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URHEILUTOIMINTA
Viinijärven Urheilijat järjestävät pesäpalloon keskittyvää urheilutoimintaa niin lapsille kuin aikuisille.
Lapsille, nuorille ja aikuisille löytyy harraste- ja kilpatoimintaa seurassa. Myös henkilöille, jotka
eivät halua pelata löytyy tehtäviä seurasta niin valmennuksesta tuomaritehtäviin.

LASTEN HARRASTETOIMINTA
Viinijärven Urheilijat järjestää lapsille harrastetoimintaa ympäri vuoden. Kesäisin toimii Pesisliikkari
ja Pesiskoulu. Talvisin seura järjestää Naperopesistä.

PESISLIIKKARI
Pesis kuuluu päiväkouluikäisillekin! Pesisliikkari ja naperopesis innostavat lapsia mukaansa jo 3-6vuotiaina. Tärkeintä on liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä
monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Aktiivisuutta
haetaan ilon ja onnistumisten kautta.

PESISKOULU
Pesiskoulun tarkoituksena on varmistaa, että mahdollisimman moni 6-12-vuotias lapsi pääsee
tutustumaan pesäpalloon lajina. Pesiskoulujen tarkoituksena on tukea lapsen liikunnallista
kehitystä ja kasvatusta sekä innostaa liikkumaan ja harrastamaan lajia. Pesiskoulut toimivat
pääsääntöisesti koulujen kesäloma aikoina.
Pesiskoulujen tavoitteena on myös antaa lapsille uusien kavereiden, leirien ja pelien myötä
ikimuistoisia elämyksiä ja kokemuksia.
Pesiskoulut koostuvat monipuolisista harjoituksista, joissa opetellaan lajin perust. Vaihtelevista
peleistä ja leikeistä, kisoista ja liikuntaharjoituksista, joita meidän innokkaat, nuoret valmentajamme
pitävät. Harjoituskertoja pesiskouluissa on 1-2 kertaa/viikko, riippuen ryhmän iästä.
Ilmoittautumisen yhteydessä kartoitetaan mille kentille järjestämme pesiskoulua. Harjoituksista,
kentästä ja kellonajoista informoidaan erikseen ensimmäisten harjoitusten yhteydessä ja seuran
nettisivuilla. Pesiskoulut pyörivät toukokuun lopusta aina koulujen alkuun saakka. Pesiskoulut
alkavat avajaisilla, jotka järjestetään Viinijärven pesiskentällä tai muussa sovitussa paikassa ja
jolloin jaetaan pesiskoulutiedotteet.
Mikäli lapsi ei ole ennen harrastanut ko. lajia, ensimmäisiin harjoituksiin ei tarvita muuta kuin
säänmukaiset liikuntavaatteet ja reipasta mieltä.
Pesiskoulurehtori organisoi (aikataulut, tiedottaminen, vetäjän hankkiminen, ryhmäjaot jne.)
pesiskoulutoiminnan.
Pesiskoulu on tärkeä osa seuran strategiaa ja kasvua.
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LASTEN JA NUORTEN KILPATOIMINTA
Viinijärven urheilijoilla on kilpatoimintaa aina G- junioreista C-junioreihin asti.

JUNIORITOIMINNAN HARJOITTELU JA KILPAILUTOIMINTA
Viinijärven Urheilijat järjestää lapsille monipuolista liikuntaa, jossa pyritään huomiomaan lasten
herkkyyskaudet. Pesäpallotaitojen lisäksi opetetaan seuran arvojen mukaisia elämän perustaitoja.
Seuran G-F – juniorit aloittavat toimintansa lokakuussa, jolloin harjoitukset ovat lähinnä
monipuolista liikuntaa. Harjoituksia talvikaudella 1-2 kertaa viikossa. Joukkuetoimintaan pääsee
mukaan missä vaiheessa kautta tahansa. Kesän aikana joukkue harjoittelee (2) kaksi kertaa
viikossa.
E – ikäiset ja vanhemmat juniorit harjoittelevat aina marraskuusta alkaen. Harjoituskertoja on 2-5
viikossa. Harjoittelu on kaikilla ikäluokilla säännöllistä, harjoituskertoja on toisilla enemmän ja
toisilla vähemmän riippuen iästä ja sarjatasosta.
Pienimmillä junioreilla (G-E –ikäiset) kilpailutoiminnassa ohjenuorana on “kaikki pelaa” –periaate.
Näin jokaisella lapsella on tasavertainen mahdollisuus lajin harrastamiseen ja pelaamiseen.
Jokainen juniorijoukkueen valmentaja on velvollinen pitämään omaa kirjanpitoa pelaajien
peliajoista, jotta tämä tavoite toteutuu. D-juniorit siirtyvät vaiheittain pois kaikki pelaa-periaatteesta.
Jokainen joukkue määrittelee omat menestykselliset tavoitteensa ja kirjaa ne omaan
yksityiskohtaisempaan toimintasuunnitelmaansa. Tavoite voi olla esim. kierrenäpyn opetteleminen
tai valtakunnallisen leirin leirimestaruus. Pääasia on, että lapset viihtyvät ja tulevat mukaan
toimintaan. Lähtökohtaisesti edetään lasten ehdoilla.
Joukkueet saavat oman halukkuutensa mukaan osallistua alueen ja valtakunnan leireille.

JOUKKUEIDEN TEHTÄVÄT
Viinijärven Urheilijoiden joukkueilla on omat tehtävänsä. Tehtävät opettavat lapsia ja nuoria
vastuullisuuteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. F- junioreista ylöspäin kaikki joukkueet toimivat
erilaisissa tehtävissä, kuten pallohenkilöinä vanhempien junioreiden peleissä. E-ikäisistä ylöspäin
juniorit ovat velvoitettuja toimitsijatehtäviin toisten junioreiden peleissä.
Lasten vanhemmat toimivat apuna tuomarointi- ja muissa toimitsijatehtävissä. Nämä tehtävät
kuuluvat kaikille joukkueille.
Joukkueet tekevät myös seuralle tarjottuja talkootöitä. Tällaisia ovat olleet mm. inventaariot,
lumityöt, metsän istutukset ym. Myös otteluissa kioskin hoitaminen sopii talkootyöksi. Näistä
saaduista varoista joukkue voi käyttää kuljetuskustannuksiin, leirikustannuksiin tms.

VETÄJIEN KOULUTUS
Viinijärven Urheilijat kustantaa kaikille halukkaille valmentajakoulutuksen. Koulutuksen myötä
valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa sovitun mukaisesti Jokaiselle joukkueelle on osoitettu
PPL:n valmentajavaatimuksen täyttävä valmentaja.
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NUORISOTOIMINTA (C-B – JUNIORIT)
Viinijärven urheilijat antaa mahdollisuuden pelaajilleen pesisuraan omien taitojen ja halukkuuden
mukaan. Viinijärvellä rakennetaan määrätietoisesti pelaajapolkua, mikä mahdollistaa pelaajan
kehityksen ja pääsyn huipulle.
Täytyy muistaa, että pesäpallo on muutakin, kuin pelaamista, jolloin jokaiselle halukkaalle löytyy
tehtävä seurassa pesiksen parista. Viu tarjoaa myös valmentajapolkua eli mahdollisuutta kehittyä
ja kouluttautua valmennus- ja tuomaritehtäviin.

HARJOITTELU JA KILPAILUTOIMINTA
Nuorten joukkueharjoittelu on suunnitelmallista ja ympärivuotista. Jokainen joukkue on asettanut
yhdessä pelinjohtajiston ja pelaajien kanssa oman tavoitteensa. Käytämme myös
mahdollisuuksien mukaan muiden lajien valmentajia apuna pelaajien kehityksen varmistamiseksi.
Esim. Juoksuvalmennus.

JOUKKUEIDEN TEHTÄVÄT
Joukkueen jokainen pelaaja sitoutuu harjoittelemaan ja pelaamaan ko. joukkueessa sekä
noudattamaan yhdessä laadittuja sääntöjä. Lisäksi vanhemmat juniorit (D – ikäiset ja vanhemmat
juniorit) ovat velvoitettuja käymään tuomarikoulutuksen ja näin ollen velvollisia tuomarointitehtäviin
ja muihin toimitsijatehtäviin toisten joukkueiden otteluissa.

VETÄJIEN KOULUTUS
Jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi PPL:n valmentaja vaatimuksen täyttävä valmentaja.
Valmentaja vastaa yhdessä taustatiimin kanssa joukkueen toiminnasta.Seuran/ junioripäälikön
järjestämät koulutukset täydentävät PPL:n koulutuksia.

AIKUISET
Viinijärven Urheilijoissa on mahdollista pelata naisten suomensarjaa, naisten maakuntasarjaa sekä
miesten maakuntasarjaa.

EDUSTUSJOUKKUEET (NAISET, SUOMENSARJA JA MIEHET, MAAKUNTASARJA)
Viinijärven Urheilijoiden naisten suomensarja joukkue koostuu omista kasvateistaan sekä
maakunnassa asuvista pelaajista. Joukkue harjoittelee säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Joukkueelle on asetettu tavoitteet yhdessä pelaajien ja pelinjohtajien kanssa.

FARMIYHTEISTYÖ
Tällä hetkellä seura ei tee farmiyhteistyötä minkään muun seuran kanssa.

Kommentoinut [2]: Pitäisikä avata määrät?
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PELAAJAPOLKU
Pelaajapolku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti Superpesistä tapahtuu. Yksilöt etenevät
luonnollisesti yksilöllisten taipumusten ja harjoitustaustansa mukaisesti, mutta pelaajapolku kertoo
konkreettisesti, mitä taitoja, harjoitusmääriä tai valmennuksen sisällön painopisteitä tulee eri
ikävaiheissa olla.
Pesäpallon harrastaminen aloitetaan yleensä noin kuuden - yhdeksän vuoden iässä. Vuosittainen
harjoittelumäärä ja sen aloitus riippuu pelaajan iästä.
Viinijärven urheilijoiden pelaajapolku alkaa jo Pesisliikkarista (3-6 – vuotiaat), missä harjoittelu on
monipuolista liikuntaa. Pesisliikkarista voidaan siirtyä joko pesiskouluun tai suoraan G- junioreihin.
Viinijärven Urheilijoiden toiminnassa noudatetaan ”Kaikki pelaa” -periaatetta ja erilaisin
toimenpitein varmistetaan, että pienimmistä junioreista E-junioreihin saakka kaikki saavat peliaikaa
saman verran.
Nuorempien junioreiden G-D- junioreiden viikko harjoitusmäärien tulisi olla n. 20-24h/vko, joka
sisältää pihaleikit, välituntiliikunta, koulumatkat, koululiikunta ja muut harrastukset.
Kokonaistuntimäärästä ohjattuja pesäpalloharjoituksia 2-10h riippuen pelaajan iästä.
Vanhempien junioreiden C-B- Junioreiden viikkoharjoitusmäärien tulisi olla 24-26 h/viikko, joka
sisältää monipuolista liikuntaa 4-6h sekä omatoimista harjoittelua 6-8h loput 10h ohjattua
lajiharjoittelua.
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VALMENTAJAPOLKU
Valmentajapolku on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille, ja nojautuu pesäpalloliiton
antamiin suosituksiin. Juniorivalmentajapolku koostuu viidestä osasta, joista 1-taso on
suunnattu valmennusuransa aloittaville valmentajille sekä peliuralta valmennukseen siirtyville
henkilöille. 2- ja 3-tasoilla valmentajat pääsevät syventämään omaa ammattitaitoaan.
Viinijärven Urheilijoiden G-E ikäisten joukkueiden valmentaja / valmentajat ovat suorittaneet 1tason koulutuksen.
D- ikäisten valmentaja / valmentajat ovat suorittaneet 1-tason koulutuksen. Valmentajalla on
mahdollisuus myös 2-tason koulutukseen.
C- ikäisten valmentajilta vaaditaan 2-tason koulutus.
Viinijärven Urheilijat maksaa jokaisen valmentajaksi haluavan 1- tason koulutuksen. Mikäli
valmentaja haluaa suorittaa 2- tai 3- tason koulutuksen niin, että seura maksaa sen, edellyttää
seura, että koulutettu valmentaja sitoutuu valmentamaan junioripäällikön / johtokunnan
osoittamaa joukkuetta sovituksi ajaksi.

AIKUISTEN HARRASTEPESIS
Viinijärven Urheilijat järjestää harrastetoimintaa kesäisin niin naisille kuin miehille.

LADYPESIS
Ladypesis on tarkoitettu yli 18 -vuotialle tytöille ja naisille, joilla ei ole liiton kilpailulisenssiä.
Ladyt harjoittelevat kaksi kertaa viikossa kesäkuukausien ajan. Talvella harjoittelu on
kerran viikossa tapahtuvaa sählyä tai vastaavaa. Pelejä ja turnauksia järjestetään ja
osallistutaan muilla paikkakunnilla järjestettäviin turnauksiin mahdollisuuksien mukaan.

ÄIJÄPESIS
Äijäpesis on tarkoitettu yli 15-vuotialle pojille ja miehille. Äijät harjoittelevat 1-2 kertaa
viikossa kesäkuukausien ajan. Pelejä ja turnauksia järjestetään ja osallistutaan muilla
paikkakunnilla järjestettäviin turnauksiin mahdollisuuksien mukaan.

JOUKKUEET JA NIIDEN TOIMINTA
Hyvässä joukkueessa on vähintään 9 pelaajaa ja joukkueella vähintään yksi koulutettu
valmentaja. Jokainen joukkue on nimennyt vanhemmista joukkueenjohtajan ja tilinhoitajan.
Joukkue toimii seuran yhteisten päämäärien, arvojen ja sääntöjen mukaan. Joukkue luo omat
pelisääntönsä, joita jokaisen tulee noudattaa. Joukkue harjoittelee monipuolisesti ja
tavoitteellisesti ikätasonsa mukaisia asioita. Joukkueessa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan.
Joukkueessa korostetaan kannustamista, myönteistä ajattelua ja onnistumisia. Kaikilla on
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selkeä käsitys omasta roolistaan ja tehtävästään joukkueen toiminnassa. Kaikki osallistuvat
mahdollisuuksiensa mukaan joukkueen toimintaan tasapuolisesti ja aktiivisesti.

JOUKKUEEN SISÄINEN TEHTÄVÄNJAKO
Joukkueenjohtaja / vastuuvanhempi
Joukkue valitsee joukkueenjohtajan keskuudestaan yhden kauden ajaksi. Joukkueen
johtajan tehtäviin kuuluu seurata joukkueen toimintasuunnitelman ja yhdessä tehtyjen
pelisääntöjen toteutumista. Hänen tehtävänään on toimia yhteyshenkilönä vanhempien,
valmentajien ja seurajohdon välillä. Pesäpalloliitolla on laajempi kuvaus joukkueenjohtajan
tehtävistä. Joukkue voi muokata ja jakaa kuvattuja tehtäviä niin, että asiat tulevat hoidettua
eikä työmäärä rasita liikaa. https://www.pesis.fi/wpcontent/uploads/2020/01/Joukkueenjohtajan-k%C3%A4sikirja.pdf

Huoltaja
Huoltaja vastaa omalta osaltaan joukkueen urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden
toteutumista. Huoltaja on velvollinen olemaan läsnä kaikissa harjoituksissa ja
ottelutapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Hän huolehtii joukkueen varusteiden
kunnosta, uusien hankinnasta ja vanhojen kierrättämisestä. Huoltaja huolehtii joukkueen
ensiapupakkauksen sisällöstä ja varmistaa, että ensiapulaukku ja tarvittava ensiapu on
saatavilla niin harjoituksissa ja ottelutapahtumissa. Huoltaja vastaa joukkueen
juomapulloista ja riittävästä nesteytyksestä harjoitusten ja otteluiden aikana.

Pelinjohtaja / valmentaja

Kommentoinut [3]: Näihin rooleihin tulisi jossain
vaiheessa saada Vinkkulainen näkökulma. Mikä se on?

Pelinjohtaja ja valmentaja toimii aina esimerkkinä omalla käytöksellään ja opettaa pelaajia
kunnioittamaan pelisääntöjä, tuomareita ja muita pelaajia. Ymmärrys, että pelaajat
kehittyvät eri tahtiin. Pelinjohtaja ja valmentaja pyrkii ohjaamaan kaikkia pelaajia
tasapuolisesti jokaisen kehitysvaiheen mukaan. Kannustaa ja ohjaa pelaajia aktiivisesti.
Valmentajat huolehtivat, että harjoituspaikat ovat turvallisia. Valmentajia ohjaa Viinijärven
Urheilijoiden yhteiset pelisäännöt, arvot sovitut toimintatavat. Valmentajat osallistuvat
aktiivisesti valmentajakoulutuksiin ja pyrkivät kehittämään aktiivisesti itseään.

Pelaaja

Kommentoinut [4]: Näihin rooleihin tulisi jossain
vaiheessa saada Vinkkulainen näkökulma. Mikä se on?

Pelaaja sitoutuu noudattamaan seuran ja joukkueen sääntöjä. Pelaaja kehittyy omaan
tahtiin oman mielenkiinnon ja omien tavoitteiden pohjalta. Tämä huomioidaan valmentajien
ja vanhempien toimesta. Pelaajan tulee käyttäytyä hyvien käytöstapojen mukaisesti.
Kunnioittaa toisia pelaajia ja tuomareita. Arvostaa valmentajien ja muiden joukkueen
vastuuhenkilöiden työtä.

PELISÄÄNNÖT

Kommentoinut [5]: Seuran yhteiset säännöt liitteeksi
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Ennen kauden alkua joukkueet tekevät yhteiset pelisäännöt yhdessä pelaajien,
valmentajien sekä vanhempien kanssa. Sääntökeskustelussa sovitaan joukkuetoimintaan
osallistuvien henkilöiden yhteiset pelisäännöt. Jokainen toiminnassa mukana oleva lapsi,
nuori tai aikuinen on velvoitettu noudattamaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

RISTIRIITATILANTEET
Mikäli joku rikkoo yhteisiä sovittuja pelisääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti
joukkueen yhteisissä tilaisuuksissa, joukkueen johto eli valmentaja ja vastuuvanhemmat
antavat huomautuksen sekä puhuttelevat kyseisen pelaajan, Asiasta ilmoitetaan myös
pelaajan vanhemmille.
Mikäli tilanne toistuu myöhemmin, asia otetaan uudelleen esille ja mukaan
ongelmatilanteen käsittelyyn kutsutaan myös pelaajan vanhemmat. Mikäli tilanne jatkuu
samanlaisena seuratyöntekijä ja johtokunta miettii, miten tilanne saadaan ratkeamaan.
Mikäli seuran toiminnassa mukana olevat aikuiset tai lasten vanhemmat antavat huonoa
esimerkkiä omalla käytöksellään, voi kyseisen tilanteen havaitseva vastuuhenkilö, eli
vastuuvanhempi puuttua tilanteeseen.

TALKOOTOIMINTA
Talkootoiminta on yksi tärkeimmistä varainhankintamuodoista. Talkootoimintaa on
kahvinmyynnistä aina lumenpudotukseen asti. Talkootoiminta on sosiaalista yhdessä
tekemistä yhteisen hyvän asian eteen.
Kaikki talkoolaiset, niin vanhat kuin uudetkin ovat tervetulleita mukaan. Mukaan pääsee
ottamalla yhteyttä seuran johtokunnan talkoovastaaviin.

VAKUUTUSTURVA
KILPALISENSSI
Kilpailulupa on pakollinen kaikille pelaajille, jotka pelaavat alueen- tai liitojohtoisissa
sarjoissa. Kilpailulupa voi olla vakuutuksellinen tai vakuutukseton, riippuen palaajan omasta
vakuutuksesta. Pesäpalloliiton kilpailulupa ja vakuutus on voimassa 1.4-31.3 välisen ajan.

Super- ja Ykköspesislisenssi
on pakollinen ko. sarjoissa vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja miehille
Suomensarja-lisenssi
on pakollinen ko. sarjoissa vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja miehille
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Maakunta-, aluesarja- ja seniorikilpailulupa
on pakollinen maakunta- ja aluesarjoissa sekä yli 35- ja 45- vuotiaiden SM-sarjoissa (ellei
muuta kilpailulupaa)
vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja miehille
Vakuutus on vapaaehtoinen vuonna 2000 tai aikaisemmin syntyneille naisille ja miehille
Tuomari- ja pelinjohtajalisenssi
on pakollinen tuomareille (kaikki viralliset sarjat) sekä pelinjohtajille (Super- ja Ykköspesis,
suomensarja, nuorten Superpesis), joilla ei ole muuta lupaa. Tuomari- ja pelinjohtajalisenssi
ei ole voimassa pelaajana. Ko. lisenssi on vapaaehtoinen vakuutusmahdollisuus
toimitsijoille.
Nuorisolisenssi on pakollinen liitto- ja aluejohtoisissa sarjoissa sekä alue- ja
valtakunnallisilla leireillä vuosina 2001-2007 syntyneille tytöille ja pojille
Juniorilisenssi on pakollinen vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneille tytöille ja pojille liittoja aluejohtoisissa sarjoissa sekä alue- ja valtakunnallisilla leireillä. Juniorilisenssissä ei ole
omavastuuta ja vakuutus on voimassa myös muissa urheilulajeissa.
Huom! Ensikertalaisille tarjolla Tulokaslisenssi! Katso tiedot alempaa.
Tulokaslisenssi
Tulokaslisenssi on tarkoitettu vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneille tytöille ja pojille, joilla
ei ole ollut aikaisempaa lisenssiä. Tulokaslisenssiä voi soveltaa Pesiskouluissa,
pienpesisturnauksissa ja pesisliikkareissa.
Tulokaslisenssissä ei ole omavastuuta ja vakuutus on voimassa myös muissa
urheilulajeissa. Sisältää sisäänpääsyn runkosarjan otteluihin (pesispassi).
Kaikilla pelaajalisensseillä voi toimia tuomarina. Tuomarina toimivan on lunastettava
Sporttiturva-vakuutus, ellei hänellä ole muuta kilpailu- tai tuomaritoiminnassa voimassa
olevaa vakuutusta.
Viinijärven Urheilijat keräävät pelaajien tiedot, joiden pohjalta ostavat pelaajille kilpailuluvan
sekä tarvittavan vakuutuksen. Jos pelaajalla oma vakuutus mikä korvaa urheilussa
tapahtuvat tapaturmat / loukkaantumiset niin vakuutuksesta, on tieto tultava joukkueen
johtajalle.
Viinijärven Urheilijat ei korvaa harrastustoiminnassa sattuvia vahinkoja.
On hyvä tarkistaa oma vakuutusturva ennen harrastuksen aloittamista.

Talkoolaisten, vapaaehtoisten seuratoimijoiden ja työntekijöiden vakuutusturva
Viinijärven Urheilijat ry:n vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Seuran
Yritysvakuutustunnus on 16-444-228-2.
Vapaaehtoiset seurassa on vakuutettu Olympiakomitean kautta Tuplaturva-vakuutuksella.
Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön
tapaturmavakuutuksen. Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet lajiliitot ja niiden piirit, alueet ja
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jäsenseurat. Vakuutuksen piirissä ovat myös liikunnan ja urheilun aluejärjestöt sekä
Olympiakomitea. Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta
vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.

KILPAILUTOIMINTA (PESÄPALLOLIITTO JA SAVO-KARJALA ALUE)
Pesäpalloliiton alaisten sarjojen Naisten suomensarja ja C-tytöt SM toiminnasta vastaa
Pesäpalloliitto. Savo-Karjalan alue vastaa miesten- ja naisten maakuntasarjasta sekä
junioreiden aluesarjoista.

KILPAILUTOIMINAN ORGANISOINTI
Sarjaohjelmien julkaisun jälkeen junioripäällikkö kokoaa kaikki pelit ottelulakanaan. Mahdolliset
päällekkäisyydet siirretään heti, jonka jälkeen pyritään siihen, ettei sarjaohjelmiin tehtäisi enää
muutoksia. Ottelulakanan valmistumisen jälkeen junioripäällikkö sopii kenttävaraukset kunnan
kanssa. Joukkueiden joukkueenjohtaja sopii vierasotteluiden kyydeistä vanhempien kanssa.

YKSITTÄISEN PELITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN
Ottelutapahtuman onnistumiselle on tärkeää, että kaikki toimijat (tuomarit, kirjurit ja tulostaulun
pitäjät) ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Heti kun ottelulakana on valmis
joukkueenjohtajat jakavat kesän talkoo / toimitsijavuorot vanhemmille. Mikäli tehtävään
määrätyllä henkilölle tulee este, hänen tulee hommata sijainen itselleen.

ITÄ-SUOMEN ALUEEN ALAISET SARJAT
Savo-Karjala alueen sarjoissa saa käyttää seuran omia tuomareita, jotka määrätään keväällä
ennen sarjakauden alkua. Jokaiselle tuomarille tulee 3-6 tuomarivuoroa kesän aikana.
Mikäli tehtävään määrätty henkilö on estynyt, tulee hänen hoitaa itselleen sijainen ja ilmoittamaan
esteestä myös seuran tuomarivastaavalle. Kaikkien toimihenkilöiden tulee olla paikalla hyvissä
ajoin ennen ottelua.

PPL:N ALAISET SARJAT
Pesäpalloliiton alaisiin otteluihin tuomarit määrätään hyvissä ajoin ennen kauden alkua seuran
tuomarivastaavan toimesta.
Aikuisten otteluihin (suomensarja) tarvitaan myös ATK-kirjuri ja tulostaulun hoitaja. Myös B-tyttöjen
sarjassa tarvitaan atk-kirjuri.

LEIRITOIMINTA

Kommentoinut [6]: Pitäisikö seuran tehtävissä olla
tapahtumavastaava/koordinaattori?
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Leirit ovat lapsille ja nuorille ikimuistoisia tapahtumia. Leireillä tulee uusia ystävyyksiä, pääsee
pelaamaan uusia joukkueita vastaan ja pääsee tuntemaan yhdessä tekemisen riemua.
Leireille ilmoittaudutaan johtokunnan päätöksellä. Junioripäällikkö ja joukkueenjohtajat ilmoittavat
joukkueet leireille. Jokainen pelaaja maksaa itse leirimaksunsa. Maksettuja leiripasseja ei
palauteta takaisin, mikäli lapsi/nuori jättää lähtemättä leirille. Lääkärintodistuksella voi hakea
palautusta leirimaksuista.

VALTAKUNNALLISET LEIRIT
Valtakunnallisia leirejä järjestetään eri puolilla suomea, siten että jokaiselle alueelle on myönnetty
yksi leiri / vuosi. Pesäpalloliitto valitsee leirin järjestäjät hakemusten perusteella siten, että eri
ikäluokkien leirit järjestetään eri alueilla vuosittain.

Naperoleiri, G-F-ikäiset (alle 10-vuotiaat)
Tenavaleiri, E-ikäiset (alle 12-vuotiaat)
Suurleiri, D-ikäiset (alle 14-vuotiaat)
Nuorisoleiri, C-ikäiset (alle 16-vuotiaat)

ALUELEIRI
Savo-Karjala alueella käynnistetään alueleiri toimintaa uudelleen. Savo-Karjala alueen johtoryhmä
on myöntänyt alueleirin järjestämisvastuun Viinijärven Urheilijoille vuodelle 2022.
Alueleiri on tarkoitettu G-E- Junioreille sekä pienpesisjoukkueille.

TUOMARITOIMINTA
Viinijärven Urheilijat järjestävät keväisin Nuoriso- ja D-tason tuomarikoulutuksen, johon kaikki Dikäiset ja vanhemmat juniorit sekä edustusjoukkueet velvoitetaan osallistumaan.
Myös junioreiden vanhemmat osallistuvat koulutukseen. Kouluttajina toimivat Savo-Karjalan alueen
tuomarikouluttajat. Koulutus sisältää sääntöjen, vihellysten, näyttöjen sekä laikkamerkkien
kertausta ja opettelua. Koulutuksen lopussa suoritetaan sääntökoe.
Seurassa junioriotteluiden tuomarointi tapahtuu omilla juniorituomareilla sekä pelaajien
vanhempien avustamana. Tuomarilistat suunnittelee seuran tuomarivastaava, joka ottaa huomioon
jokaisen tuomarin taitotason. Tuomarivastaava nimeää otteluihin pää-, syöttö- ja
kakkospesätuomarin. Joukkueen vastuuvanhempi huolehtii, että otteluissa on kolmospesätuomari
sekä takarajatuomari.
Vuonna 2020 Viinijärvellä oli yhteensä n. 20 nuoriso ja d-tason tuomaria ja tuomaritehtäviä yli
kolmesataa.
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Liite: tuomareiden jääviys ja tuomareiden nimeämisohjeet!
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2020/03/J%C3%A4%C3%A4viystaulukko-2020.pdf
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2020/03/Tuomareiden-nime%C3%A4mistaulukko-2020.pdf

