
PATTIJOEN URHEILIJAT JUNIORIT RY 

TOIMINTAKERTOMUS 2020-2021 

 

1. Yleistä 

 

Pattijoen Urheilijat Juniorit ry (PattU Juniorit ry) on syksyllä 2012 perustettu junioripesäpalloiluun 

erikoistunut urheiluseura. Seuran toiminta koostuu G-C ikäisten junioreiden (16-vuotiaat ja 

nuoremmat) harrastus- ja kilpailutoiminnasta. Joukkueita kaudella 2020-2021 oli 11. Seuran 

jäsenmäärä oli kuluneella kaudella 193 henkilöä: 69 tyttöpelaajaa, 49 poikapelaajaa, 27 tyttö- ja 

poika g-junioria ja muita jäseniä 48. Muut jäsenet ovat  mm. joukkueiden taustahenkilöt. 

Jäsenmäärä käsittää pelaajat, valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, tuomarit ja 

mahdolliset muut asemansa puolesta jäseniksi laskettavat. Jäsenmäärä on hieman laskenut 

edellisestä vuodesta, johtuen osittain pienistä ikäluokista sekä muiden lajien vetovoimasta 

kaupungissamme. 

 

 

Seuran tavoitteena on tarjota kaikille C-junioreille ja nuoremmille lapsille mahdollisuus harrastaa 

pesäpalloa ohjatuissa harjoittelu- ja pelitapahtumissa sekä tukea pesäpalloharrastusta myös 

tuomaritoiminnan ja pesäpallokoulun kautta. Lisäksi seura tarjoaa mahdollisuuden osallistua 

yhdistyksen toimintaan mm. taustahenkilön roolissa. Seura tekee tiivistä yhteistyötä Pattijoen 

Urheilijoiden (PattU) kanssa. 

 

Kuluneella kaudella seura jatkoi Tervis-yhteistyötä Nuorisokasvatussäätiön kanssa. Terviksen 

tavoitteena on edistää ja noudattaa terveitä ja yhteistoiminnallisia elämäntapoja nuorisotoiminnassa. 

Tervis on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat 

Fennovoima, Raahen kaupunki, LähiTapiola Nuori Pohjoinen, Arvo osuuskunta ja Arina. 

 

Seuran yhteisenä varainhankintana oli edelleen Gutz-tuotteiden myynti. Tuotteiden myynnistä 

joukkueet saavat suoraan 5€/paketti ja lisäksi seura sai kokonaismyynnin perusteella tietyn 

sponsorisumman. Muutoin joukkueet laativat itse oman budjetin, vastasivat rahoituksen saamisesta 

ja joukkueen omista maksuista.  

Seuran taloudellinen tilanne on hyvä ja vuosittain ollaan pystytty uusimaan pelipukuja tarpeen 

mukaan, maksamaan valmentajien koulutuksia ja kehittämään takakenttien faciliteetteja. 

 

2. Pesäpallotoiminnan järjestäminen 

 

Seura sai järjestettäväksi D-ikäisten alueleirin Pattijoella 14.-17.6.2021. Edellisen vuoden tapaan 

maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti suunnitelmiin. Leiriä suunniteltiin edellisen 

vuoden suunnitelmien pohjalta, mutta kevään aikana epävarmuus pandemiatilanteen takia kasvoi, 



joten leiri päätettiin järjestää kahden päivän mittaisena turnauksena. Ruokailu ym. järjestettiin 

leiriorganisaation toimesta, mutta majoituksen joukkueet hoitivat itsenäisesti. Vaikka leiri supistui 

turnaukseksi, niin kyseessä oli koko seuran yhteinen ponnistus, jossa kaikki joukkueet antoivat 

panoksensa, ja saatiin luotua onnistunut turnaustapahtuma. Turnauksessa oli yhteistyötahona 

Pesäpalloliiton Pohjoinen alue.  

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset katkaisivat seuran joukkueiden yhteisharjoittelun 

29.11.2020 - 24.1.2021 väliseltä ajalta. Katkon aikana joukkueet ohjeistivat pelaajiaan 

omatoimiseen harjoitteluun. Ohjeistuksia annettiin eri tavoilla mm. viikko-ohjelmien ja videoiden 

avulla. Harjoittelun edistymistä seurattiin, joku joukkue tarkemmin, joku vähemmän tarkemmin.  

 

Talvella koronaviruksen aiheuttaman rajoituksen poistumisen jälkeen järjestettiin ilmainen 

pesisliikkari Arina-areenalla lauantaisin, 30.1. - 23.4.2021 välisenä aikana. Pesäpallokoulu 

järjestettiin 14.-18.6.2021 kolmella kentällä, Pattijoella, Raahessa sekä Pyhäjoella. Pesäpallokoulun 

kehittämiseen seura sai OKM:n tukea. Pesiskoulun rehtorina toimi PattU:n superpesisjoukkueen 

pelaaja Antti Karjaluoto. Muut kolme vetäjää olivat seuran omia nuoria C-tyttöjunioreita. 

Palkkaukseen saatiin tukea Raahen Seudun Osuuspankilta kahden kesätyösetelin muodossa.  

Pesäpallosarjat käynnistyivät toukokuun loppupuolella. Seuran joukkueet osallistuivat aktiivisesti 

Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen aluesarjoihin sekä C-tytöt SM-leirikarsintasarjaan.Seuran 

joukkueet saavuttivat menestystä aluesarjassa, parhaiten menestyi C-tyttöjen joukkue voittaen 

aluesarjan kilpasarjan.  

Erilaisia pelitapahtumia seuran joukkueilla oli kuluneella kaudella kaikkiaan n. 1250 kpl pitäen 

sisällään talvi- ja kesäkauden harjoitukset ja ottelut. Edellisen kauteen verrattuna pelitapahtumien 

määrä oli laskenut, johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että kausi pelattiin koronarajoitusten vuoksi 

lyhyempänä kuin aiemmin. Seuran tuomaritoiminnassa oli mukana runsaasti nuoria ja heidän 

kannustamistaan pidettiin tärkeänä asiana. Tuomareille järjestettiin liiton puolesta verkkokoulutus 

ja seuran tuomarivastaava piti kenttäkoulutuksia useamman kerran. Lisäksi edellisen kauden tavoin, 

seurassa palkattiin yksi entinen tuomari toimimaan tuomarituutorina. Tuutorin tehtävänä oli käydä 

katsomassa tuomareiden pelejä ja antaa pelin ohessa ja jälkeen ohjeita ja kannustaa nuoria 

tuomareita toiminnassaan. Myös seuran tuomarivastaava kävi seuraamassa nuorten tuomareiden 

pelejä samoin. Joukkueita ja vanhempia muistutettiin kannustamaan tuomareita ja pitämään yllä 

reilun pelin sääntöjä. 

 

 

 

 

3. Seuran tapahtumat ja yhteistyö Pattijoen Urheilijoiden kanssa 

Takakentällä järjestettiin kahdet talkoot, keväällä ja syksyllä.Syksyn talkoot hoitavat C-

tyttöjoukkue vanhempineen ja kevään talkoot C-poikajoukkue vanhempineen. Näin tehtävä on 

määrätty tietylle joukkueelle ja jokainen ikäluokka osallistuu siihen aikanaan. 

Seuran päättäjäiset järjestettiin Miilu-Areenalla 21.09.2021. Päättäjäisissä seuran puheenjohtaja 

kävi läpi kauden yhteenvedon. Joukkueista palkittiin edellisten vuosien tapaan kehittynein pelaaja, 

onnistuja ja tsemppari. Kaikkia G- ja F-junioreita  muistettiin mitaleilla. Palkinnon saivat myös 

vanhemmista C-junioreista paras tyttö- ja poikapelaaja. Lisäksi palkittiin vuoden tyttö- ja 

poikatuomari, tulokastuomarit tytöistä ja pojista sekä seuran eteen aktiivisesti töitä tehnyt 



talkoolainen. Lisäksi syksyllä muistettiin kaudella toimineita joukkueenjohtajia, rahastonhoitajia ja 

valmentajia tuubihuiveilla. Seura halusi näin kiittää tehdystä talkootyöstä kauden aikana. 

 

Seuran yhteistyö Pattijoen Urheilijoiden kanssa jatkui kuten aiempina vuosina. Koronan vuoksi 

edelliskaudella pidettyä Pattun toimesta järjestettyä Pattu Training Camp – leiripäivätapahtumaa ei 

v.2021 pidetty. Kesäaikaan Pattu junioreiden pelaajien vanhemmat toimivat Pattun kotiotteluissa 

talkootehtävissä ja tästä Pattu maksoi juniorijoukkueille korvauksen. Myös Pattun kotipeleissä Pattu 

junioreiden pelaajat toimivat pallotoimihenkilöinä. Kesällä aloitettiin valmentajakoulutuksia. Pattun 

2.pelinjohtaja Perttu Westersund piti heinäkuussa valmentajaillan seuramme valmentajille. 

Tilaisuudessa todettiin, että tälläiselle valmennuksen kehitystoiminnalle on tarvetta. Marraskuussa 

2021 järjestettiin koulutus -ja demopäivä juniorivalmentajille Pertun toimesta. G-E-ikäisille 

omanaan ja D-B-ikäisille omanaan. Demoryhminä toimivat E-tytöt sekä C-pojat. Koulutuspäivä oli 

hyvin onnistunut ja palautteiden perusteella kyseisenlaisia koulutuksia toivotaan jatkossakin 

pidettävän. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa ja valmentajakoulutuksia eri teemoilla järjestetään 

jatkossakin Pertun pitämänä. 

 

 

4. Toiminnan kehittäminen 

Seuran pesäpallo-otteluissa tuomareina toimivat seuran juniorituomarit. Tuomareille järjestettiin 

koulutusta sekä liiton puolesta (verkkokoulutus) että seuran tuomarivastaavan toimesta. 

Tuomarivastaava järjesti nuorille tuomareille useita mahdollisuuksia kenttäkoulutukseen. Kesän 

aikana n.45 nuorta tuomaria toimi tuomarointitehtävissä eli edelliseen kesään verrattuna 

tuomareiden määrä kasvoi hieman. Kesän aikana järjestettiin kirjurikoulutusta uusille 

pesisvanhemmille ja muillekin asiasta kiinnostuneille. 

Koronan aiheuttama yhteisharjoittelutauko oli joulukuun alusta tammikuun loppupuolelle. 

Pesäpalloliiton valmentajakoulutuksiin osallistuu vuosittain valmentajia tarpeen mukaan. Kaksi 

henkilöä osallistui huippuvalmentaja- koulutusosioon ja yksi valmentajista on mukana 

suorittamassa lajivalmentajatutkintoa. Seura kannusti koulutuksiin maksamalla osallistumismaksuja 

ja matkakuluja.  

Uusien pelaajien rekrytointia tehtiin kesän alussa järjestetyn pesiskoulun kautta. Pesiskoulua 

markkinoitiin koulukäynneillä Koivuluodon koululla, Pattasten koululla ja Antinkankaan koululla. 

Pesiskoulun ohjaajat ja Jedu-maskotti järjestivät 25 minuutin liikuntaleikkituokion halukkaille 1-2 

luokille sekä esiopetusryhmille. Pesiskoulumainoksia jaettiin koulukäynneillä ja eri alueille sekä 

toimitettiin myös koulujen ilmoitustauluille. Pesäpallokoulu saavuttikin todella suuren suosion, kun 

kolmella kentällä mukana oli yhteensä 61 lasta.  

Näkyvyyttä pidettiin yllä päivittämällä seuran Instagramia ja Facebookia ajantasaisesti. Kotisivujen 

ilmettä yksinkertaistettiin ja päätettiin uusien kotisivujen tekemisestä vuoden 2022 keväällä. 

Korona-aika teetti paljon töitä erilaisten ohjeiden laatimisen muodossa. Sisäiseen tiedottamiseen 

käytettiin erilaisia whatsapp-ryhmiä, sähköpostiviestintää, Google Drivea, seuran nettisivuja ja 

sosiaalisen median kanavia. Kauden loputtua syksyn joukkueenjohtajien kokous ja valmentajien 

tapaaminen pystyttiin järjestämään normaaliin tapaan sisätiloissa. 



Pattu juniorit haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratukea toiminnan kehittämiseen. Tukea 

saatiin toiselle vuodelle hankkeelle Pesiskoulusta mukaan harrastukseen. Tuen avulla palkattiin 

pesiskouluun vetäjiä ja suunniteltiin seuraavan kauden talviajan pesisliikkaria, johon suurin osa 

hankkeen rahoituksesta on budjetoitu. Seura haki myös junioripäällikkötukea osa-aikaiselle 

juniorivalmennuspäällikölle vuosina 2020 ja 2021, mutta ei saanut.  

 

 

 

5. Yhdistyksen päätöksenteko  

Seurassa järjestettiin yksi sääntömääräinen vuosikokous 25.2.2021. Kokouksessa hyväksyttiin 

edellisen kauden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle sekä valittiin uusi 

hallitus seuraavalle toimikaudelle. Kokoukseen osallistui seitsemän henkilöä, joista 4 hallituksen 

jäsentä ja 3 muuta osallistujaa. 

Hallitus kokoontui toimikaudellaan 9 kertaa. Hallituksen kokoukset käsittelivät pääasiassa 

tavanomaisia pesäpallotoimintaan liittyviä asioita, mutta kevään ja alkukesän 2021 aikana 

jouduttiin laatimaan erilaisia ohjeita harjoitteluun, kokoontumiseen, pelitapahtumien järjestämiseen 

ja kioskien pitämiseen koronarajoitukset huomioiden. 

Joukkueenjohtajien kokouksia järjestettiin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Tilaisuuksissa 

suunniteltiin alueturnausta ja kauden pesäpallotoimintaa. Kokouksissa keskusteltiin myös 

kuluneesta kaudesta ja tulevaisuudesta, kyseltiin palautetta ja saatiin kehitysehdotuksia tulevaan 

toimintaan.  

Valmentajat kutsuttiin myös koolle kesäkauden jälkeen vaihtamaan kuulumisia kuluneesta kaudesta 

ja tulevasta kaudesta. Valmentajille pidettiin keskustelutilaisuus ja harjoituspäivä Perttu 

Westersundin vetämänä. Palaute oli erinomaista.  

Seuran hallitus toimi yhteistyössä joukkueiden toimihenkilöiden kanssa sähköpostiviestien avulla 

sekä myös suoraan joukkueenjohtajien kanssa perustetun WhatsApp-ryhmän avulla. Lisäksi 

keväällä otettiin käyttöön Doogle Drive, jossa voitiin jakaa yhteistä materiaalia. Esimerkiksi 

kesäajan harjoitusvuorojen jako tapahtui Google Driven kautta. Menetelmä koettiin tehokkaaksi ja 

aikaa säästäväksi, vuorot saatiin jaettua sopuisasti kaikkia osapuolia palvellen. Yhteistyö seuran 

toimihenkilöiden kesken oli sujuvaa ja moneen asiaan saatiin nopeasti ratkaisu. 

 

 
 

6. Hallinto 

Hallituksen kokoonpano muuttui helmikuussa pidetyssä vuosikokouksessa. Sihteeri, rahastonhoitaja 

ja tiedottaja vaihtuivat. Hallituksen kokoonpano on siis neljä henkeä, puheenjohtaja, sihteeri, 

rahastonhoitaja ja jäsen, jonka toimenkuvana on vastata seuran tiedottamisesta. 

Varapuheenjohtajana toimi seuran tiedottaja. Hallitus kokoontui kuluneella kaudella 9 kertaa. 



Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa, ainoastaan vuosikokouksessa päätetty kertaluontoinen 

kulukorvaus, jonka suuruus oli 400 €. 

Yhdistyksessä oli palkattuina toimihenkilöinä tuomarivastaavana toiminut Ellinoora Mäkelä ja 

tuomaritutorina toiminut Emmi Niskasaari. Lisäksi seura työllisti neljä nuorta pesiskoulun 

ohjaajiksi viikon ajaksi, heistä kaksi työllistyi Osuuspankin kesätyösetelin avulla. 

Pesiskouluohjaajista yksi suunnitteli pesiskoulun ohjelman ja hänelle maksettiin siitä erillinen 

korvaus. Muille ohjaajille maksettiin tehtyjen tuntien mukainen korvaus.  

Seuran tilitoimistona toimi TiliCorte ja yhdyshenkilönä Päivi Ukkola. 

Toiminnantarkastajina toimivat Kati Ekoluoma ja Olli Kaisto. 

 

7. Loppulause 

 

Pelikausi 2021 saatiin pelattua suunnitelmien mukaan. Leiri korvattiin turnauksella ja siitä saatiin 

hyviä kokemuksia myös pesäpalloliitolle vaihtoehtoisena toimintamallina.  

 

Pesiskoulu oli menestys ja syyskauden pesisliikkari veti myös paljon lapsia lajin pariin ennen 

loppuvuoden pahentunutta koronatilannetta.  

 

Seuran toiminta on ollut aktiivista ja kehittynyt oikeaan suuntaan. Seuratyö tarvitsee jatkossakin 

aktiivisia ja innokkaita toimijoita, jotta harrastusmahdollisuudet saadaan pidettyä yllä ja 

seuratoiminta houkuttelevana.  

 


