
 
 

JUNIORITOIMINNAN TAVOITTEET 
 

 Pesäpallon oppiminen. Harrastamalla pesäpalloa lapsi omaksuu tehokkaasti yleismotorisia taitoja 

kuten juoksemista, tasapainoa ja heittämistä sekä lajitaitoja ja pelitaitoja pesäpallosta. 

Pesistavoite ensimmäisenä toimintavuotena on pelin oppimisessa. 

 

 Yhteistyön oppiminen. Liikunta on erinomainen väline sosiaalisten taitojen kuten ryhmässä 

toimimisen ja itsensä ilmaisun oppimiseen. 

 

 Ihmisiksi oppiminen. Kohteliaisuus ja toisen huomioiminen ovat esimerkkejä hyvistä tavoista, 

joita opitaan, jotta kaikilla olisi ryhmässä hyvä olla. Ketään ei kiusata. Kaikki ovat tervetulleita. 

 

 

TOIMINTAPERIAATTEET (LAPSET) 
 

 Voittava yksilö – kehittyvä joukkue. Valmennuksen keskeinen periaate on lapsen 

henkilökohtaisen kunnianhimon ja aloitekyvyn tukeminen sekä yksilöllinen kehittyminen. Kaikki 

pelaavat tasaisesti. 

 

 001‐Lupa epäonnistua. Oppiminen on tehokkaampaa rohkeasti kokeilemalla, virheitä 

pelkäämättä. 

 

 Kehittävä liikunta on hauskaa ja toimintaa täynnä. Liikunnasta tulee hauskaa silloin, kun, 

jokainen lapsi saa osallistua oman tasonsa mukaisesti, kokee olevansa hyväksytty, huomaa 

edistyvänsä ja saa paljon aikuisen huomiota. 

 

 Osallisuus ja vastuu. Lapset osallistuvat harjoitusten toteutukseen ja suunnitteluun. Sitoutuminen 

toimintaan kasvattaa lasta vastuullisuuteen. Harjoituksista ja peleistä voi olla pois, mutta siitä 

tulee ilmoittaa etukäteen. Pesäpallo ei estä muiden lajien harrastamista. 



ALLE 12-VUOTIAIDEN JUONIORITOIMINNAN PERIAATTEET (G-E-IKÄLUOKAT) 
  
1. Kaikki pelaajat otetaan mukaan toimintaan 

 Uusia lapsia otetaan mukaan joukkueisiin koko kauden ajan. 
 Kun uusia pelaajia liittyy mukaan kesän aikana, sovitaan tapauskohtaisesti 

liittyvätkö he alkuun vain harjoituksiin vai osallistuvatko myös peleihin.  
 2. Pelaajan oma joukkue on oman ikäluokan joukkue, jos sellainen on olemassa 
 Pelaaja harjoittelee ja pelaa pääsääntöisesti oman ikäluokan joukkueessa. Joukkueiden 

valmentajat sopivat tästä. 
 Pelaaja maksaa maksunsa omaan joukkueeseensa, kun harrastaja liittyy mukaan 

joukkuetoimintaan. 
o Joukkuemaksut tulevat maksettavaksi seuraavan täyden kuun alusta. 
o Seuramaksu tulee maksettavaksi kauden (kesä/talvi) loppuun asti seuraavan täyden 

kuun alusta. 
 Sama ikäluokka harjoittelee yhdessä, vaikka pelattaisiin useammalla joukkueella. 

 3. Pelaajan on mahdollista pelata useammassa ikäluokassa 
 Etusijalla ovat kuitenkin oman joukkueen pelit. 
 Alemman ikäluokan pelaaja ei saa lähtökohtaisesti viedä oikeanikäisen pelipaikkaa. 

o Tämä ei estä harjoittelemasta tai pelaamasta myös ylemmän ikäluokan mukana. 
 Joukkueiden valmentajat sopivat yhdessä ylemmän tai alemman ikäluokan mukaan 

tulemisesta. 
4. Aluesarjat 
 Tasojoukkueita ei tehdä G-F -junioreissa. 
 E:n aluesarjassa voidaan tehdä kilpa- ja pelisarjajoukkueet. Joukkueita ei nimetä pysyvästi, 

vaan pelaajat kiertävät joukkueiden välillä. Valmentajat sopivat keskenään pelaajien 
liikkumisesta. 

5. Valtakunnalliset leirit 
 Jokaisen pelaajan on halutessaan päästävä osallistumaan leirille.  

o Etusijalla ovat edellisellä kaudella aloittaneet pelaajat, jotka ovat sitoutuneet 
lähtemään seuraavan kauden leirille.  

 Leireille pyritään saamaan mahdollisimman monta joukkuetta. 
o Leirijoukkueiden määrät pyritään saamaan selville helmikuun aikana 

 G-F:n leirille tehdään tasaiset joukkueet, jos joukkueita lähtee useita.  
 E-ikäisten leirillä pyritään lähtökohtaisesti kilpasarjaan. Mahdollista on myös tehdä peli- ja 

kilpasarjan joukkueet. Jos joukkueet lähtevät samaan sarjaan, tehdään tasaiset joukkueet. 
6. Pelimäärä  
 Junioreiden pelimäärässä pyritään tasapuolisuuteen.  
 Osa voi pelata omien pelien lisäksi alemman tai ylemmän ikäluokan pelejä, perustuen 

pelaajan kehityksen tukemiseen. Joukkueiden valmentajat sopivat tästä yhdessä. 
 Joukkueet pelaavat kesäkauden aluesarjan ja leiripelien lisäksi harjoituspelejä ulkona ja 

hallissa.  
 Joukkueen pelimäärätavoitteet kaudessa:  

o G 15 peliä  
o F 20-25 peliä  
o E 30-35 peliä  

 
 Viimekädessä seuran valmentajakerho päättää ristiriitatilanteista yhdessä. 
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