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Espoon Pesis Toimintakäsikirja 2020

1. Espoon Pesiksen tausta ja seuran tavoitteet, strategia ja
toimintasuunnitelma

1.1 Tausta
Espoon Pesis Ry on pesäpalloon erikoistunut seura, perustettu 1995
Niittykummun Pesiksen nimellä. Eri vaiheiden kautta nykyinen nimi on Espoon
Pesis Ry.
Pesäpallotoiminta käynnistyi ns Pikkuliigatoiminnalla, joka poikkesi merkittävästi
silloisesta 1990 luvun pesäpallon harrastamisesta. Eri vaiheiden kautta seura on
kasvanut ja muuttunut espoolaisen pesäpallon kehittämiseen ja kasvattamiseen
erikoistuneeksi seuraksi.
Espoon Pesis on kasvattanut kilpailullisesti menestyneitä pelaajia ja aktivoinut
laajasti kaiken ikäisiä harrastajia lajin pariin. Pesäpalloa harrastetaan eri kentillä
ja harjoituspaikoilla Espoon alueella. Espoon Pesis haluaa kannustaa nuorten
urheilumahdollisuuksia ja kehittää kilpailullisesti menestyviä pelaajia
valtakunnallisella tasolla.
Espoon Pesiksellä on vuonna 2020 yli 200 harrastajaa ja kilpaurheilijaa. Lajin
pariin kannustetaan kaikkia nuoria. Vuoden keskeisimpiä tavoitteita on laajentaa
harrastajien määrää starttiryhmien avulla sekä tutustuttamalla nuoria lajiin.
Kilpailullisesti Espoon Pesis haluaa menestyä eri ikäluokkien joukkueiden kanssa,
tavoitteena menestyä
valtakunnallisesti.
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1.2 Toimintakäsikirja
Toimintakäsikirjan tavoitteet:
•
•
•
•
•
•
•
•

toimia seurahengen ilmentymänä – tätä me olemme!
kuvata kirjallisesti seuran toimintaa ja prosesseja
toimia seuran strategian toimenpiteiden kuvaajana
jäsentää ja konkretisoida seuran toimintaa aktiivisille toimijoille
varmistaa seuran kehitystyö ja dokumentoida tulokset
toimia perehdyttämisen välineenä uusille seuratoimijoille
selkeyttää työnjakoa ja määrittää vastuualueet seurassa
mahdollistaa seuratoimijoiden hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen koko
seuraväen käyttöön

Tavoitteena on, että Espoon Pesiksen jäsenet ja aktiivit antavat palautetta ja
kehitysehdotuksia käsikirjan parantamiseksi ja osallistuvat sen sisällön tuottamiseen.
Esitysten pohjalta muutokset käsitellään hallituksen kokouksissa ennen niiden viemistä
toimintakäsikirjaan.

1.3 Seuratoiminta
Espoon Pesis on pesäpalloon erikoistunut seura, jonka toimintaa määrittää
yhdistyslaki ja muut hallinnon toimia säätelevät lait. Yhdistyslain mukaisesti
seuralla on säännöt, jotka ohjaavat toimintaa:
https://www.espoonpesis.fi/seura/seuran-saannot/.
Seuran vuosikokous päättää sääntöjen sisällöstä.

1.4 Missio ja arvot
Missio: Pesäpallon kehittäminen Espoossa
Arvot
• Tasa-arvoisuus: Arvostamme yhteisöllisyyttä ja pidämme yllä hyvää
yhteishenkeä
• Kehittyminen: Luomme yksilöille urapolkuja kehittyä
• Avoimuus: Toimimme oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti
• Yhdessä tekeminen: Kunnioitamme yksilöä kannustaen ja kasvattaen
• Positiivisuus: Toimimme suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti kohti
yhteistä tavoitettamme
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1.5 Visio 2022
2022 Espoon Pesis on kasvava, vahvan junioritoiminnan pesäpalloseura. G-C ikäisten pelaajien määrä lähestyy kolmeasataa, minkä lisäksi seuralla on
laadukkaasti toimivat ja eteenpäinpyrkivät edustusjoukkueet. Lisäksi Espoon
Pesis on tunnettu junioritoimija Uudellamaalla aktiivisen pesiskoulu-,
koulupesis- sekä harrastepesistoiminnan ansiosta. Jäsenmäärän kasvun
ansiosta resurssien määrä kasvaa, mikä yhdessä valmennukseen panostamisen,
resurssien tehokkaamman hyödyntämisen ja lajinsisäisen sekä lajienvälisen
yhteistyön kanssa takaa paremman tekemisen laadun sekä kehittyvät olosuhteet.

1.6 Strategia
Junioritoiminnan vahvistamista, liikunnallisen elämäntavan tukemista,
pesiskulttuurin juurruttamista sekä edustusjoukkueiden kehittämistä varten
Espoon Pesis on laatinut seuraavat Visio 2022 -kohdassa tummennettuihin
kahdeksaan osa-alueeseen liittyvät syventävät suuntaviivat:









Pesiskoulustrategia
Valmennusstrategia
Kilpailullinen strategia
Lajin sisäisen yhteistyön strategia
Lajien välisen yhteistyön strategia
Maantieteellinen strategia
Harrastepesisstrategia
Koulupesisstrategia
Näistä valmennusstrategia esitellään omana kokonaisuutenaan. Alla on
tarkemmat kuvaukset muiden strategioiden sisällöstä. Lisätietoja
strategiasta antaa Espoon Pesiksen hallitus, seura.espoonpesis@gmail.com.
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1.7 Tavoitteet ja toimintasuunnitelma 2020 – 2024
Pesiskoulu








Pesiskoulu on suurin yksittäinen väylä junioripelaajien hankkimiseksi, ja sillä on
tärkeä rooli niin pesistietoisuuden lisäämisen kuin liikunnallisen elämäntavan
tavoitteiden saavuttamisessa.
Konseptia uudistetaan jatkuvasti vastaamaan lasten ja perheiden uudistuvia tarpeita.
Erityinen painopiste on siinä, ettei pesiskoulu ole koulupesistoiminnasta ja toisaalta
seuran joukkueista tapahtuvasta harrastamisesta irrallinen kokonaisuus. Tätä tuetaan
seuraavin keinoin:
o Koulupesiskäynneillä jaetaan aktiivisesti tietoa pesiskoulusta
o Seuran omat juniorijoukkueet ovat osallisina pesiskouluturnauksissa
o Juniorijoukkueiden valmentajat käyvät aktiivisesti pesiskoulutapahtumissa,
kukin mahdollisuuksiensa mukaisesti
o Pesiskoululaisille jaetaan tietoa seuran harrastustoiminnasta
o Vanhempia informoidaan selkeästi siirtymisestä harrastustoimintaan, mikäli
lapselle syttyy kipinä aloittaa harrastaminen seurassa
o Harrastamisen aloittamista seurassa tuetaan pesiskoulun päättymisen
jälkeisillä joukkueharjoituksilla
Pesiskoulu koostuu useasta eri kokonaisuudesta ja esimerkiksi pyritään huhtitoukokuussa tapahtuvan toiminnan tarjoamiseen.
Pesiskoulujen organisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmäkokoihin ja
maantieteelliseen kattavuuteen.
Pesiskouluohjaaja on tyypillinen ensivaiheen askel valmennuspolulla.

Koulupesis








Espoon Pesis tekee koulupesiskäyntejä huhti-toukokuussa keskimäärin joka päivä.
Seuran kannalta käyntien tavoitteena on lisätä tietoisuutta pesäpallosta ja toisaalta
saada uusia lapsia mukaan toimintaan.
Koulut saavat koulupesispäivinä asiantuntevaa opastusta pesäpalloiluun ja
esimerkkejä aktiivisista, pesisaiheisista liikuntatunneista.
Tavoitteena on taata koulupesispäivä kaikille halukkaille alakouluille Espoossa ja
Kauniaisissa, mahdollisesti myös Kirkkonummella.
Koulupesiskäynneillä jaetaan tietoisuutta pesiskoulusta.
Koulupesistoimintaa vetävät pääosin Espoon Pesiksen juniorijoukkueiden valmentajat
ja Pääsääntöisesti kesäseteliläiset ja valmennuspäälliköt yhdessä pesiskouluohjaajien
kanssa järjestämällä koulujen välisiä pesäpalloturnauksia
Yhteistyö koulujen kanssa ei rajoitu pelkästään koulupesiskäynteihin: seura tekee
koulujen kanssa yhteistyötä myös esimerkiksi liikuntatilojen käytössä sekä tukee
koulunkäynnin ja liikunnan yhteensovittamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
koeviikkojen huomioimista harjoittelussa ja koulunkäynnin asettamista harrastusten
edelle joukkueiden säännöissä.
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Lajien välinen yhteistyö







Espoon Pesis suhtautuu lajienväliseen yhteistyöhön positiivisesti: lajeilla on toisilleen
paljon annettavaa, minkä lisäksi monien lajien harrastaminen tukee niin lasten
fyysistä kuin psyykkistä kehittymistä ja on arvokasta urheilijana kehittyjän
näkökulmasta.
Yhteistyöprojekteihin osallistuminen harkitaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi
iltapäiväkerhot ja kesäleiritoiminta ovat tyypillisiä seurayhteistyön muotoja.
Espoon Pesis on myös aktiivinen toimija Espoon urheilujärjestöjen yhteistyössä ja
myötävaikuttaa liikunnan edellytysten parantamiseen toiminta-alueellamme.
Järjestämme mielellään lajikokeiluja muiden lajien harrastajille. Lajikokeilut
koordinoidaan seuratasolta, tavoitteena on se, että joukkueet toteuttavat kokeilut
käytännössä.
Seura ja valmentajat tukevat myös muiden urheilulajien harrastamista.

Lajin sisäinen yhteistyö














Pesiksen tunnettavuuden lisäämisessä ja pesisharrastuksen kehittämisessä yhteistyö
erityisesti eteläisen alueen seurojen kanssa korostuu.
Vanhimmista junioreista alkaen Espoon Pesis tekee avointa yhteistyötä erityisesti
Uudenmaan alueen seurojen kanssa. Tämän yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa
optimaalinen pelaajapolku sekä tarjota kaikille tasonsa ja tavoitteidensa mukaista
urheilutoimintaa.
Muiden seurojen junioripelaajien pelaamisessa Espoon Pesiksessä ja seuran pelaajien
pelaamisessa muissa seuroissa korostetaan yhdessä sopimista ja erityisesti nuoren
itsensä mielipidettä.
Yhteistyö Eteläisen alueen kanssa keskittyy erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
o Valmentajakoulutuspolun ensimmäiset portaat
o Aluesarjat ja aluesarjojen Itä-lännet
o Alueellisten ja valtakunnallisten leirien järjestäminen
Yhteistyö Pesäpalloliiton kanssa keskittyy erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
Valmentajien kouluttaminen
Pelaajaleiritykset
Valtakunnalliset sarjat ja leirit
Tavoitteena on aloittaa selvitys Espoossa sijaitsevasta valmennuskeskuksesta
Espoon Pesiksen tunnettuuden lisääminen
Lisäksi pyrimme pitämään muualta muuttavat pesäpalloilijat mukana lajin parissa
helpottamalla siirtymistä Espoon Pesikseen.

Kilpailullinen strategia



Espoon Pesis on vahvaa juniorityötä tekevä seura, jonka aikuisten sarjojen menestys
pohjautuu erityisesti laajaan junioritoimintaan sekä alueelliseen yhteistyöhön.
Aikuisten sarjojen osalta seuran tavoitteena on ensisijaisesti luoda seuran
lippulaivoina toimivat edustusjoukkueet sekä naisiin että miehiin. Edustusjoukkueiden
sarjaporras on mahdollisimman korkea seuran resurssit sekä pelaajien taitotaso
huomioiden. Sarjaportaissa noustaan ylöspäin vastuullisesti.
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Juniorisarjoissa Espoon Pesis pyrkii osallistumaan sekä kilpa- että pelisarjoihin tytöissä
ja pojissa. Kilpasarjajoukkueiden tavoitteena on pärjätä myös kilpailullisesti. Tämä ei
kuitenkaan ole toiminnan päämotivaattori, vaan ensisijaisesti tämän tavoitteen
tarkoituksena on mahdollistaa pesäpallon harrastaminen tosissaan ja korkealla tasolla
niille nuorille, jotka tätä haluavat.

Harrastepesisstrategia
1. Harrastepesiksellä tarkoitetaan seuran virallisten joukkueiden, pesiskoulun ja

koulupesiksen ulkopuolella tapahtuvaa pesäpallotoimintaa.
2. Tämän toiminnan tavoitteena on tukea liikunnallista elämäntapaa sekä lisätä pesäpallon

tunnettavuutta, ja toisaalta toimia väylänä seuran virallisempaan toimintaan.
3. Taapero-, lady-, äijä- ja senioripesistä järjestetään kysynnän mukaan. Espoon Pesis tukee

tällaisessa toiminnassa esimerkiksi välineiden ja kenttien osalta.
4. Kaikille suunnattua matalan kynnyksen toimintaa järjestetään ulkokauden ajan. Tätä on

esimerkiksi perhepesis, joka tarkoittaa kerran viikossa järjestettävää ilmaista ja kaikille avointa,
pelaamiseen painottuvaa toimintaa. Perhepesiksen vastine lapsille on kesäpesis.

Maantieteellinen strategia







Nimestään huolimatta Espoon Pesis ei rajoitu maantieteellisesti vain Espooseen.
Harjoittelu tapahtuu kuitenkin pääosin Espoossa, ja kotipelit pelataan useimmiten
seuran pääkentillä Espoonlahden Mailapuistossa ja Olarissa. Mailapuiston kenttä
uusitaan keväällä 2020.
Talvikaudella harjoitukset järjestetään Espoon eri kouluilla ja saleissa.
Pesiskouluja järjestetään Espoon lisäksi myös Kauniaisissa, ja mahdollisuutta
laajentua Kirkkonummelle tutkitaan.
Erityisesti Espoon Pesis pyrkii kattamaan koko Espoon alueen, mitä tuetaan
esimerkiksi kouluvierailuilla ja pesiskoulujen järjestämisellä koko Espoossa.
Koko Espoon ja Kauniaisten laajuisen toiminnan tavoitteena on erityisesti pesäpallon
tunnettuuden ja harrastajamäärän lisääminen seurassa.
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2. Seuran johtaminen
Seuran ylintä päätäntävaltaa edustaa vuosittain koolle kutsuttu jäsenistön vuosikokous.
Kokous pidetään heti 30.9. päättyneen tilikauden tietojen vahvistamisen jälkeen.
Kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksun maksaneet seuran jäsenet. Läsnäolo- ja
puheoikeus on kaikilla kokouksessa olijoilla.
Vuosikokous valitsee seuralle yhdistyksen asioita hoitavan hallituksen vuodeksi
eteenpäin. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme, enintään
seitsemän jäsentä. Lisäksi hallituksen toimeksiannosta voi työskennellä ulkopuolisia
asiantuntijoita sellaisissa tehtävissä, joihin hallituksen varsinaisilla jäsenillä ei ole
osaamista tai mahdollisuutta tehdä riittävän laadukasta työtä.
Hallituksen tehtävänä on toteuttaa Espoon Pesiksen strategiaa ja tavoitteita seuran
kokousten päätösten mukaan. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 10 - 12 kertaa ja seuran
jäsenillä on oikeus tuoda hallituksen käsiteltäväksi asioita ilmoittamalla jollekin
hallituksen jäsenelle kirjallisesti vähintään viikkoa ennen hallituksen kokousta. Hallitus
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. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.

2.1 Tehtävät ja vastuut
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös
hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen toiminta
Seuran sääntöjen mukaan hallituksen tehtävänä on mm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
Vastata seuran taloudesta
Pitää jäsenluetteloa
Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
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7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

Puheenjohtajan toimenkuva
Seuran puheenjohtajan toimenkuvana on seuran hallinnollinen ja operatiivinen
johtaminen hyödyntäen hallitusta sekä seuran toiminnassa mukana olevia henkilöitä ja
seuran toimintaan hankittuja resursseja. Puheenjohtaja vastaa siitä, että seuran
toiminta on hyvän toiminta-, hallintotavan sekä seuran tavoitteiden ja arvojen mukaista
toimintaa.
Puheenjohtajan tehtävänä on suunnitella, johtaa ja kehittää toimintaa sekä kokouksissa
johtaa kokousta. Puheenjohtaja vastaa seuran sidosryhmätoiminnasta, edustaa seuraa
valtakunnallisissa ja alueellisissa yhteydenpidoissa sekä yhteyksissä muihin seuroihin
sekä toimii yhdyshenkilönä ulospäin.
Puheenjohtajan tehtäväkenttä ydintoiminnan lisäksi sisältää:
· Markkinointi ja suhdetoiminta seuran ja lajin imagon ylläpitämiseksi
· Kumppaniverkostojen luominen ja ylläpitäminen
· Vuotuinen toimintasuunnitelman valmistelu ja toimintakertomus yhdessä hallituksen
kanssa
Puheenjohtajan vaikutusvalta näkyy myös seuraavissa asioissa:






Seuran yhteistyö Espoon kaupungin kanssa edellytysten ja olosuhteiden luomiseksi
Seuran edellytysten varmistaminen Pesäpalloliiton kanssa sekä harrastamiseen
liittyvien etujen edistäminen kaikkien tarvittavien sidosryhmien kanssa
Seuran etujen varmistaminen ja kehittäminen muiden seurojen kanssa lajin
kehittämiseksi toiminta-alueella
Valmennustuet
Palkitsemiset
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Varapuheenjohtajan toimenkuva
Varapuheenjohtajan tehtävänä on olla puheenjohtajan varamies ja hoitaa
puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt hoitamaan toimiaan.

Hallituksen sihteerin toimenkuva
Hallituksen sihteeri toimii hallituksen kokousten sihteerinä ja laatii kokouksista
pöytäkirjat. Sihteeri toimii myös seuran jäsensihteerinä ja huolehtii jäsenrekisterin
(MyClub tammikuu 2020 alkaen) ylläpidosta joukkueiden vastuuhenkilöiden kanssa.
Sihteeri perehtyy myös vakuutus- ja tietosuojatyyppisiin asioihin ja pitää hallituksen
tietoisena tämän tyyppisistä asioista. Lisäksi sihteerin tehtävänä on tiedottaminen
annettujen ohjeiden mukaan yhdessä hallituksen ja joukkuevastaavien kanssa.

Hallituksen talousvastaavan toimenkuva
Hallituksen talousvastaava varmistaa, että hallituksella ja puheenjohtajalla on riittävä
tieto seuran ja joukkueiden taloudellisesta tilanteesta. Seuran talousvastaava hyväksyy
kaikki seuran kustannuspaikalle kirjattavat laskut, mikäli niistä ei ole erikseen päätöstä
hallituksen kokouksissa. Niissä tapauksissa seuran rahastonhoitaja voi maksaa laskut
ilman erillistä hyväksyntää. Lisäksi hallituksen talousvastaava laatii tulevalle tilikaudelle
budjetin hallituksen käsiteltäväksi. Hallituksen talousvastaava on pääasiallinen
yhteyshenkilö seuran rahastonhoitajan suuntaan. Erityisellä edellisen hallituksen
päätöksellä kaudella 2019 - 20 hallituksen talousvastaavan tehtäviin on lisätty myös
seuran jäsenrekisterin ylläpito sekä kausimaksujen ja toimintamaksujen seuranta
yhteistyössä joukkueiden rahastonhoitajien kanssa.

Seuran rahastonhoitajan toimenkuva
laatii talousarvion ja huolehtii tilinpäätöksen laadinnasta





vastaa maksuliikenteestä eli laskujen maksusta ja seuran osalta
laskuttamisesta
vastaa seuran kirjanpidosta
vastaa seuran palkkojen ja palkkioiden maksusta sekä näihin liittyvistä
ennakonpidätyksistä hallituksen ja seuran ohjeiden mukaisesti
vastaa seuran ja joukkueiden kirjanpitomateriaalin jakamisesta ja
säilyttämisestä tilikauden aikana
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3.

Toiminnan suunnittelu, järjestäminen ja seuranta

Espoon Pesiksen pesäpallotoiminnasta laaditaan keskipitkän aikavälin suunnitelma
viiden vuoden välein. Vuosittaista toimintasuunnitelmaa varten hallitus ottaa
huomioon jäsenkyselystä nousseita asioita ja toimintavuoden aikana koottua tietoa ja
ideoita seuran aktiivitoimijoilta ja jäseniltä. Hallituksen laatima
toimintasuunnitelmaehdotus esitellään syyskokouksessa, jossa jäsenet voivat vielä
päättää muutoksista suunnitelmaan.
Seuratyötä tekevät Espoon Pesiksen piirissä toimivat vapaaehtoiset. Seuran
merkittävimmät tehtävät on järjestetty seuraaviin toimintoihin: juniorityö,
valmentaminen, kilpailu, tuomarointi, kenttätoiminnot, varainhankinta, talous ja
tiedottaminen. Hallitus vastaa näiden toimintojen järjestämisestä ja tukee niiden
tehtävien suorittamisessa. Lähes kaikki Espoon Pesiksen toiminta järjestetään Espoon
kaupungin opetus- ja liikuntavirastolta vuokratuissa tiloissa ja kentillä.
Vuosittain tehtävää vuosikertomusta laadittaessa kertomukseen sisällytetään myös
arviointia, missä onnistuttiin ja mitä pitäisi parantaa sekä vertailua edelliseen
toimintakauteen. Keskeinen työkalu arvioinnissa on 1-2 kertaa vuodessa tehtävä
kysely, jolla mitataan jäsenten ja eräiden muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä Espoon
Pesikseen ja kerätään palautetta. Toimintavuoden aikana hallituksen jäsenet tuovat
tietoa hallituksen kokouksiin.
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4. Talous ja varainhankinta
Espoon Pesiksen talous perustuu eri toiminnoista kerättäviin osallistumis- ja
jäsenmaksuihin. Espoon kaupungin liikuntavirastolta haetaan avustuksia toimintaan
vuosittain. Toiminta- avustuksia haetaan tarvittaessa myös muualta. Seura osallistuu
aktiivisesti Espoon kaupungin järjestämien tilaisuuksien ja kerhojen järjestelyihin.
Lisäksi seura voi ajoittain hankkia varoja muiden tapahtumien järjestelyistä sekä
mahdollisista tuista yhteistyökumppaneilta.
Joukkueet voivat saada lisätuloja kesällä pesäpallokentällä pelien aikana pidettävästä
pienimuotoisesta kioskitoiminnasta ja joulun aikana tehtävistä myynti- ym töistä. Kioskia
pitävät kulloinkin pelaavan joukkueen vanhemmat tai tukijoukot.
Kaikilla Espoon Pesiksen piirissä toimivilla joukkueilla on mahdollisuus neuvotella
yhteistoimintasopimuksista. Hallituksen jäsenet voivat antaa apua neuvottelua varten ja
sopimuksen laadinnassa. Tieto yhteistyösopimuksista ja yksi kappale sopimusta
toimitetaan taloudenhoitajalle. Varat tulevat seuran tilille kyseisen joukkueen
kustannuspaikalle, josta niitä voidaan määrättyä tarkoitusta varten ohjata joukkueen
käyttöön.
Espoon Pesiksen junioritoiminnan taloutta ohjaa junioritiimin tai seuran taloudenhoitaja
hallituksen asettamien suuntaviivojen sekä junioritoiminnan tarpeiden mukaisesti.
Joukkueilla on vastuu omalta osaltaan osallistua seuran järjestämiin
varainkeruutapahtumiin ja –tapoihin. Näitä ovat esimerkiksi buffetmyynti pelien ja
muiden tapahtumien yhteydessä. Joukkueilla on mahdollisuus hankkia lisätuloja ja
sponsorirahaa seuran ohjeiden mukaisesti.
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5. Junioripesäpallo
Kunkin joukkueen toimintaa ohjaa ryhmä, johon kuuluvat valmentaja(t),
joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja huoltaja. Hallituksen valmentajakoordinaattorit
huolehtivat joukkueiden valmentajien tuesta ja juniorijoukkueissa vanhemmat valitsevat
keskuudestaan joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan ja huoltajan vuodeksi kerrallaan.

5.1 Junioreiden pelisäännöt
Espoo Pesiksen toiminnassa arvostetaan ja noudatetaan hyviä tapoja, ja niitä
siirretään toimintaan osallistuvien aikuisten kautta myös toimintaan osallistuville
lapsille. Yhdessäolo ja toisten kunnioittaminen ovat lapsille ja nuorille opetettavia
perusasioita.
Joukkueet käyvät pelisääntökeskustelun keväisin uuteen pelikauteen
valmistautuessaan. Keskustelun pohjalta laaditaan sopimus ”joukkueen pelisäännöt”,
jonka jokainen joukkueen jäsen allekirjoittaa. Sopimalla joukkueen pelisäännöt
yhdessä joukkueen toiminta sujuu paremmin ja väärinkäsityksiä syntyy vähemmän.
Pelisäännöt pitää olla laadittuna ennen leireille osallistumista.

5.2 Vanhempien pelisäännöt
Vanhempien pelisäännöt laaditaan joukkueittain. Keskustelun pohjalta laaditaan
sopimus ”vanhempien pelisäännöt”, jonka vanhemmat hyväksyvät. Pelisäännöt
sisältävät asioita liittyen pelaajien tukemiseen pesäpalloharrastuksessa ja käytännön
toimintamalleja harjoituksiin ja peleihin liittyen. Pohjan sääntöihin lähettää seura.

5.3 Tehtävät joukkueen eri rooleissa
Pelaajien tehtävät
 Sitoutuminen oman joukkueen/ryhmän tavoitteisiin
 Osallistuminen harjoituksiin ja peleihin
 Ilmoittaminen, jos joutuu jäämään pois peleistä tai harjoituksista
 Huolehtiminen omasta terveydestä ja kunnosta
 Omatoiminen harjoittelu valmentajan ohjeiden mukaan
 Valmentajan informointi loukkaantumisista/sairauksista
 Joukkuetovereiden kannustaminen
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Vanhempien tehtävät
Espoon Pesiksessä toimitaan vapaaehtoistyön periaatteella, joten (juniori)pelaajien
vanhemmilla on keskeinen rooli toiminnan pyörittämisessä ja joukkueen tukemisessa.
Vanhempien toivotaan liittyvän seuraan, sillä seuran jäsenet voivat osallistua seuran
päätöksentekoon vuosikokouksissa. Seuran jäsenyys on myös tapa tukea seuratyötä!
Vanhempien tehtäviä ovat mm.
 Tukea ja kannustaa lapsiaan urheiluharrastuksessa
 Osallistua joukkueen vanhemmille kuuluviin tehtäviin joukkueenjohtajan tai
valmentajan pyynnöstä. Näitä ovat esimerkiksi:
 buffetti (kotipelit)
 toimitsijavuorot (kotipelit)
 kuljetusten tarjoaminen tarpeen mukaan (vieraspelit)
 Osallistua joukkueen vanhempien kokouksiin ja pelisääntökeskusteluihin
Valmentajien tehtävät
 Antaa omalla käyttäytymisellään hyvän esimerkin pelaajille
 Laatii joukkueen toimintasuunnitelman (harjoitukset, pelit, leirit, tavoitteet)
yhdessä joukkueenjohtajan kanssa huomioiden pelaajien ja vanhempien toiveet
 Laatii kausisuunnitelman ja jaksosuunnitelmat peruskuntokaudelle,
lajiharjoittelukaudelle ja kilpailukaudelle
 Suunnittelee ja ohjaa harjoitukset
 Pitää huolen että kaikilla mahdollisuus turvalliseen harjoitteluun ja liikuntaan
 Kerää tiedot harjoituksiin osallistumisesta (tai joukkuejohtaja)
 Kehittää pelaajien taitoja ja tietoja (ohjaa, neuvoo, antaa palautetta)
 Arvioi pelaajien kehittymistä lajitaidoissa, pelaamisessa ja joukkueen jäsenenä ja
antaa palautetta
 Toimii kasvattajana, esimerkkinä ja johtajana
 Arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja kouluttautuu tarvittaessa
Pelinjohtajan tehtävät
 Tuntee joukkueen pelaajat (esim. osallistumalla harjoituksiin)
 Suunnittelee peluuttamisen
 Laatii pelitaktiikan ja sopii siitä joukkueen kanssa
 Toimii pelinjohtajana

Huoltajan tehtävät
 Vastaa joukkueen varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta
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Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta,
tarvittaessa tilaa niitä lisää Espoon Pesiksen kautta
Huolehtii joukkueen johdon ja varustevastaavan kanssa pelivarusteiden ja
tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä kauden aikana
Kerää kauden lopussa pelivaatteet ja toimittaa ne seuran varustevastaavalle

Joukkueenjohtajan tehtävät

 Toimii yhdyssiteenä ja tiedottajana seuran, joukkueen, valmentajan,
















toimihenkilöiden ja vanhempien sekä muiden joukkueiden välillä
Osallistuu joukkueen toimintasuunnitelman laatimiseen
Järjestää vanhempainkokouksen vähintään kaksi kertaa vuodessa (syksy, kevät)
Toimii pelisääntökeskustelujen puheenjohtajana ja vastaa keskusteluiden
kirjaamisesta ja sopimusten tekemisestä
Huolehtii, että pelaajien kausimaksut maksetaan ajallaan ja vastaa siitä, että
kaikki joukkueen pelaajat ovat asianmukaisesti ja ajoissa lisenssivakuutettu.
Sopii kauden aikana pelattavat pelit ja tarvittaessa avustaa kuljetusten
järjestämisessä
Sopii kotipelien toimitsijavuorot ja jakaa tehtävät joukkueen vanhempien kesken
Sopii leirien ja turnausten organisoinnista, huoltajista ja kuljetuksista yhdessä
vanhempien kanssa. Ohjeistaa leirille lähtijät.
Nimeää pelien palkintoraadin
Kerää tiedot peleihin ja leirille osallistumisesta ja huolehtii, että nämä tiedot
ovat valmentajien ja seuran käytössä
Huolehtii ottelutuloksen ilmoittamisesta pesäpalloliittoon
Kerää joukkueen pelaajatietolomakkeet ja tallentaa ne seuran sähköiseen
rekisteriin
Vastaa siitä että pelaajatietolomakkeiden tiedot ovat ajan tasalla
Ylläpitää joukkueen My Club tietoja joissa ovat pelaajatiedot, lisenssitiedot,
pelaajien ja vanhempien pelisäännöt, sekä tiedot harjoituksiin, peleihin ja leirille
osallistumisesta.
Huolehtii että joukkueen My Club tiedot ovat aina joukkueen harjoituksissa tai
peleissä ja tarpeen mukaan seuran käytettävissä

Joukkueen rahastohoitajan tehtävät
 Joukkueen rahastonhoitaja, joka huolehtii joukkueen taloudesta ja pelaajien
maksusuorituksista yhteisesti sovittujen päätösten mukaan.
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5.4 Kilpaileminen
Juniorijoukkueet osallistuvat Etelän Pesiksen aluesarjoissa sekä valtakunnallisilla
leireillä pelattaviin peli- ja kilpasarjoihin. Joukkueita kannustetaan osallistumaan
myös mm. muiden pesismaakuntien alueleireille sekä viikonloppu- ja halliturnauksiin.
Joukkueenjohtajat tai valmentajat ilmoittavat joukkueet sarjoihin, leireille ja
turnauksiin sekä muihin tapahtumiin. Myös seuran sihteerille ilmoitetaan
osallistumisista. Espoon Pesiksen arvot ja joukkueiden omat pelisäännöt ohjaavat
junioreiden toimintaa.
Joukkueiden tavoitteet asetetaan joukkuekohtaisesti ja ne määritellään joukkueen
toimintasuunnitelmassa. Tämä tehdään vuosittain tarvittaessa yhteistyössä
päävalmentajan kanssa. Joukkueiden kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää
yhteistyössä alueen seurojen kanssa tehtävin pelaajasopimuksin ja seurasiirroin.
Pelisarjoissa joukkueet hakevat onnistumisen kokemuksia kokoonpanoilla, joissa
pelaajilla on tasapuoliset peli- ja harjoitusmahdollisuudet. Tasapuolisuus ei tarkoita,
että kaikki pelaavat yhtä paljon, vaan peluuttamisessa huomioidaan kunkin pelaajan
yksilölliset halut ja tarpeet sekä harjoitusaktiivisuus. Pelisarjajoukkueet
muodostetaan pelaajista, jotka eivät tule valituksi kilpajoukkueisiin tai jotka eivät
halua pelata kilpajoukkueissa.
Kilpasarjoissa pelaavat joukkueet tavoittelevat sarjoissaan parasta mahdollista
menestystä. Valmentajat nimeävät kilpasarjoissa pelaavien joukkueiden kokoonpanot
kilpailullisin perustein.

5.5 Uudet pelaajat
Uudet pelaajat voivat tulla mukaan seuran toimintaan esimerkiksi ottamalla yhteyttä
Espoon Pesiksen www-sivuilla mainittuun yhteyshenkilöön, pesiskoulun kautta tai
lähialueiden kouluissa ja leikkipuistoissa järjestävän ohjatun toiminnan kautta.
Toiminnassa mukana olevien junioreiden avustuksella pyydetään uusia lapsia ja nuoria
mukaan seuran toimintaan.
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5.6 Pesiskoulu ja koulupesis
5.6.1. Pesiskoulu
Tavoitteena on se, että järjestämme vuosittain kesäkuun alussa kahden viikon ajan
pesiskouluja 6-12 –vuotiaille lapsille eri puolilla Espoota. Pesiskoulujen vetäjinä toimii
seuran omia nuorisovalmentajia, jotka on koulutettu.
Pesiskouluja mainostetaan kevättalvella kouluissa ja julkisilla ilmoitustauluilla sekä
seuran nettisivuilla. Pesiskouluissa pyritään sijoittamaan sisarukset ja kaverukset samaan
ryhmään. Pesiskoulun päivittäinen kesto on enintään kaksi tuntia ryhmää kohti ja ryhmät
koostuvat 6 – 9 -vuotiaista sekä 10 - 12 –vuotiaista. Kussakin ryhmässä voi olla enintään
25 lasta, mutta vähintään kahdeksan, jotta ryhmä pidetään itsenäisenä.

5.6.2. Koulupesis
Seura tekee vuosittain keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä elo-syyskuussa
koulukäyntejä pitämällä liikuntatunteja kokonaisille koululuokille. Yhdellä
liikuntatunnilla voi olla useampi rinnakkaisluokka, mutta osallistujamäärä ei voi ylittää
40 oppilasta. Yli 20 oppilaan ryhmä edellyttää kahden opettajan tai kouluavustajan
toimimista avustajina, muussa tapauksessa riittää yksi opettaja tai kouluavustaja.
Koulupesiskäyntejä markkinoidaan suoraan kaikkiin Espoon kouluihin, pääasiallisesti
alakouluihin ja kohderyhmä erityisesti luokkatasot 1-4. Koulupesistä järjestetään
kouluilla koko päivän mittaisena yhdellä kertaa, jotta käytettävissä oleva aika tulisi
hyödynnettyä lajin parissa eikä siirtymiseen paikasta toiseen.
Järjestämme uusille harrastajille ryhmiä, esim. starttipesikseen. Talven starttipesiksessä
pääsee liikkumaan iloisessa seurassa monipuolisten pesäpalloharjoitteiden sekä muiden
lajien, leikkien ja pelien parissa. Pesistunnin rakenne koostuu alkulämmittelystä,
pesäpallotaidon opettelusta, yhteisestä pelistä ja/tai leikistä sekä loppuverryttelystä.
Jokaisella tunnilla on oma teemansa.
5.6.3. Kesäpesis
Seura on vuosittain järjestänyt Espoon kaupungin tukemaa kesäpesistä arkipäivisin
ennalta määritellyillä kesälomaviikoilla. Kesäpesikseen on vapaa pääsy ja sinne myös
kokonaiset perheet ovat tervetulleita. Koulutuksen järjestää seuran nuorisovalmentajat
ja pelaajat.
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6. Aikuisten kilpailutoiminta
6.1 Naisten Ykköspesis
Joukkueemme on laadukas sekoitus nuoruuden intoa ja vankkaa kokemusta.
Useammalla joukkueemme pelaajalla on pitkä kokemus huippupesäpallosta, yhteensä
monta sataa ottelua superpesistä. Nämä pelaajat ovat saapuneet Espooseen,
kasvattajaseuraansa tai kotipaikkakunnalleen, pelaamaan huippupesäpalloa. Ja
seuranaan heillä on ikäluokkansa ehdottomaan kärkeen kuuluvia, huippulahjakkaita
junioreja, joilta muutamalta löytyy takataskustaan esimerkiksi juniorisarjojen SMmitaleja.

6.2 Naisten suomensarja
Naisten suomensarjaa pelaavat siihen nimetyt pelaajat sekä seuran kehittymiskykyiset
ja motivoituneet juniorit. Pelaajavalinnat tekee joukkueen pelinjohtaja.

6.3 Miesten ja naisten maakuntasarja
Maakuntasarjan joukkueen kokoonpanot koostuvat osin naisten harjoitusryhmiin
kuuluvista pelaajista sekä seuran kehittymiskykyisistä ja -haluisista junioripelaajista.
Joukkueet harjoittelevat säännöllisesti ympäri vuoden ja tavoittelevat
mahdollisimman hyvää sijoitusta sarjassa.

6.4 Aluesarja
PPL Eteläisen alueen aluesarjassa pelaa mahdollisuuksien mukaan nais- ja
miesjoukkue, jotka tarjoavat kilpailullisen pelipaikan kaikille halukkaille
aikuispelaajille ja seuran kehittymishaluisille junioripelaajille.
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7. Valmentaminen
Pesäpallovalmennus perustuu seuran yhteisille arvoille ja varsinkin juniorijoukkueiden
valmennuksessa kasvatuksellisuus, tasa-arvo ja hauska yhdessä tekeminen ohjaavat
toimintaa. Kaikki valmentajina ja pelinjohtajina toimivat ovat kouluttautuneet
tehtäviinsä. Osa valmentajista on kerännyt pelillistä ja taktista osaamista pelaajauransa
aikana ja osa pelaa vielä itsekin.
Nuorimmissa ikäluokissa (f-juniorit ja nuoremmat) sekä kaikissa pelisarjan joukkueissa
harjoitellaan ja pelataan Nuori Suomi-ideologialla: Kaikki pelaavat. Jokainen saa
harrastaa pesäpalloa ja pääsee harjoittelemaan ja pelaamaan tasavertaisesti muiden
kanssa.
Kilpasarjajoukkueissa pelinjohtaja ja valmentaja hoitavat yhdessä peluutuskuviot,
mahdollisimman reilusti ja joukkueelle sopivalla tavalla. Harjoittelun ja pelaamisen
tavoitteet asetetaan kilpailullisin perustein ja pelaajien odotetaan sitoutuvan yhteisiin
tavoitteisiin.

7.1 Vuosisuunnitelma

Kuva 2: Valmennuksen vuosisuunnitelma
Syyskuu, siirtymäkausi: Lepoa ja palauttelua edellisestä kaudesta, uutta intoa
talvikauden harjoitteluun.
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Loka-joulukuu, peruskuntokausi 1: Luodaan jokaisen pelaajan ja harrastajan perus- ja
pohjakuntoa. Käytetään myös paljon muita lajeja oheislajeina ja harjoitteluna.
Pesäpallon lajiharjoituksia ei välttämättä ollenkaan.
Tammi-maaliskuu, peruskuntokausi 2: Pesäpallon kautta kehitetään lajille ominaisia
kuntotekijöitä, kuten nopeus ja lajivoima.
Huhtikuu, kilpailuun valmistava kausi: Käydään läpi pelillisiä asioita. Taktiikka tulee
enemmän ja enemmän mukaan valmennukseen.
Touko-elokuu, kilpailukausi: Pelit rytmittävät kesää ja harjoituksien tulisi olla
lajipainotteisia. Erityisen tärkeää on huolehtia palautumisen ja harjoittelun
tasapainosta. Huoltavat harjoitteet nousevat esiin, erityisesti kilpajoukkueilla, ja
junioreilla, jotka pelaavat useammassa joukkueessa.

7.2 Tasoryhmissä harjoittelu talvikaudella
E-ikäisten ja nuorempien harjoittelu ja valmennus
Nuorimpien junioreiden harjoittelu ja valmennus perustuu monipuoliseen liikuntaan ja
mukavaan yhdessä tekemiseen pesäpallon rinnalla. Jokainen tulee hyvillä mielin
harjoituksiin, jotka valmentaja on suunnitellut omalle joukkueelle sopiviksi (paljon
erilaisia liiketekijöitä ja liikkumista tarpeeksi haastavasti). Peruskuntokausi 1 kuluu
kaikkeen uuteen tutustuen ja oman kehon hallintaan, räpylöitä ja muita pesäpallon
lajinomaisia varusteita ei välttämättä tarvita ollenkaan, vaan kehitetään liikunnan
monipuolisuutta.
Kilpailullisten joukkueiden / ryhmien harjoittelu ja valmennus
Jotta jokaiselle pelaajalle taataan mahdollisuus kehittyä, muodostetaan
harjoitteluryhmiä. Aina kaikkia harjoituksia ei pidetä ikäkausijoukkueittain, vaan
tasoerojen myötä muodostetaan jokaiselle omantasoisensa puitteet harjoitella ja
kehittyä. Juniori tai aikuispelaajaa, joka haluaa harjoitella enemmän, ohjataan eri
ryhmään kuin vasta aloittanut.
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Harrastajien harjoittelu ja valmennus
Harrastaminen ja pelaaminen ovat erittäin tärkeä osa toimivaa pesäpalloseuraa ja
valmennusta. Lapsella, nuorella tai aikuisella, joka ei halua harjoitella useasti
viikossa ja kilpailla, on mahdollisuus harrastaa pesäpalloa. Harjoituskertoja on
vähemmän kuin kilpasarjaan tähtäävillä. Valmentaja suunnittelee harjoitukset
omalle ryhmälleen tarpeeksi haastaviksi ja kehittäviksi. Näin pesäpalloa voi harrastaa
juuri sillä panoksella kuin itse haluaa.

Toimintakäsikirja

Tammikuu 2020

22

8. Tuomaritoiminta
8.1 Tuomarivastaava
Tuomaritoimintaa seurassa pyörittää tuomarivastaava, jolle seura kustantaa kausittain
lisenssin ja tuomarikortin sekä maksaa palkkiota. Tuomarivastaavan tehtäviin kuuluu
järjestää tuomarikoulutus maaliskuussa, tehdä tuomariohjelmat ja tarkkailla seuran
tuomareita. Lisäksi tuomarivastaava pitää aktiivisesti yhteyttä tuomareihin ja auttaa
näitä tehtävissään.
Tuomarikoulutukseen osallistuvat kaikki seuratuomareiksi aikovat. Seuratuomari on
siis tuomari, joka on Espoon Pesiksen kautta kouluttautunut. Tuomari voi olla
liitonsarjatuomari, mutta se vaatii tuomarilta vähintään D-tason tuomarikortin, kun
aloitustaso on F tai G. F-tason kortti tulee valtaosille aloittajista, kun taas G-tason
kortti on suunnattu esimerkiksi pelaajien vanhemmille, jotka toimivat
aputuomaritehtävissä (kakkos-,kolmos- tai takarajatuomari). Tason perään lisätään N,
jos kyseessä on alle 18-vuotias tuomari (nuorisotuomari). Tuomarikoulutukseen tulee
aiempien tuomareiden lisäksi osallistua seuran D- ja E-joukkueet, jotta uusia
tuomareita saadaan värvättyä ja pelaajien sääntötuntemusta lisätään.
Tuomarikoulutukseen tulevien ei ole pakko tuomaroida, vaan päätös tehdään
koulutuksessa. Koulutuksen päätteeksi tehdään sääntökoe, joka mittaa
sääntötuntemusta. Tuomarikokeen tulos otetaan huomioon tuomaritasosta
päätettäessä, mutta se ei estä tuomarointia.
Sääntökoulutuksen jälkeen tuomarivastaava kartoittaa seuratuomareiksi tulevat ja
ottaa heihin yhteyttä. Tuomareilta kysytään esteelliset päivät (jolloin ei voi
tuomaroida) ja jääviydet (sarjat jossa itse pelaa tai toimii pelinjohtajaa sekä sarjat
jossa sisarukset, vanhemmat tai puoliso pelaa tai toimii pelinjohtajina) eli ne
joukkueet joiden peleissä ei voi tuomaroida.
Tämän jälkeen tuomarivastaava tekee tuomariohjelmat. Tuomariohjelmat näkyvät
seuran nettisivuilla. Osan tuomareista hoitavat kotijoukkueet itse. Tuomarivastaava
nimeää peli- ja syöttötuomarin kaikkiin peleihin, poislukien siirretyt ottelut ja
turnaukset, joissa päävastuu tuomarien nimeämisissä on kotijoukkueella, mutta
tuomarivastaava auttaa tässä esimerkiksi kertomalla, ketkä tuomarit ovat pelipäivänä
vapaana. Liitonsarjan otteluihin tuomarivastaava nimeää yleensä vain kakkostuomarin
ja takarajatuomarin (leirikarsintaottelut). Lisäksi tuomarivastaava nimeää
kakkostuomarin d-, c-, ja b-poikien, c- ja b-tyttöjen aluesarjaotteluihin sekä naisten
ja miesten maakuntasarjaotteluihin ja miesten aluesarjaotteluihin. Miesten
maakuntasarjan otteluihin hän nimeää myös takarajatuomarin. Ylemmän jatkosarjan
otteluissa tuomarivastaava saattaa nimetä useammankin tuomarin, mutta niistä hän
ilmoittaa aina erikseen. Kotijoukkue hoitaa muut tuomarit niin, että f- ja ejunioreiden sekä d-tyttöjen peleissä on ainakin kakkostuomari ja vanhempien
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junioireiden peleissä myös takarajatuomari. Maakuntasarjan otteluihin kotijoukkue
hoitaa myös kolmostuomarin. Kotijoukkueen hoitamat tuomarit ovat pääosin Gkorttilaisia seuratuomareita. Tuomarivastaava pyrkii nimeämään tuomarit vähintään
viikkoa ennen peliä ja kotijoukkueen joukkueenjohtaja on velvollinen vahvistamaan
tuomareille viimeistään viikkoa ennen ottelua pelikentän ja –ajan. Jos vahvistus
menee myöhemmäksi, se on tehtävä puhelimitse. Joukkueenjohtajan kannattaa
pyytää tuomareilta myös kuittauspyyntö varmistaakseen, että viesti menee varmasti
perille.
Jos tuomari ei pääse hänelle nimettyyn otteluun, on siitä ilmoitettava välittömästi
tuomarivastaavalle. Mikäli tuomari ei ole ilmoittanut ko. esteestään
tuomarivastaavalle eikä ole jäävi tuomitsemaan ko. peliä, on tuomari itse velvollinen
hoitamaan sijaisen otteluun. Sijaisesta on ilmoitettava tuomarivastaavalle. Jos
joukkueenjohtaja on ehtinyt jo lähettämään vahvistusviestin, on tuomarin kerrottava
se eteenpäin sijaiselleen.
Tuomarivastaava tarkkailee tuomareita sitä mukaa kun ehtii. Yleensä tarkkailuja on
ollut 1-3 kuukaudessa. Tuomarivastaava antaa tuomareille palautteen paikan päällä
sekä jälkikäteen kirjallisena. Kirjallinen palaute lähetetään myös maakunnan
tuomarikouluttajalle.
Kauden lopuksi tuomarivastaava valitsee seuran parhaan tyttö- ja poikatuomarin.
Myös muita tuomaripalkintoja voidaan antaa.

8.2 Tuomarileirit
Valtakunnallisia tuomarileirejä painotetaan tuomareilla erittäin hyödyllisinä kanavina
tuomarina ja ihmisenä kehittymiseen. Tuomarileiri kehittää tuomaria monin tavoin,
sillä siellä jokaiseen otteluun pyritään järjestämään tuomaritarkkailu, leirillä
kohtaavat ikäluokkansa parhaat joukkueet (oppii ns. kovien pelien ilmapiirin) ja lisäksi
sosiaalinen merkitys on huomattava kun kymmeniä tuomareita ympäri maata
kokoontuu yhteen paikkaan. Tuomarivastaava aloittaa leirien mainostamisen
tuomareille jo loppukeväästä.

8.3 Tavoitteet
Seuralla on koulutetut ja osaavat tuomarit. Tuomareilla on myös oltava mahdollisuus
päästä eteenpäin. Tavoitteena on, että kolmella ylimmällä tasolla (A, B ja C) on
vähintään kolme Espoon Pesiksessä tuomariuransa aloittanutta tuomaria, kuten
tilanne on tällä hetkellä. Pyrimme myös siihen, että joka kesä ainakin kolme
seuratuomaria pääsee valtakunnallisella leireillä viheltämään arvo-ottelua (Itä-Länsi
tai mitaliottelu).
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Tavoitteena on, että seura kouluttaa niin paljon tuomareita, että pystymme niillä
toimitsemaan kaikki seuran kotiottelut. Tavoitteena on myös kehittää jatkossa 3
erillistä tuomaritarkkailijaa seuratuomareista, jotka pystyvät kehittämään
kokemattomampia tuomareita.
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9. Markkinointi, viestintä ja markkinointiviestintä
Viestintä ja markkinointi kulkevat käsikkäin, sillä viestinnällä markkinoidaan seuran
toimintaa ja markkinointi on osaltaan myös viestintää.

Markkinointi

Viestintä

= markkinoille suuntautuvan
toiminnan suunnittelua, toteutusta ja
valvontaa.
Markkinointiviestintä

= Yhteisön kaikkiin sidosryhmiin
suuntautuvan viestimisen
suunnittelua, toteutusta ja valvontaa.

= markkinoille suuntautuvan viestinnän suunnittelua,
toteutusta ja valvontaa.

9.1 Viestintä
Espoon Pesiksen kotisivut www.espoonpesis.fi ovat ensisijainen tiedostuskanava
asioissa, joiden kohderyhmä on laaja. Myös eri sosiaalisen median kanavia, kuten
Facebook, Twitter ja Instagram sekä Youtube, käytetään informaation ja
mainonnan väylinä. Espoon Pesiksen tavoitteista ja toiminnasta voidaan laatia
esitteitä. Esitteitä käytetään tukimateriaalina esimerkiksi neuvoteltaessa
yhteistyökumppanuuksista.
Espoon Pesiksen toiminnoista lähetetään sähköpostitse kirjeitä ja tiedotteita
ajankohtaisista asioista jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Hallituksen
kokousten päätöksistä laaditaan tiedotteita, joita lähetetään jäsenistölle.
Normaali viikoittainen ja päivittäinen yhteydenpito tapahtuu sähköpostilla, waviesteillä, tai muilla somekanavilla.
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9.2 Markkinointi
Markkinoinnin tehtävän on markkinoida seuraa potentiaalisille juniori- ja
aikuispelaajille, valmentajille, pelijohtajille sekä toimihenkilöille sekä vaikuttaa
ulkoiseen mielikuvaan seuran positioistumisesta seuran strategian mukaiselle tasolle.
Markkinoinnin toisena tehtävänä on saada sponsoreita tukemaan seuran toimintaa,
mahdollistaen seuran taloudellisen toiminnan vakavaraisuuden.
Urheiluseurasponsoroinnissa seura mahdollistaa yrityksen lainata seuran positiivista
mielikuvaa yrityksen omien viestintä tavoitteidensa toteuttamiseen. Markkinointi on
suunnittelu- ja toimeenpanoprosessi, jossa ideoita, tuotteita ja palveluita kehitetään,
hinnoitellaan, tiedotetaan ja toimitetaan asiakkaalle. Sen avulla toteutetaan
asiakkaan tarpeet.
Seuran markkinointi toiminto suunnittelee seuran tarjoamien palveluiden (kuten
pesiskoulu, firmapesis) tuotteistuksen ja hinnoittelun ja tekee yhteistyötä
markkinointiviestintä vastaavan kanssa ko. palveluiden markkinointimateriaalin sekä
myynnin toteuttamisessa.
Mikäli resurssit ovat rajoitetut, niin markkinointi ja markkinointiviestintä toiminnot
voivat olla saman henkilö/tiimin vastuulla.

9.3 Markkinointiviestintä
Markkinointiviestintä on seuran ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka
tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään
positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä.
Markkinointiviestinnän tavoitteista ja toteutustavoista vastaa seuran hallitus ja sen
puheenjohtaja. Operatiivisesti markkinointiviestintää koordinoi ja toteuttaa
hallituksen nimeämä markkinointiviestintä vastaava, joka mielellään on myös
hallituksen jäsen.
Markkinointiviestintää toteutetaan pääsääntöisesti www.espoonpesis.fi kotisivujen
sekä Facebookin http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=73341174522&ref=ts
avulla. Näiden lisäksi seura hyödyntää ulkoista mediaa kuten paikallislehti
Länsiväylää.
Seura luo myös positiivista lasten ja nuorten liikunta ja urheiluseura mielikuvaa
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin erityisesti kaupungin kanssa yhteistyössä ja
toteuttamalla itse erilaisia tapahtumia, joista huomattavimpia ovat koulupesis ja
pesiskoulu. Kyseisiä tapahtumia ja vastaavia hyödynnetään myös
markkinointiviestinnän keinoin seuran tavoitteiden, arvojen ja strategian mukaisesti.
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