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LUKIJALLE 
 

 

Kädessäsi on Pesä Ysien oma alle 12-vuotiaiden lasten pesäpallotoiminnan käsikirja. Käsikirjaan on koottu 
seurassa sovittuja peruslinjauksia, jotka ohjaavat meitä yhdessä toimimaan laadukkaan juniorityön hyväksi. 
Näiden seuran linjausten tarkoituksena on kehittää käytännön toimintatapojamme entistä paremmiksi. 

Käsikirja selkeyttää, esittelee lyhyesti ja ohjaa Pesä Ysien alle 12-vuotiaiden lasten sisäistä toimintaa. 
Toimintakäsikirja päivitetään vuosittain ennen kesäkauden alkua.   

Lappeenrannan Pesä Ysit on noin 40-vuotias pesäpalloseura. Seura tunnetaan naisten edustusjoukkueestaan, 
vahvana lasten –ja nuorten kasvattajana sekä erilaisten tapahtumien tuottajana. Pesä Yseillä on 
juniorijoukkueita tyttöpuolella G-junioreista B-junioreihin ja poikapuolella G-junioreista D-junioreihin. Seura on 
myös aktiivinen harrasteryhmien liikuttaja. 

Pesäpalloa harrastamalla lapsi omaksuu tehokkaasti yleismotorisia taitoja kuten juoksemista, tasapainoa ja 
heittämistä sekä laji- ja pelitaitoja pesäpallosta. Pesistavoite ensimmäisenä toimintavuotena on pelin 

oppimisessa. Pesäpallo on tehokas tapa omaksua ja harjoittaa yhteistyötaitojen oppimista. Liikunta on 
erinomainen väline sosiaalisten taitojen kuten ryhmässä toimimisen ja itsensä ilmaisun oppimiseen. 

Kohteliaisuus ja toisen huomioiminen ovat esimerkkejä hyvistä tavoista, joita opitaan, jotta kaikilla olisi 

ryhmässä hyvä olla. Ketään ei kiusata. Kaikki ovat Tervetulleita.  

Sinä olet osa Pesäpalloperhettämme. 

 

 

 

 

Lappeenrannassa maaliskuussa 2019. 

 

Pesä Ysit ry:n puolesta, 

Jenna Backman, junioripäällikkö 
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JOUKKUEET JA YHTEYSTIEDOT 
 

TOIMIHENKILÖT 

 

Puheenjohtaja Ulla Timperi 040 5921545 utimperi@gmail.com 

Toiminnanjohtaja Ville Lantta 040 5293011 ville.lantta@elisanet.fi 

Junioripäällikkö Jenna Backman 050 5551789 jenna.backman@outlook.com 

 
 

JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT 2019 
 

JOUKKUEET 
 

VASTUUVALMENTAJA VALMENTAJA JOUKKUEENJOHTAJA/ 
TAUSTATIIMI 

E TYTÖT  
(11-12 v.) 

Aliisa Timperi 
0405706405 
aliisa.timperi@gmail.com 

Eveliina Rantonen 
0405303877 
eveliina.rantonen@luukku.com 

Anu Kaipia (jojo) 
anu.kaipia@elisanet.fi 
 
Eija Raikko (rahastonhoito) 
eija.raikko@hydoring.com 

E POJAT 
(11-12 v.) 

Olli Rissanen 
0445975378 
ojrissanen@gmail.com 

Jukka Ihalainen 
0445400453 
ihalainenjukka@gmail.com 

Heidi Eklund (jojo) 
heidi.eklund10@gmail.com 
 
Anu Kauppinen (rahastonhoito) 
anuh.kauppinen@gmail.com 
 

F TYTÖT  
(9-10 v.) 

Aliisa Timperi 
0405706405 
aliisa.timperi@gmail.com 

Eveliina Rantonen 
0405303877 
eveliina.rantonen@luukku.com 

Mari Hulkkonen (jojo) 
marihulkkonen@gmail.com 
 
Eija Raikko (rahastonhoito) 
eija.raikko@hydoring.com 

F POJAT 
(9-10 v.) 

Jussi Mustonen 
0408248319 
jussi.mustonen@basware.com 

Ville Pulkkinen 
0407772273 
pulkkinen.ville@gmail.com 

Mirja Pulkkinen (rahastonhoito) 

G TYTÖT  
(alle 8 v.) 

Jenna Backman 
0505551789 
jenna.backman@outlook.com 

Katriina Koso 
 
katriina.koso@gmail.com 

 

G POJAT 
(alle 8 v.) 

Ville Pulkkinen 
0407772273 
pulkkinen.ville@gmail.com 

Tommi Keinänen 
0503030982 
tommi.keinanen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anu.kaipia@elisanet.fi
mailto:eija.raikko@hydoring.com
mailto:heidi.eklund10@gmail.com
mailto:anuh.kauppinen@gmail.com
mailto:marihulkkonen@gmail.com
mailto:eija.raikko@hydoring.com
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MUUT RYHMÄT KAUDELLA 2018-2019: 

Pesiskoulu 6-12-vuotiaille  

Pesä Ysien Pesiskoulussa harjoitellaan pesäpallon perustaitoja, pelataan, harrastetaan 

monipuolista liikuntaa, saadaan onnistumisen elämyksiä ja löydetään uusia kavereita. 

Pesiskoulun päätyttyä pääset jatkamaan harrastusta omanikäisten harjoitusryhmässä tai voit 

liittyä harjoitusryhmään jo aiemmin Pesiskoulun ilmoittautumisen yhteydessä PELIPASSILLA. 

 

Snadipesis 4-5-vuotiaille 

4-5-vuotiaille tytöille ja pojille suunnattu liikuntaleikkikoulu, jossa harjoitellaan monipuolisesti 

perusmotorisia taitoja, kuten heittämistä, juoksemista, kiinniottamista ja hyppimistä. 

 

Lapsivanhempi-ryhmä 2-3-vuotiaille 

Lapsivanhempiryhmä on perheen pienimpien liikuntaleikkikoulu, jossa opetellaan motorisia 

perustaitoja leikin varjolla sekä tutustutaan uusiin ystäviin yhdessä oman aikuisen kanssa. 

Lapsen oma aikuinen voi olla mummi, kummi tai sisarus, kuka tuntuu turvalliselta ja 

kannustavalta, monelle ensimmäisen liikuntaharrastuksen innostajalta. Oma aikuinen voi 

vaihdella. 
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JUNIORITOIMINTA 
Junioripolku  
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Junioritoiminnan periaatteita 
 

Pesä Ysien Junioritoiminnan periaatteet G-E -ikäisten lasten joukkueissa on luotu tukemaan ja ohjaamaan 

junioritoimintaa entistä laadukkaammaksi. Toimintaperiaatteiden tavoitteena sekä lähtökohtana on lasten 
tarpeiden, tasapuolisuuden ja kasvun tukeminen.  

 



 

Junioritoiminnan käsikirja 
2018-2019 

8 

 

Toimintaperiaatteet joukkueessa 
 

Toimintaperiaatteet G-E -ikäisten lasten joukkueissa ohjaavat jokaista meistä lastemme laadukkaan 

harrastuksen mahdollistamiseksi. Joukkueen muodostavat yhdessä lapset, vanhemmat sekä taustalla toimivat 
muut aikuiset yhdessä valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa. Yhdessä olemme osa suurta Pesisperhettä.  

 

LAPSET: 

o Voittava yksilö – kehittyvä joukkue. Valmennuksen keskeinen periaate on lapsen henkilökohtaisen 

kunnianhimon ja aloitekyvyn tukeminen sekä yksilöllinen kehittyminen. Kaikki pelaavat tasaisesti. 

o 001-Lupa epäonnistua. Oppiminen on tehokkaampaa rohkeasti kokeilemalla, virheitä pelkäämättä. 

o 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. 

o 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. 

 

AIKUISET: 

o Huolehdimme lasten toimintaperiaatteiden toteutumisesta. 

o Kannustamme, innostamme, olemme läsnä lasten elämässä. 

o Huolehdimme, että riittävä määrä aikuisia on aktiivisessa roolissa harjoituksissa ja peleissä 
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Joukkueen aikuiset 
 

Jokaisen juniorijoukkueen taustalla toimii joukko aikuisia, joiden keskeiset tehtävät voivat jakaantua 
joukkueiden itse sopimalla tavalla. Alla esitetyt pääpiirteiset tehtävät ovat jaettu esimerkki toimijoiden 

vastuualueisiin. Eri joukkueissa voi olla muita tarpeellisiksi katsottuja toimijoita sekä vastuutehtäviä alla 

mainittujen esimerkkien ulkopuolelta. 

 

Vastuuvalmentaja 
• Huolehtii joukkueen kehittävästä harjoittelusta ja peluutuksesta. 

• Osallistuu harjoituksiin (poissa vain poikkeustapauksissa). 

• Toimii peleissä ohjaavana valmentajana (2. pelinjohtaja). 

• Laatii kirjalliset suunnitelmat sekä raportit joukkueen lajitoiminnasta. 

• Huolehtii joukkueen kokoamisesta pelireissuille. 

• Johtaa joukkuetta 

 

Pelinjohtaja 
• Osallistuu joukkueen harjoituksiin ja peleihin. 

• Toimii harjoituksissa valmentajana ja peleissä pelinjohtajana. 

• Pelinjohtaja huolehtii peleissä, että lapset tulevat lyömään omalla vuorollaan, oppivat kaaripeliä ja oppivat 

etenemään. Lisäksi hän ohjaa ulkopelissä etukenttäpelaajien toimintaa. 

 

Valmentajat 
• Toimivat apuvalmentajina harjoituksissa ja peleissä. 

• Toimii huoltajana. 

 

Joukkueenjohtaja ja taustatiimi 
• Huolehtii pelitapahtumien järjestelyistä (aikataulut, ruokailut, ottelutapahtuman järjestelyt yms.) 

• Vastaa joukkueen ulkoisesta tiedottamisesta. 

• Vastaa joukkueen toimintasuunnitelman, urheilullisten ja kasvatuksellisten 

tavoitteiden toteutumisesta yhdessä valmennustiimin kanssa 

• Toimii joukkueen edustajana ja edunvalvojana 

• Huolehtii, että jokaisella pelaajalla on voimassa oleva lisenssi 

• Huolehtii peliasu- ja seura-asutilauksista. 

• Huolehtii kioskitoiminnasta yhdessä kioskitiimin kanssa. 

 

Rahastonhoitaja 
• Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen talousarvion 

• Vastaa yhdessä joukkueen varojen käytöstä, tulojen ja menojen tasapainosta. 

• Vastaa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja 

toteutuksesta 
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Vanhemmat 
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KILPAILUTOIMINTA 
 

PESÄ YSIT kuuluvat Savo-Karjalan alueeseen ja pelaavat Savo-Karjalan alueen pienpesispelejä sekä aluesarjoja. 
Lisätietoa Savo-Karjalan alueesta: http://pesisalueet.fi/savo-karjala/ 

 

KUVIO 1. G-E JUNIORIEN VUOSIKELLO / PESÄ YSIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELMI-MAALISKUU 

Oman ikäluokan joukkueen 
kesäkauteen ilmoittautuminen 

Pesiskouluun ilmoittautuminen 

Joukkueiden valtakunnallisille 
leireille ilmoittautuminen 

Joukkueiden sarjoihin 
ilmoittautuminen 

HUHTIKUU 

Joukkueiden kesäkauden 
toiminnan aloitus 
(ulkoharjoituksiin siirtyminen) 

Pesiskoulujen aloitus 

Snadipesis ja Lapsivanhempi-
ryhmän aloitus 

Kenttätalkoot kevät (Vanhis) 

 

SYYSKUU-LOKAKUU 

Joukkueiden päätöstapahtumat 

Talviharjoitteluun 
ilmoittautuminen 

Kesäkauden päättyminen ja 
syystauko (lokakuu) 

Kenttätalkoot syksy (Vanhis) 

MARRASKUU 

Talvikauden aloitus 
(saliharjoitusvuorojen aloitus) 

MARRAS-MAALISKUU 

Joukkueiden talviharjoittelu 

Talviturnaukset 

Avoimet 
harjoitukset/Kaveritreenit 

TOUKO-SYYSKUU 

Pelit: Junnusuper, aluesarja 

Valtakunnalliset leirit 

Pesiskoululaisesta 

joukkuelaiseksi/ 
harjoitusryhmään siirtyminen 
(toukokuu) 

http://pesisalueet.fi/savo-karjala/
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Pienpesis – JunnuSuper 
 

Pienpesistä voivat pelata kaikki pesiksestä kiinnostuneet – niin koululaisryhmät, seurojen omat juniorit kuin 

pesiskoululaiset. Otteluita järjestettäessä tulee osallistuville joukkueille löytää mahdollisimman taitotasoltaan 

tasavahvoja vastustajia ja siten tiukkoja pelejä. Pienpesis -pelit pelataan oman alueen joukkueiden kesken. 

Turnauksia järjestetään kesän aikana useita. 

Lisätietoa pienpesiksestä sekä säännöistä: https://www.pesis.fi/pelaamaan/pienpesis/  

 

Aluesarjat 

 

Aluesarjoissa pelaa joukkueita Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta, Kainuusta, Keski-

Suomesta ja Etelä-Suomesta. Sarjat pelataan touko- ja lokakuun välisenä aikana. Ottelut pelataan pääosin 

turnauksina (2-3 ottelua / joukkue / turnaus), mutta osa pelataan myös yksittäisinä peleinä. 

Lisätietoa aluesarjoista: http://pesisalueet.fi/savo-karjala/index.php/kilpailu/aluesarja/ 

 

Valtakunnalliset leirit – Naperoleiri, Tenavaleiri, Suurleiri & Nuorisoleiri 

 

Valtakunnalliset pesisleirit ovat kestoltaan 5-7 päivää ja järjestetään ympäri Suomea. Pesisleirejä järjestetään 

kesän mittaan neljä kappaletta, leirit järjestetään eri ikäisille pelaajille. 

Naperoleiri  (F-G-ikäiset) alle 10-vuotiaat 

Tenavaleiri  (E-ikäiset) 11-12-vuotiaat 

Suurleiri  (D-ikäiset)  13-14-vuotiaat 

Nuorisoleiri  (C-ikäiset) 15-16-vuotiaat 

 

Lisätietoa leireistä: https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/ 

 

 
 

 

 

 

 

http://pesisalueet.fi/savo-karjala/index.php/kilpailu/aluesarja/
https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/
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MAKSUT 
 

Pesäpalloliitto määrittelee lisenssimaksujen suuruudet vuosittain. Maksun suuruus voi vaihdella harrastajan 

iän, kiinnostuksen ja sarjatason mukaan. Lisätietoja ja ajankohtaiset summat sinulle sopivasta lisenssistä saat 

joukkueenjohtajalta tai muulta vastuuhenkilöltä, joka vastaa siitä, että jokaisella pelaajalla on voimassa oleva 

lisenssi. 

 

PESISKOULULAINEN  

Pesä Yseissä kesän Pesiskouluun osallistuva lapsi voi valita oman kiinnostuksen mukaan lyhytkestoisemman (3 

kk) Treenipassin tai kattavamman Pelipassin (6 kk). Molemmat pesiskoulun passit sisältävät toimintaan sopivan 

vakuutuksen. Alla mainitut kilpailutoiminnan lisenssimaksu, seuramaksu tai kuukausimaksu, eivät kosketa 

pesiskoululaista. 

Treenipassi sisältää vakuutuksen lisäksi ohjatut pesiskoulun harjoitukset. Kattavammalla Pelipassilla voi 

osallistua pesiskoulu harjoitusten lisäksi oman ikäluokan joukkueen viikoittaisiin harjoituksiin sekä JunnuSuper 

pienpesis turnauksiin. Pesiskoululaisesta harrastus voi jatkua oman ikäluokan joukkuekaverina junioripolkua 

pitkin aina Superpesikseen saakka. 

 

KILPAILUTOIMINNAN LISENSSIMAKSU 

Joukkueen kilpailutoimintaan osallistuva lapsi tarvitsee Suomen Pesäpalloliiton lisenssin, joka toimii pelilupana 

sarja- ja leiriotteluissa sekä vakuutuksena peli- ja harjoitustapahtumissa. Lisenssin voi ostaa myös ilman siinä 

olevaa vakuutusta, jos oma vakuutuksesi kattaa kilpailutoimintaan sisältyvät vaatimukset (kilpailu- ja 

harjoittelutoiminta sekä matkat). Lisätietoja oman joukkueesi lisenssistä saat joukkueenjohtajalta, joka vastaa 

siitä, että jokaisella palaajalla on voimassa oleva lisenssi.  

 

SEURAMAKSU 

Seuraa edustava harrastaja maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta ilmoitetaan vuosittain. 

Seuramaksu sisältää muun muassa jäsenyyden sekä muut seuran yleiskustannukset. Seuramaksu ei kosketa 

pesiskoululaista, mutta sen suuruus on huomioitu pelitoiminnan sisältävässä passissa. 

Juniorijoukkueiden harjoituksiin voi tulla mukaan kokeilemaan ilman maksuvelvoitetta seuralle tai joukkueelle. 

 

KUUKAUSIMAKSU 

Edellä mainitut kilpailutoiminnan lisenssimaksu ja seuramaksu eivät sisällä joukkueen omia kuluja, joita voi 

kertyä esimerkiksi harjoituksista, turnauksista, väline- tai asuhankinnoista. Joukkueen rahastonhoitaja ja 

joukkueenjohtaja yhdessä vastaavat joukkueen talouden arviosta ja sen toteutumisesta. Kuukausimaksuja 

kannustetaan täyttämään joukkueen yhteisillä varainhankinta keinoilla kuten talkoilla tai myyjäisillä. 
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TALKOOTOIMINTA 

Seurassa harrastava lapsi ja hänen vanhempansa osallistuvat yhteisten seuran toimintojen ylläpitoon 

joukkueen ja seuran sopimalla tavalla.  

 

LASTEN TALKOOTOIMINTA AIKUISTEN/VANHEMPIEN TALKOOTOIMINTA 
 

- Pallotyttö / Pallopoika vuorot - Kioskivuorot 

- Tuomarikoulutus ja tuomarivuorot 

(E-ikäiset ja vanhemmat) 

- Kenttä talkoot 

(kevät ja syksy) 

 - Lapsen joukkueen turnausjärjestelyihin 

osallistuminen (pesätuomarointi ym.) 

  

 

Lasten vuosittaiseen talkootoimintaan sisältyvät Naisten Superpesiksen pallotyttö/pallopoika vuorot, jotka 

ovat jaettu joukkueiden kesken ennen varsinaisen kilpailukauden alkua. Joukkueenjohtaja jakaa ja huolehtii 

joukkueen lasten tasapuolisesta osallistumisesta joukkueen vastuussa oleviin pallovuoroihin.  

E-ikäiset ja tästä vanhemmat juniorit osallistuvat seuran tarjoamaan tuomarikoulutukseen ja 

tuomarivuoroihin. Koulutus ja tuomarikortti ovat osallistujalle maksuttomat. Tuomaritoiminta antaa 

harrastajalle uutta näkökulmaa pelaamiseen ja avaa toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuuden oppia 

toimimaan yhteistyössä sekä tekemään vastuullisia ratkaisuja. Pesä Ysien juniorien tuomaritoiminnasta 

vastaa Kalle Saarela. 

Seurassa toimivan lapsen vanhempien talkoisiin kuuluu seuran yhteiset kenttätalkoot. Kenttätalkoot sisältävät 

Vanhan Kentän keväisen yhdenpäivän kestävän avaus- ja syksyllä sulkutalkoot. Lisäksi vanhemmat osallistuvat 

kilpailukaudella seuran jakamien joukkuekohtaisten kioski vuorojen järjestelyihin Naisten Superpesis 

otteluissa. Kioskivuorot ovat jaettu kaikille juniorijoukkueille tasaisesti kilpailukauden ajalle. Aikuisten yhteisiin 

talkoisiin kuuluu myös oman lapsen joukkueen turnauspäivien järjestelyt yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. 

Näitä voivat esimerkiksi olla kioskin pitäminen, pesätuomarointi tai muut avustavat tehtävät lasten 

pelipäivässä. Lisätietoja aikuisten talkootoiminnasta saat joukkueenjohtajalta tai Pesä Ysien talkoovastaavalta 

Ulla Timperiltä. 

 

 

 

 

 

 


