisointi joukkueen osalta.  

 Ottelutapahtumat 

Juniorijoukkueet huolehtivat tahollaan omien otteluidensa järjestämisestä. 
Joukkueenjohtajat sopivat vastustajien kanssa ennen kauden alkua ottelupäivistä mikäli on 
tarvetta muuttaa PPL:n pohjoisen alueen laatimaa otteluohjelmaa. Joukkueet hoitavat itse 
vanhempien joukosta kirjurit, ottelutaulun sekä kahvion pitäjät. Seuran tuomarivastaava 
ilmoittaa otteluun merkityt tuomarit, mutta joukkueenjohtaja varmistaa ja ilmoittaa kentän 
sekä ajankohdan ottelusta tuomareille. Otteluiden tulee alkaa aikaisintaan klo 12, 
viimeistään klo 18. Nämä on määrätty Pesäpalloliiton ohjeissa.  

 Vanhempien ja taustajoukkojen tehtävät  

Vanhempia pyritään aktivoimaan toimintaan mukaan tarjoamalla heille erilaisia 
osallistumismahdollisuuksia otteluihin ja seuran muihin tapahtumiin. Tarjotaan perheille 
mukavia ja iloisia hetkiä yhteenkuuluvuuden merkeissä. Vanhempien osallistuminen on 
suuressa roolissa junioreiden peleissä sekä miesten superotteluiden talkoojärjestelyissä. 
Vanhemmat vastaavat miesten peleissä oman joukkueen voimin talkootoiminnan 
pyörittämisestä kioskeissa ja grilleissä. Hallitus sopii yhteistyöstä ja sen muodoista PattU:n 
kanssa erikseen vuosittain. 

 Tuomarit ja kirjurit 

Seurassa on nimetty tuomarivastaava. Suositeltavaa on että tuomarivastaava on täysi-
ikäinen. Tuomaritoimintaan on tehty oma tuomaripolku ja ohjeistus muille toimijoille. 
Tuomareille jaetaan keväisin seuran omat toimintaohjeet, Pesäpalloliiton tuomariohjeet 
sekä pesiksen pelisäännöt sääntömuutoksineen ja tuomarinäytöt ja vihellykset -oppaat. 
Tuomarikoulutuksesta vastaa seurassamme PPL:n tuomarikouluttajat. Seuramme tukee 
nuoria tuomareita kannustamalla heitä osallistumaan sekä alue- että valtakunnallisille 
leireille tuomarina. Siellä he saavat hyvää kokemusta ja varmuutta omiin otteisiinsa ohjaavan 
tuomarin opastuksessa. Lisäksi he saavat kirjallisen palautteen tuomaritoiminnastaan, joka 
on tukena tuomariksi kehittyessä.  

 Valmentajien tehtävät ja toiminnan kehittäminen 

Pesäpallossa valmentajien roolit muuttuvat aika paljon ikäkausista riippuen. Aivan 
nuorimmissa ikäluokissa valmentajalla on suuri rooli lasten kasvatuksesta, kun vanhemmissa 
ikäluokissa val-mentaja keskittyy lajiasioihin ja kasvatustyö jää jonkin verran vähemmälle. 
Nuorten junioreiden valmentaminen on enemmän yksilökeskeistä valmennusta, kun 
vanhemmissa ikäluokissa voidaan kehittää enemmän joukkuetaktiikkaa ja pelaamista 
yksilöiden kehittymistä unohtamatta. Seura vastaa vuosittain valmentajien kouluttamisesta 
lajiliiton mukaisilla tutkinnoilla tai kulloinkin tarvittavilla omilla koulutuksilla.  
 
G-D -ikäiset 
Valmentajan tärkein tehtävä on varmistaa lasten turvallinen harrastaminen niin 
harjoituksissa, kuin pelikentillä. Toinen erittäin tärkeä tehtävä on lasten yleinen kasvatustyö 
mm. muiden huomioonottaminen ja joukkueessa toimiminen, yhteisten sääntöjen 
noudattaminen, auktoriteettien kunnioittaminen (tuomarit, valmentajat), pelikentällä ja 
harjoituksissa käyttäytyminen. Valmentajien tulee myös keskustella lasten ja aikuisten 
käyttäytymissäänöistä pelikentillä lasten vanhempien kanssa, koska aikuiset ovat 
roolimalleja nuorille junioreille.  
Valmentajan tulee suunnitella harjoitukset (myös vuosisuunnitelmat) ja valmentaa 
johdonmukaisesti herkkyyskausien ja pelillisten/taidollisten tavoitteiden mukaan. 
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Valmentajan pitää peluuttaa jokaista junioria tasaisesti ja antaa kaikille sopivasti vastuuta. 
Seuran tavoitteena on, että jokaisessa G-D joukkueessa on vähintään 1 
juniorivalmennuspolun 1- tai 2-tason koulutuksen suorittanut valmentaja. Koulutustasolle 
tulee vaatimuksensa myös liiton puolelta erityisesti leiripeleissä. 
 
C-ikäiset 
Valmentajalla on vanhemmissakin ikäkausissa tärkeä kasvattajan ja esikuvan rooli, muttei 
niin vahvasti kuin pienissä ikäkausissa. Vanhempien junioreiden ja valmentajan välillä pitäisi 
olla hyvä luottamussuhde, jotta juniorit voisivat kehittyä mahdollisimman hyvin  
Lajitaitojen, fyysistenominaisuuksien kehittäminen korostuu vanhemmissa ikäkausissa, joten 
valmennuksen suunnittelu on entistä tärkeämpää. Valmentajan tulee jo pystyä näkemään ju-
nioreiden vahvuudet ja sitä kautta roolittamista (etenijä, kotiuttaja, lukkari, koppari) tulee jo 
jossain määrin tehdä. Leirille osallistumisen edellytyksenä on, että jokaisessa C-joukkueessa 
on vähintään 1 2-tason koulutuksen saanut valmentaja/pelinjohtaja. 
 

 Valmentajien koulutus 

Pattijoen Urheilijat Juniorit ry:n valmentajat suorittavat vähintään pesäpalloliiton järjestämät 
“pakolliset” koulutukset. Juniorivalmennuspolun 1-tason ja vanhempien junioreiden 
valmennukselta vaadittavan 2-tason, jotka korvaavat aiemmat JPVT- ja NPVT-koulutukset. 
Hallitus linjaa vuosittain koulutuskustannuksien maksamiset valmentajille. Valmentajan 
tulee ilmoittaa seuran hallitukselle halukkuudesta osallistua koulutukseen, jonka jälkeen 
yhdessä sovitaan koulutukses-ta ja siihen liittyvistä asioista, kuten ilmoittautumisesta ja 
kustannusten hoitamisesta. Lisäksi seura järjestää tarvittaessa seuran sisäisiä lyhytkestoisia 
koulutuksia eri aihepiireistä.  

 Sarjamuodot 

Seurassamme G-C -ikäiset juniorit voivat pelata PPL:n pohjoisen alueen järjestämää 
aluesarjaa. Lisäksi C-ikäiset voivat pelata SM-leirikarsintasarjaa, jonka menestymisen 
perusteella päästään C-ikäisten valtakunnalliselle nuorisoleirille joko kilpa- tai pelisarjaan 
mukaan. SM-leirikarsintasarjasta vastaa Pesäpalloliitto. 
Seura kannustaa joukkueita osallistumaan alue- ja valtakunnan leireille. Taloudellisesta 
tilanteesta riippuen seura voi avustaa joukkueita leirikustannuksissa, mutta pääsääntöisesti 
joukkueet vastaavat kustannuksista itse. Leirillä tulee olla mukana vähintään 2 täysi-ikäistä 
aikuista per joukkue, joista vähintään toinen on jatkuvasti joukkueen pelaajien mukana.  

 Pesiskoulu 

Seuramme järjestää joka kesä pesiskoulua 5-12-vuotiaille lapsille ja nuorille. Pesiskoulun 
vetäjinä toimivat C-ikäiset nuoret yhdessä pesiskoulurehtorin kanssa, joka on täysi-ikäinen ja 
vastuussa toiminnasta.  Pesiskoulun käyneille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa lajin 
harrastamista oman ikäluokan joukkueessa. 
Pesäpallokoulu järjestetään pääsääntöisesti kesäkuun alussa. Pesäpallokoulun kesto on kaksi 
viikkoa (kymmenen arkipäivää). Päivässä voi olla maksimissaan kolme ryhmää, jotka on jaettu 
ikäluokan perusteella tasoryhmiin. Pesiskoulua järjestetään Pattasten takakentällä, 
tarvittaessa myös Rännärin päästadion on käytettävissä.  
Pesiskoulun ohjaajina toimivat yleensä seuran C–ikäluokan pelaajat. Tavoitteena on, että 
ohjaaja olisi ikäluokan vanhempaa vuosikertaa (valmistunut peruskoulusta). C–junioreiden 
joukkueenjohtajan tulee valita tehtävään sellaisia henkilöitä, jotka ominaisuuksiltaan sopivat 
pesiskoulun vetäjiksi eli ovat sosiaalisia, ahkeria, omaavat ryhmänhallintataidot sekä osaavat 
toimia pienten lasten kanssa sekä harjoittaa lapsia heille sopivan taitotason mukaisesti. 
Pesiskoulu on seuramme käyntikortti ja on tärkeää, että ohjaajat ovat motivoituneita ja 
soveltuvia työhönsä.  
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Pesiskoulukoordinaattori kokoaa pesiskouluohjaajat keväällä ja aloittaa seuraavat toimen-
piteet: 

- Pesiskoulun markkinointi (julisteet, lehtijuttu, koulukierrokset, internet/kotisivut) 
- Pesiskoulun suunnittelu (jokainen tunti on suunniteltu tarkasti) 

o Alkuleikki/-lämmittely 
o Mahdolliset viitepelit  
o Harjoituksen teema  
o Koululaisten jakautuminen pienryhmiin  

- Sopii jonkun joukkueen valmentajan kanssa harjoituksiin tutustumisesta. Vetäjät 
näkevät pesiskouluikäisten lasten käsittelyä ja taitotasoa sekä saavat vinkkejä 
pesiskoulutunneille. 

- Sovitaan aikataulut: 
o Ilmoittautuminen (päivitetään tarvittaessa lomaketta) 
o Pesiskoululaisten rekisteröinti 
o Aloitustilaisuus 
o Päättäjäiset (esimerkiksi järjestämällä lopputurnaus, jossa kaikki lapset 

pääsevät pelaamaan) 
- Kysytään PattU:sta pesikouluun ”rehtoria”. Useana vuonna joku Superin pelaaja on 

käynyt pesiskoulussa ohjaajana. Tavoitteena on muutoinkin kehittää yhteistyötä 
PattU:n kanssa pesiskouluasiassa. 

 
On tärkeää, että jokaisella pesiskoulutunnilla paikalla on joku kokenut aikuinen katsomassa, 
että homma sujuu. Vanhemmat maksavat pesiskoulusta ja vaativat rahoilleen vastinetta. 
Pesiskouluvälineet (mailat, pallot, räpylät ym.) löytyvät seuran varastosta takakentältä. 
Pesiskoulun hinta on viimevuosina ollut 50€. Hintaan on kuulunut ohjattu valmennus, 
pesäpalloliiton pesispassi vakuutuksineen, pesiskoulumitali/-diplomi sekä seuran jäsenyys 
kuluvalle kaudelle. Pesiskoululainen voi siis jatkaa pesäpallokoulun jälkeen harjoittelua oman 
ikäluokan joukkueessa vaivattomasti. Sarjapeleihin ja leireille osallistuminen kesän aikana 
edellyttää kuitenkin, että taitotaso on riittävä, kilpailulisenssi hankittuna ja tietysti lapsen 
oma halu osallistua on varmistettava. 
 

 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI SEKÄ VARAINHANKINTA JA 
PALKITSEMISET 

 Viestintä ja markkinointi 

Seuran viestintä tapahtuu pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Välineinä ovat seuran 
nettisi-vut, sosiaalinen media, sähköpostit ja tekstiviestit. 
 
Joukkue 

- Seuralla on nettisivut, jolla on jokaisella joukkueella oma alasivusto. Joukkueenjoh-
taja pitää yllä joukkueen nettisivuja, jolta löytyy joukkueen esittely, ottelulistat, 
tulokset sekä mahdollisesti muuta tarpeellista tietoa. Joukkueen etusivulla on 
esitelty sponsorit, sekä joukkueen toimintaa tukevat tahot. 

- Joukkueella voi olla käytössä myös sisäiseen viestintään tarkoitettuja ryhmiä, kuten 
Whats`Up -ryhmät pelaajille ja vanhemmille, sekä sähköpostilistat. 

 
Tiedottaja 

- Pitää yllä seuran nettisivuja ja vastaa etusivusta, sekä muiden yleisien alasivujen si-
sällön ajankohtaisuudesta.  

- Jakaa sivustojen ylläpitoon oikeuttavat käyttäjätunnukset ja salasanat. 
- Seuran nettisivujen julkisen kuvapankin ylläpito, sekä joukkueenjohtajien avustami-

nen ja neuvonta joukkueiden nettisivujen ylläpidossa. 
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- Vastaa seuran Facebook-sivustosta ja sisällöntuottamisesta säännöllisesti. Isompiin 
seuran järjestämiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi leireille luodaan oma Facebook- 
ja/tai Instagram sivusto. 

- Tuottaa, jakaa ja julkaisee pelaajarekrytointimateriaalia pääsääntöisesti syksyllä ja 
talvella. 

- Tuottaa mahdolliset varainhankita mainosmateriaalit tempauksiin. 
- Ylläpitää kentänvarausjärjestelmää ja jakaa käyttäjätunnukset ja salasanat. 
- Kirjoittaa säännöllisesti seuran tapahtumista ja ottelutuloksista artikkeleita 

paikalliseen sanomalehteen, pelikautena noin kahden viikon välein. 
Toimintatavoista sovit-tava sanomalehden yhteyshenkilön kanssa. 

- Myös laadukkaiden valokuvien tuottaminen sanomalehti-artikkeleiden yhteyteen 
on suotavaa. Kuvien oltava teräviä ja tasoa 150-300 PPI. Eli kuvat otetaan kameran 
parhaimmilla laatuasetuksilla. 

- Seuran pelaajien huoltajilta on kerättävä kuvausluvat valokuvien käyttöön 
viestintätarkoituksessa. 

- Valokuvaa kauden aikana vähintään yhtä jokaisen joukkueen ottelutapahtumaa ja 
ylläpitää seuran ei julkista kuvapankkia. Valokuvaa myös päättäjäiset ja muut 
yhteiset tapahtumat. 

- Kirjoittaa ennen ottelukauden alkua mahdollisesti julkaistavaan Rännärin Kunnari 
sanomalehtiliitteeseen 1-2 A4-artikkelin seuran kuulumisista, tulavaisuuden tavoit-
teista ja toimittaa 2-3 valokuvaa mukaan. 

- Tekee keväällä Pesiskoulu-mainoksen yleistä jakelua, sekä Rännärin Kunnari -
julkaisua varten. 

 
Hallitus 

- Seuran hallitus käyttää viestintään pääasiassa sähköpostia. Puheenjohtaja lähettää 
kokouksien esityslistat asianosaisille hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 

- Seuran sihteeri lähettää puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat jakelun mukaan. 
- Hallituksen sisäinen viestintä tapahtuu mm. WhatsAppilla ja sähköpostilla. 

 Varainhankinta 

Seuratasolla hoidetaan keskitetysti yleisten avustusten hakeminen. Pääosa 
varainhankinnasta tapahtuu joukkuetasolla talkootöillä, tuki- ja sponsorisopimuksilla sekä 
kuukausimaksuilla. Seuran hallitus päättää vuosittain koko seuraa koskevista talkoista / 
varainhankintamuodoista. Seuran kaikilla jäsenillä on osallistumisvelvoite seuran yhteisiin 
talkoisiin, eikä talkoovelvoitteesta voi vapautua rahallisella korvauksella. 

 Palkitsemiset ja huomionosoitukset 

Seurassa pyritään huomioimaan pitkään toiminnassa mukana olevia talkoolaisia sekä 
menestyneitä nuoria mm. kauden päättäjäisten yhteydessä. 
  

 SEURATOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

 Arviointijärjestelmä 

Seurassa pyritään järjestämään kolme kertaa vuodessa arviointikeskusteluja seuran eri 
toimijoiden kesken, miten kausi on edennyt. Näiden keskustelujen avulla voidaan kehittää 
seuran toimintaa parempaan ja toimivampaan kokonaisuuteen. Joukkueiden oman 
toiminnan arviointi tapahtuu joukkueen sisällä parhaaksi katsotulla tavalla. Lisäksi jäsenille 
tehdään Valo ry:n kanssa yhteistyössä säännöllisesti tyytyväisyyskyselyjä lapsille, nuorille, 
vanhemmille sekä seuratoimijoille.  
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 Kehittämistyö 

Arviointikeskustelujen perusteella laaditaan seuraavan kauden suunnitelmat ja 
kehittämiskohteiden aikataulutuksen. Seurassa pyritään laatimaan myös pidemmän 
tähtäimen suunnitelma useammalle vuodelle, joka sisältää seuran juniori-, talkoo- ja 
kilpailutoiminnan kehittämisen.  
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LIITE 1: PATTIJOEN URHEILIJAT JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Pattijoen Urheilijat Juniorit ry ja sen kotipaikka on Raahe 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella, sekä 
liikunta-harrastukseen kuuluvaa tuomaritoimintaa, kunto-, kilpa- ja huippu-urheilun tasolla. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää liikuntaharjoituksia, koulutustilaisuuksia, 
tuo-maritoimintaa sekä kilpailutoimintaa. Yhdistys voi hankkia tarvittavia välineitä edellä 
mainitun toiminnan tukemiseksi. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi 
kuulua mui-hin toimintaansa liittyviin järjestöihin, joiden sääntöjä yhdistys lisäksi noudattaa. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa 
toimin-taansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä irtainta omaisuutta. Yhdistys hankkii varoja 
toiminta-kulujensa kattamiseksi järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, järjestämällä 
rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisin luvin sekä kustannus- ja monistustoimintaa 
harjoittamalla. Yhdistys harjoittaa pienimuotoista talkootoimintaa sekä kahvila- ja 
kioskitoimintaa asianmukaisin luvin. Lisäksi yhdistys voi välittää jäsenilleen voittoa 
tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita. Toiminnassa kertyneet varat tulee käyttää 
kokonaisuudessaan yhdistyksen toimintaan. 
 
3. Jäsenet 
Yhdistyksen juniorijäseneksi voidaan hyväksyä kaikki alle 17 vuotiaat jäsenmaksunsa 
maksaneet seurassa pelaavat ja tuomaritoimintaa harjoittavat. Varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä juniorijäsenen huoltaja, yksi jäsen juniorijäsentä kohti ja 
valmentajasopimuksen allekirjoittaneet vetäjät sekä muut henkilöt, jotka hyväksyvät 
yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset 
jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
toimintaa. Yhdistyksen hallitus pitää yllä lakisääteistä jäsenluetteloa. 
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheen-johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja 
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 
Kun-niapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Valmentajasopimuksen 
allekirjoit-tanut jäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. 
 
6. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 
muuta varsinaista jäsentä ilman varajäseniä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten 
välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus 



          2.2.2021 

 
18 

 

kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 
 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
rahas-tonhoitaja, kaksi yhdessä. 
 
8. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on 1.11.-31.10. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta 
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 
 
9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti 
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18 vuotta 
täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 
Äänioikeutta voidaan käyttää valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- 
ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä 
sanomaleh-dessä tai sähköpostitse. 
 
11. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien 

lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi 

tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
12. Jaostot 
Yhdistyksessä tapahtuvaa toimintaa varten voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja. Jaostojen 
perustamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jaostot voivat päättää sisäisesti toiminnastaan 
siten, että yhdistyksen hallituksen tulee vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet. Kunkin 
jaoston toiminnasta tulee laatia erillinen toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja 
vuosikertomus, jotka tulee toimittaa tarvittavine asiakirjoineen 
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 
 
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa 
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  
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LIITE 2: OHJE JOUKKUEIDEN MUODOSTAMISESTA 

Lähtökohtaisesti pelaaja pelaa oman ikäluokan (syntymävuosi) joukkueessa.  
- Jokaiselle pelaajalle pyritään löytämään pelipaikka johonkin joukkueeseen. 
- Joka vuosi tulee tarkastella ikäluokkaa (g, f, e, d, c) kokonaisuutena (pelaajamäärä) 

ja ratkaistava montako joukkuetta ikäluokkaan saadaan muodostettua. Tarvittaessa 
toinen ikäluokan joukkueista voi pelata aluesarjan ulkopuolisena joukkueena, jotta 
voidaan muodostaa kaksi joukkuetta ja täten taata pelaajille enemmän peliaikaa. G-
E junioreissa lähtökohtaisesti vanhempi joukkue pelaa aluesarjaa, ja nuorempi 
joukkue aluesarjan ulkopuolisena ellei joukkueet toisin sovi. D- ja C-junioreissa 
muodostetaan tasojoukkueet erillisen ohjeen mukaan (Liite 3). 

 
Seuraavat seikat voivat vaikuttaa siihen, että pelaaja ei pelaa omassa ikäluokassa 
(syntymävuosi). 

- pelaajan taso (valmentajien tehtävä määrittää pelaajan taso) 
- joukkueet eivät muodostu tasaisesti pelaajamäärien suhteen ikäluokassa ja 

nähdään aiheelliseksi ns. tasoittaa joukkueita 
- muut syyt, kuten yli-ikäisenä pelaaminen pelisarjan joukkueessa 

 
Pelaajan siirtyessä joukkueesta toiseen tulee ottaa huomioon seuraavat seikat 

- Joukkue, josta pelaaja lähtee jää elinvoimaiseksi. 
- Siirto on mahdollista, jotta saadaan pelaaja paremmin oman tason mukaiseen 

joukkueeseen. 
Mikäli molemmat joukkueet ovat yksimielisiä pelaajan siirrosta, voidaan siirto tehdä ilman 
hallituksen hyväksyntää. Mikäli pelaajasiirto on riitainen, tarvittaessa hallitukselle voi 
esittää kirjallisen esityksen pelaajan siirrosta (pelaaja/pelaajan vanhempi, lähettävä 
joukkue, vastaanottava joukkue). 
 
Pelaaja voi tarvittaessa pelata kahdessa tai useammassa joukkueessa, mikäli osapuolet 
(joukkueet) näin sopivat ja useammassa joukkueessa pelaaminen ei vie liikaa peliaikaa 
muilta joukkueen pelaajilta.  
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LIITE 3: JOUKKUEIDEN HARJOITTELU TASORYHMISSÄ JA JOUKKUEIDEN 
MUODOSTAMISEN PERIAATTEET KAUDESTA 2020-2021 ETEENPÄIN 

Pesäpallossa yhdellä ikäluokalla (esimerkiksi D- tai C) pelaa kaksi ikävuotta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että joka toinen vuosi ollaan yhdessä vuotta vanhempien ja joka toinen vuosi vuotta 
nuorempien kanssa. Välillä ollaan siis vanhempaa ikäluokkaa ja välillä nuorempaa. 
Pääsääntöisesti kasvavassa iässä ja murrosiässä olevat lapset ja nuoret vastaavat 
pelitaidoiltaan ikäryhmäänsä, mutta mukaan mahtuu myös poikkeuksia. Pattijoen Urheilijat 
juniorit haluaa uudistaa joukkueiden harjoit-telua ja joukkueiden muodostusta kaudesta 
2020-2021 siten, että enää määräävin tekijä ei ole syntymävuosi. Koko ikäluokka toimii 
harjoituskauden yhdessä muodostaen pelikaudelle niin mon-ta joukkuetta, kun se 
pelaajamäärällä mahdollista. Jos pelaajia on vaikka 15, niin silloin kannattaa ehdottomasti 
lähteä pelaamaan kahdella joukkueella, jotta kaikille saadaan pelejä mahdollisimman paljon. 
Tarvittaessa lisäpelaajia voidaan ottaa lainaan toisilta ikäluokilta. Jokaiselle ikäluo-kalle 
nimetään vastuuvalmentaja. Ikäluokalla on yhteinen budjetti ja varainkeruu. Jokainen ikä-
luokka luo omat säännöt omalle toiminnalle. Joukkueen sääntöjen jälkeen myös 
valmennuksen ja vanhempien kesken luodaan omat säännöt, joilla taataan valmennukselle 
rauha omaan tekemiseen. 
Kun keväällä harjoituskausi alkaa olla loppusuoralla, on aika määritellä joukkuejaot 
pelikauteen. Sopiva ajankohta voi olla silloin, kun ilmoittaudutaan sarjaan tai viimeistään kun 
ulkoharjoituskausi alkaa. Kilpasarjaan ilmoitettavan joukkueen lisäksi muodostetaan myös 
toinen tai jopa useampia joukkueita pelisarjaan. Liian nuorena ei joukkueiden jakamisen 
perusteena tule käyttää pelkästään osaamista jonka vuoksi G- ja E-junioreiden ikäluokissa ei 
muodosteta tasojoukkueita. Pienille lapsille on tärkeämpää saada olla yhdessä kavereiden 
kanssa mukavan harrastuksen parissa, opetella lajitaitoja sekä kokea onnistumisen tunnetta 
ilman menestyspaineita.  
D- ja C-junioreissa joukkuejakojen on tarkoitus olla mahdollisimman kiinteät pelikauden ajan. 
Joukkueiden muodostamisesta vastaa valmennus ja viime kädessä ikäluokalle nimetty 
vastuuvalmentaja. Jos ei muuta sovita, niin vastuuvalmentaja toimii kesäkauden 
kilpasarjajoukkueen valmentajana, mutta voi valmentaa ja peluuttaa muitakin joukkueita 
mikäli omat resurssit riittävät. Muu valmennus toimii pelisarjajoukkueiden valmentajina. 
Joukkuejaot ovat voimassa pelikauden ajan. Pelikauden aikana ikäluokan joukkueet 
harjoittelevat ja kokoontuvat yhdessä ja erikseen. 
 
Valmentajien tueksi on luotu periaatteet, joihin jokaisen pelaajan kohdalla joukkuevalinta 
pohjautuu ja on pyydettäessä perusteltavissa 

- Motivaatio ja innostuneisuus, pelaajan oma tahto 
- Kehittymishalukkuus 
- Lajitaidot ikätasolle seura-aapisessa määriteltyjen asioiden suhteen 
- Pelikäsitys ja pelisilmä 
- Fyysiset ominaisuudet 
- Valmennuksen näkemys 

 
Pelaajat voivat liikkua kahden joukkueen välillä jos ei saada muodostettua kahta täyttä 
joukkuet-ta tai niissä tapauksissa, kun muutoin tarvitaan tuuraajaa. Ensisijaisesti pelaajia 
lainataan oman ikäluokan joukkueiden kesken ja toissijaisesti alemmasta ikäluokasta. Mikäli 
yhteisesti vanhempien ja pelaajan kanssa huomataan, että lapsen paikka on ennemmin 
toisessa joukkueessa, niin se on otettava huomioon. Jos esimerkiksi taitava nuorempi lapsi 
laitetaan kovatasoisempaan joukkueeseen, mutta ei viihdy siellä hänelle entuudestaan 
outojen vanhempien lasten kanssa, voidaan lapsi pitää oman ikäisten kanssa samassa 
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joukkueessa. Tärkeintä on kuitenkin se, että kenenkään harrastus ei pääty siihen, ettei viihdy 
joukkueessa. 
Joukkueita ei nimetä ykkösjoukkueeksi ja kakkosjoukkueeksi vaan esimerkiksi keltaiseksi ja 
mustaksi. Joukkue voi myös itse keksiä oman nimen Pattu Juniorit seuranimen perään. 


