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LUKIJALLE
Kädessäsi on Oulun Lippo Juniorit ry:n oma lasten ja nuorten pesäpallotoiminnan toimintakäsikirja.
Se on samalla linjaus seuran tekemälle nuorisotyölle. Tämä kirjanen kertoo seuran peruslinjoista,
jotka ovat syntyneet ajankohtaisesta tarpeesta löytää yhteiset perusteet hyvälle, lasten ja nuorten
kasvua ja kehitystä tukevalle urheiluseuratoiminnalle. Nämä linjaukset ovat seurassamme toimivien
henkilöiden toimintamallina kehittäessämme käytännön toimintatapojemme entistä paremmiksi.
Tämä opas selkiyttää Oulun Lippo Juniorit ry:n sisäistä toimintaa ja kertoo kaikille toiminnasta
kiinnostuneille siitä, millaisin periaattein seurassamme toimitaan.
Lapsille liikunta ja seuraan kuuluminen on arvokas ja tärkeä elämysmaailma, jossa seuramme
toimii rinnakkaiskasvattajana perheen, koulun ja kavereiden ohella. Oulun Lippo Juniorit ry toivoo,
että näistä seuran sisäisistä toimintatavoista ja sovituista pelisäännöistä on apua kaikille
seuratyöhön osallistuville. Opas on hyvä ottaa esille useastikin kauden aikana, jotta
ymmärtäisimme oman seuratehtävämme niveltymisen seuramme toimintaan.
Tutustu kirjaseen ja tuo mukaan oma panoksesi yhteiseen kasvatushankkeeseen lastemme ja
nuortemme hyväksi. Yhdessä toimien saavutamme parhaan tuloksen.
Tästä oppaasta on poistettu muuttuvat päivämäärät ja yhteystiedot. Otteluohjelmat,
tapahtumakalenteri sekä joukkueiden ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät Lippo Junioreiden
kotisivuilta, www.lippojuniorit.fi.

Oulussa helmikuussa 2020
Oulun Lippo Juniorit ry, johtokunta
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LIPPO JUNIORIT RY
Oulun Lippo Juniorit ry on vuonna 2003 perustettu pesäpallon junioritoimintaan erikoistunut seura.
Lippo Junioreilla on ikäkausijoukkueita G-junioreista aina Nuorten Superpesikseen saakka; sitä
vanhempien poikapelaajien osalta toimimme yhteistyössä Oulun Lipon / Läpilyönti Oy:n kanssa.
Lisäksi seurassa on harrastepesis-toimintaa leidipesiksen, puulaakin, pesisliikkarin ja -koulun
osalta.
Seuramme tehtävänä on huolehtia pesäpallon junioritoiminnasta aina pesiskoulusta vanhempiin
junioreihin sekä pojissa että tytöissä. Koko lippolaisessa toiminnassa on mukana yhteensä noin 450
lisenssipelaajaa ja edustus kaikissa juniori-ikäluokissa. Lisäksi seurassa järjestetään
tuomarikoulutusta ja –toimintaa sekä meillä toimii yhteensä noin 30 valmentajaa pelaajien tukena.
Lippo Junioreissa on rakennettu sekä tytöissä että pojissa aina aikuisten sarjoihin asti ulottuva
pelaajapolku, jossa juniorien on mukava harrastaa lajia ja nauttia sen tuomista elämyksistä sekä
kehittymisestä. Seuramme tavoitteena on kasvattaa kansallispelimme pesäpallon tunnettavuutta
Oulun seudun nuorten keskuudessa. Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden harrastaa pesäpalloa,
pelaamaan pesäpalloa kilpailumielessä urheilijana huipputasolla ja tarjoamaan myös
mahdollisuuden valmentaja- ja tuomaritoimintaan. Joukkue- ja ryhmäjaot seurassamme teemme
valmentajien näkemyksen mukaisesti, jolloin pystymme takaamaan kaikille laadukkaan toiminnan,
parhaan peliajan ja yksilön kehittymisen.
Kaiken toimintamme perustana on tarjota nuorille mahdollisuus harrastaa urheilua positiivisessa
ilmapiirissä. Terveiden harrastusten kautta haluamme auttaa nuoria löytämään myös terveet
elämäntavat ja hyviä ystäviä sekä toivottavasti myös koko elämän ajan kestävän rakkauden
pesäpalloon. Olemme lisäksi merkittävä nuorten työllistäjä.

Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset
Oulun Lippo Juniorit ry on Suomen Pesäpalloliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan jäsenseura,
jonka muodostavat sen jäsenet. Seuran jäsenet käyttävät seurassa ylintä päätäntävaltaa kevät- ja
syyskokouksessa. Kokouksista ilmoitetaan sääntöjen mukaisesti sanomalehti Kalevassa 14 päivää
ennen. Seuran säännöt löytyvät verkkosivuilta www.lippojuniorit.fi
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Sen kutsuu koolle
johtokunta. Syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä johtokunnan, johon kuuluu kuusi jäsentä.
Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, ja puolet jäsenistä on erovuorossa vuorovuosina.
Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman, talousarvion seuraavalle vuodelle ja jäsenmaksun
suuruuden.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-toukokuussa. Kevätkokouksessa
hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus.
Oulun Lippo Juniorit ry:n tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Johtokunta
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Seuratasolla päätöksentekovastuussa ovat seuran johtokunta sekä operatiivinen johto.
Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi johtokunnan jäsentä. Johtokunta kokoontuu
tarvittavin aikavälein, koollekutsujana ja sihteerinä toimii seuran toiminnanjohtaja.
Johtokunta tekee kullekin kaudelle seuran talousarvioehdotuksen, jonka syyskokous hyväksyy ja
näin luo ne taloudelliset puitteet, joissa toimintaa pyöritetään.
Johtokunta linjaa toiminnan toimintasuunnitelmassa ja käsittelee kokouksissa muita akuutteja
seuratoimintaan liittyviä asioita. Seuran päivittäisestä toiminnasta vastaa operatiivinen hallinto
toiminnanjohtajan johdolla.
Seuran virallisen nimen kirjoittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, jotka ovat johtokunnan
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Seura valitsee joka toinen vuosi syyskokouksessa 2vuotiskaudelle puheenjohtajan, joka vastaa junioritoiminnan kokonaisuudesta yhdessä
toiminnanjohtajan kanssa.

TOIMIHENKILÖT

Toiminnanjohtaja
Seurassa työskentelee toiminnanjohtaja seuran puheenjohtajan alaisuudessa. Hänen työaikansa on
40 tuntia viikossa. Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:











kokonaisvastuu seura- ja yhdistystoiminnasta
johtokunnan sihteeri, dokumentointi
seuratoiminnan kehittäminen
pesäpallokoulun rehtorin tehtävät
seuran postit ja laskutus
avustukset ja hakemukset
talous ja kioskitoiminta / kenttätoiminta
myynti ja markkinointi
työnantajan velvollisuudet, kesätyöläiset
seuran viestintä

Junioripäällikkö
Seurassa työskentelee junioripäällikkö seuran toiminnanjohtajan alaisuudessa. Hänen työaikansa
on 30-40 tuntia viikossa. Junioripäällikön toimenkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:







vastuu joukkuetoiminnasta
uusien aloittavien pelaajien, harrastajien, valmentajien ja seuratoimijoiden rekrytointi
valmentajayhteistyö
harrastajamäärien kehittäminen
myClub-järjestelmä
harjoitus- ja pelivuorojen koordinointi
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pesiskoulu/harrastepesistoiminta
valmennustyö joukkueissa
toimistotyöt

Valmennuspäällikkö
Seurassa työskentelee valmennuspäällikkö seuran junioripäällikön alaisuudessa. Hänen työaikansa
on 10-20 tuntia viikossa. Valmennuspäällikön toimenkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:







vastaa junioripäällikön kanssa valmentajien rekrytoinnista ja valmennustiimien
muodostamisesta
vastaa junioripäällikön kanssa joukkueiden muodostamisesta ja pelaajaliikenteestä / jojoyhteys
vastaa valmentajien kouluttamisesta / valmentajakerho, seurannasta ja sovitusta
valmennuslinjauksesta
on jokaisen valmennustiimin jäsen
varmistaa ns. kakkosjoukkueiden toiminta ja tasa-arvoisuus ykkösjoukkueiden rinnalla
pelaajapolku ja urheilijan polku

SEURAN KOULUTUSTOIMINTA
Valmentajien koulutusta järjestetään sekä seuran sisäisesti että liittotasolla. Seuran johto määrittää
koulutustoiminnan periaatteet vuosittain. Se linjaa valmentajien ja tuomareiden koulutukseen
osallistumisen ja valmentajien jatkokoulutukseen osallistumisen. Joukkueenjohtajat ja valmentajat
kartoittavat joukkuekohtaisen kouluttautumistarpeen ja ilmoittavat siitä junioripäällikölle.
Toiminnanjohtaja / junioripäällikkö päättää osallistuvat johtokunnan linjausten mukaisesti.
Koulutusvaatimukset
Aloitustaso: 1-tason koulutuskokonaisuus “Toimiva joukkue” (tai suoritettu PML)
 Valtakunnallinen F-G-ikäisten Naperoleiri
 F-G-ikäisten alueleirit
 Aluesarjat ikätasoon katsomatta
Suoritettu 1-taso (tai suoritettu JPVT)
 Aloitustason leirit ja sarjat
 C-E-ikäisten alueleirit
 Valtakunnallinen E-ikäisten Tenavaleiri
 Valtakunnallinen D-ikäisten Suurleiri
Suoritettu 2-taso, juniorivalmentajapolku tai huippuvalmentajapolku (tai suoritettu NPVT)
 Aloitustason ja 1-tason leirit ja sarjat
 Valtakunnallinen C-ikäisten Nuorisoleiri ja C-ikäisten SM-karsinta
 B-junioreiden sarjatoiminta
 Aikuisten sarjat suomensarjaan asti
3-taso (Lajivalmentajatutkinto)
 Aloitustason, 1-tason ja 2-tason leirit ja sarjat
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Aikuisten sarjat Superpesikseen asti
Osallistuminen pelinjohtajapäiville* (edustus joukkueen valmennuksesta)

Ei koulutusvaatimuksia liiton toimesta
 Maakuntasarja, aikuisten aluesarjat
Junioripäällikkö ja valmennuspäällikkö vastaavat seuramme valmentajien koulutuksen käytännön
toteutuksesta seuran sisällä. Liiton koulutuksista vastaa pohjoisen alueen seuratoiminnan kehittäjä.
Pesäpallon tuomarit kouluttautuvat sekä Pesäpalloliiton että seuran tuomarikoulutuksen kautta.
Nuorisotuomarit saavat pääkoulutuksensa oman alueemme nuorisotuomarikoulutustilaisuuksissa.
Seuramme järjestää omaa tuomarikoulutusta ja muuta tuomareiden yhteistä toimintaa.
Valmentaja- ja tuomarikoulutusten lisäksi koulutetaan mm. pesiskouluohjaajia ja kirjureita sekä
järjestetään erityisiä teemakoulutuksia.

STRATEGIA

Missio
Mielekästä harrastamista ja kilpailua Hyvässä Seurassa

Junioripesistä suurella sydämellä

Missio kuvaa seuramme toiminta-ajatuksen, sen miksi seuramme on olemassa. Missio pyrkii
vastaamaan kysymykseen siitä, mitä seurassa halutaan pysyvästi tehdä ja mihin seurassamme
halutaan päästä pidemmällä aikavälillä. Missio liittyy siis hyvin vahvasti seuran perustarkoitukseen
ja sen ydintoimintaan. Samoin se kertoo laajemminkin seuran roolista ja tehtävästä
yhteiskunnassa.
Missio on yhdessä arvojen ja vision kanssa osatekijä seuran strategian määrittelyssä. Kyseessä on
siis yksi strategian perusosista, joiden päälle strategia rakennetaan.

Visio
Pohjois-Suomen laadukkain ja arvostetuin junioripesäpalloseura
Visio on meille seurassa toimiville unelma siitä, millaisena näemme seuramme tulevaisuudessa. Se
on tavoite, johon pyrimme ja joka innostaa meitä kaikkia jatkamaan juniorityön parissa.

Arvot
Arvot ovat seuran toimintaa ohjaavat periaatteet, joille ominaista on pysyvyys, voimakkuus ja
riippumattomuus ajasta ja paikasta. Arvot ovat tärkeäksi koettuja asioita, jotka ohjaavat toimintaa

9 (24)
valintatilanteessa. Ne ovat yhteisesti hyväksyttyjä asioita, jotka ohjaavat ja motivoivat toimijoita
kuten pelaajia, vanhempia, valmentajia, joukkueenjohtajia ja rahastonhoitajia. Alla on esitetty
seuramme määritellyt arvot.
TASA-ARVO
 Tyttöjen, poikien ja muunsukupuolisten toiminta on tasa-arvossa seuran sisällä
 Jokaisella on mahdollisuus mielekkääseen toimintaan omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioon
ottaen (harraste, kilpailu, valmennus, tuomarointi, seuratehtävät)
 Lasten ja nuorten toiminta ei ole ristiriitaista
INTOHIMO
 Kaikilla toimijoilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Jokainen sitoutuu omaan rooliinsa 100 %
 Kaikesta toiminnastamme paistaa ulospäin aktiivisuus ja innokkuus
 Yhteistyötahto lasten ja nuorten toiminnan eteen: kaikkien yhteinen kotipesä
KEHITTYMINEN
 Toimintaamme ohjaa jatkuva kehittyminen
 Uudet ideat, uudet toimintatavat
 Jatkuva valmennuksen ja toimijoiden kouluttaminen
LAADUKKUUS
 Mitattavaa ja arvioitavissa, esim. pelaajavaihtuvuus, harjoitusten lkm, jäsenkyselyt
 Toiminnan taso kestää tarkastelun
 Viestinnällisesti ja imagollisesti korkeatasoista

VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN
Sisäinen viestintä
Seuran sisäinen viestintä tapahtuu pääkanavana myClub-järjestelmän kautta. Siellä tiedotetaan ja
viestitään kaikki seuran tärkeimmät tapahtumat. Se toimii myös vanhempien sisäisenä
keskustelualustana. Tämän lisäksi Whatsapp toimii tärkeänä nopean viestinnän välineenä.
Joukkueilla on vanhempien yhteisiä tapaamisia, jotka kutsuu koolle joukkueenjohtaja.
Joukkueenjohtaja tai muu nimetty henkilö vastaa oman joukkueen tiedottamisesta joukkueen ja
vanhempien kanssa yhteisesti sovitulla tavalla. Kukin joukkue valitsee joukkueen www-sivujen
ylläpitämiseen vastuuhenkilön.
Seuran puolesta viestintä menee kaikille ilmoitetuille huoltajille myClub-jäsenpalvelun rekisterin
kautta. Urheiluseura ei voi toimia sovittelijana huoltajuutta koskevissa asioissa, vaan tällöin yhteys
tulee ottaa asiaa koskeviin viranomaisiin ja pyytää yhteydenottoa seuraan.

Ulkoinen viestintä
Seuralla on verkkosivut, Instagram-, Facebook-, Snapchat- ja Twitter-tilit, joita päivittävät seuran
toimihenkilöt. Toiminta on aktiivista, monipuolista ja laadukasta.
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Ulkoista tiedotusta hoidetaan pääasiassa nettisivujen kautta (osoite http://www.lippojuniorit.fi) ja
sosiaalisen median kautta, mm. Facebook ja Instagram.

Sosiaalisessa mediassa toimiminen
Oulun Lippo Juniorien sosiaalisen median käytön ohjeistus
- Seurahenkilöt (valmentajat, juniorijoukkueiden toimihenkilöt, junioripelaajat), mm. Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp, Youtube, Snapchat, keskustelupalstat
- Lippo Juniorit kannustaa seuratoimijoita julkaisemaan aktiivisesti sisältöä (tekstiä, kuvaa ja
videota) juniorijoukkueensa harjoituksista, peleistä, pelimatkoilta ja joukkueen toimista
juniorijoukkueiden omien ja henkilökohtaisten sosiaalisen median tiliensä kautta.
- Seurahenkilöiden olisi hyvä käyttää julkaisuidensa yhteydessä: #lippojuniorit ja #pesis
tunnisteita tilanteen mukaan (Facebook, Instagram ja Twitter).
- Seurahenkilöitä ja juniorijoukkueita kannustetaan myös aktiivisesti tykkäämään, jakamaan ja
kommentoimaan oman seuran ja joukkueen sosiaalisen median tilien julkaisemia päivityksiä.
Seuran virallinen Instagram-tili on @lippojuniorit.
- Juniorijoukkueen tilien, seuratoimijoiden (valmentajat ja taustat) ja pelaajien kautta julkaistavien
sisältöjen tulee olla hyviä käytöstapoja noudattavia, eikä niissä sovi käyttää epäsopivaa
kielenkäyttöä tai materiaalia (esimerkiksi kiroilu, vastustajan mollaaminen). Lisäksi jos pelikaveri
kieltää, ettei häntä saa kuvata – älä kuvaa.
- Kiusaaminen on asia, jota emme hyväksy; ei netissä eikä kasvotusten. Jos havaitset kiusaamista,
ota heti yhteys vanhempaan tai joukkueen toimihenkilöön. Jos havaitset omaan seuraan
kohdistuvaa negatiivista arvostelua, älä kommentoi siihen, vaan ota yhteyttä joukkueesi
toimihenkilöön.
Ongelmatilanteissa suosittelemme ottamaan yhteyttä puhelimitse suoraan joukkueen / seuran
toimihenkilöihin myClubin tai muiden some-kanavien sijasta.
Reilua peliä toivottaen: sekä kentällä että somessa!

Seuran logo ja värit
Lipon logo muodostuu keltaisesta laakeriseppeleen ympäröimästä pallosta, sen keskellä olevasta
sinisestä Lippo-tekstistä, sen alapuolella olevasta luvusta 2003 ja alimpana sijaitsevasta Juniorittekstistä. Logoa käytetään kaikissa seuran nimissä lähettävissä viesteissä ja myytävissä tuotteissa.
Lisäksi voidaan käyttää Lippo Juniorit -tekstilogoa sekä seuran slogania: Junioripesistä suurella
sydämellä. Toiminnanjohtaja ohjeistaa tarvittaessa logon käyttöä ja myöntää luvan uusille
käyttökohteille. Seuran logoa ei saa käyttää ilman lupaa esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin.
Lipon tunnusvärit ovat valkoinen ja keskisininen (royal), joita käytetään peli- ja harjoitteluasuissa.
Sen lisänä voidaan käyttää keltaista väriä.
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JOUKKUE- JA SEURATOIMINNAN TALOUS
Joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja laativat joukkueen talousarvion, jonka tulojen ja menojen
tulee olla tasapainossa. Joukkueen varojen käytöstä vastaavat joukkueenjohtaja ja
rahastonhoitaja. Seuran johtokunta toiminnanjohtajan johdolla päättää valmennustiimien
kulurakenteesta sekä valmennuspäälliköiden maksuista joukkueille, jotka joukkue budjetoi.
Lisäksi seura informoi joukkueita vuosittain kausimaksun suuruudesta, jolla katetaan erillisen infon
mukaisesti seuran yleiskustannuksia. Kausimaksu on kaikille vuosittain määritellyille pelaajille
pakollinen. Maksamatta jättäminen tarkoittaa, että ei ole oikeutettu seuran toimintaan eikä
jäsenyyteen. Maksuviiveet ja -myöhästymiset käsitellään tarvittaessa seuran johtokunnassa.
Joukkueet tekevät ja sopivat itsenäisesti seuran antamien linjausten mukaisesti
valmentajasopimukset sekä maksut kaudelle ja leireille.
Kun uusi joukkue perustetaan ja vanhemmat kokoontuvat, valitaan joukkueelle rahastonhoitaja.
Joukkue ilmoittaa rahastonhoitajan henkilötiedot toiminnanjohtajalle, joka päättää pankkitilin
avaamisesta joukkueelle, ellei joukkueella ole jo tili. Jos tili on olemassa, tehdään muutos tilin
käyttöoikeustietoihin. Tilin käyttöoikeus annetaan joukkueen ja seuran rahastonhoitajalle.
Joukkueilla ei saa olla muita tilejä kuin seuran niille osoittama tili. Joukkueiden tilit liitetään Lippo
Juniorit ry:n kirjanpitoon. Joukkueen tilin kuitit toimitetaan ohjeistuksen mukaan tilitoimistolle.
Joukkueiden rahastonhoitajille pidetään info joukkueiden järjestäytymisen jälkeen. Siinä käydään
läpi joukkueen taloudenhoitoon liittyvät perusasiat.
Joukkueet hankkivat itselleen varoja kustannusten peittämiseksi kuluihin, jotka eivät kuulu seuran
kausimaksun piiriin. Erilaiset talkoosuoritteet, arpojen myynti, yhteistyösopimukset, mainosmyynti
seuran ohjeistuksen mukaisesti, myyjäiset ym. ovat suositeltavia joukkueiden
varainhankintatapoja. Vanhemmat ovat varainhankinnassa avainasemassa. Joukkueet keräävät
kuukausimaksuja kulujensa kattamiseksi. Joukkueiden tulee laatia sisäiset pelisäännöt,
talousraamit, varainkeruutavat ja kerättyjen varojen käytöt huoltajien palaverissa.
Kaikki joukkueiden tilillä olevat varat ovat Oulun Lippo Juniorit ry:n omaisuutta. Varat ovat
luonnollisesti joukkueen käytössä. Pelaajan lopetettua harrastuksensa hänelle ei voida maksaa
seuran kausimaksuja takaisin. Joukkueen oman toimintamaksun osalta edetään joukkueen oman
sisäisten päätösten perusteella.
Vanhan toimintakauden päätteeksi omaisuus siirtyy joukkueen mukana seuraavan toimintakauden
pohjakassaksi joukkueen käyttöön. Mikäli seurassa joudutaan suorittamaan joukkueiden
yhdistämisiä tai pelaaja siirtyy uuteen Lipon joukkueeseen, joukkueen varat siirretään pelaajan
mukana uudessa tilanteessa vallitsevan pääluvun mukaan uuteen joukkueeseen. Mikäli edellisen
kauden pelaaja on lopettanut seurassa, katsotaan hänen varojen jakautuneen koko joukkueen
hyväksi (maksut eivät siirry ikäluokan mukana), eikä maksuja palauteta, ellei joukkueen omissa
säännöissä muuta sovita.
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Joukkueiden maksut
Lisenssimaksu ja vakuutukset
Jokainen Lippo Junioreissa pelaava maksaa Suomen Pesäpalloliitolle lisenssimaksun itsenäisesti,
eikä se kuulu seuran kausimaksujen piiriin. Se toimii pelilupana sarja- ja leiriotteluissa sekä
vakuutuksena peli- ja harjoitustapahtumissa. Huoltaja vastaa siitä, että jokaisella pelaajalla on
lisenssi / vakuutus ja joukkueenjohto, että joukkueen lisenssiluettelo on mukana peleissä ja
leireillä. Jokaisella pelaajalla tulee olla vakuutus seuran toiminnasta. Vakuutuksen tulee kattaa
mahdolliset vahingot: seura ei kata kilpapelaajien ja kauden aikana tulleiden tapaturmien
kustannuksista. Seuralla on voimassa harrastepelaajien / kerhotoiminnan vakuutus.
Junioripelaajien lisenssimaksun suuruus vaihtelee pelaajan iän ja sarjatason mukaan.
Pesäpalloliitto määrittelee vuosittain lisenssimaksun suuruuden. Mikäli pelaajalla on voimassa oleva
tapaturmavakuutus toisessa vakuutusyhtiössä, siitä tulee toimittaa kirjallinen todistus
joukkueenjohtajalle. Todistuksesta tulee ilmetä vakuutusyhtiön nimi, vakuutuksen numero ja
vakuutuksen kattavuus sekä voimassaolo. Vakuutuksen on katettava pesäpallon kilpailu- ja
harjoittelutoiminta sekä niihin liittyvät matkat kotimaassa sekä ulkomailla. Osallistuja maksaa
vakuutuksen mahdollisen omavastuuosuuden. Seura ei kata omavastuuosuuksia lisensseissä ja
vakuutuksissa.
Seura huomauttaa, että pelaajan täytettyä tietyn iän, voi oma hankittu jatkuva vakuutus olla
rauennut. Huoltajan vastuulla on huolehtia henkilökohtaisen vakuutuksen voimassaolosta.
Vakuuttamaton pelaaja on huoltajan vastuulla, eikä seura vastaa vahingoista aiheutuneista
kustannuksista.
Jäsenmaksu
Jokainen seuraa edustava pelaaja maksaa vuosittain jäsenmaksun. Pelaajien jäsenmaksu sisältyy
kausimaksuun ja tämän maksamalla liittyy seuran jäseneksi. Jäseneksi katsotaan kuuluvan vain
maksujen maksaneet henkilöt. Lisäksi toivotaan, että kaikki toimihenkilöt ja vanhemmat
maksaisivat kannatusjäsenmaksun vapaaehtoisena kannatusmaksuna. Jäsenmaksun ja
ainaisjäsenmaksun suuruus määritellään vuosittain. Jäsenmaksu maksetaan seuran päätilille.
Johtokunnan jäsenten sekä B-ikäisten tai vanhempien pelaajien jäsenmaksun maksaa seura.
Seuran toimintaan voi tulla mukaan kokeilemaan kuukaudeksi ilman maksuvelvoitetta seuralle tai
joukkueelle. Mikäli toiminta on harrastepesistoimintaa, kattaa seuran vakuutus tämän. Mikäli
toiminta on kilpa- ja pelitoimintaa, tulee pelaajalla olla oma vakuutus voimassa.
Kuukausimaksu ja joukkueen oma varainhankinta
Edellä esitettyihin kausimaksuihin eivät sisälly joukkueen omat kulut, jotka jäävät joukkueen tai
pelaajan itse hoidettavaksi. Näitä ovat esimerkiksi leirimaksut, turnausmaksut, peli-, turnaus- ja
leirimatkakulut, Ouluhallin vuoromaksut, harjoituspallot, pelivälineet, verkkarit tai muut seura-asut,
ensiapulaukku ja muut huoltotarvikkeet sekä joukkueen omat retket ja muut tilaisuudet.
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Pelaajat maksavat oman joukkueensa tilille kuukausimaksua. Maksuohjeet (tilinumero, maksun
suuruus) antaa joukkueen rahastonhoitaja. Kuukausimaksun suuruus voi vaihdella kauden
kestäessä joukkueen rahatilanteesta riippuen.
Joukkueen tulee järjestää oman taloutensa hoitamiseksi varainhankintakeinoja, jotka eivät
kuitenkaan saa olla samoja kuin seuran yhteiset varainhankinnat tai ristiriidassa niiden kanssa.
Joukkueille suositeltavia toimintamuotoja varainhankintaan ovat muun muassa
 pika-arpajaiset omissa peleissä
 joukkueen omat talkoot
 myyjäiset
Myös seura järjestää varainhankintaan liittyviä tapahtumia ja tempauksia, joihin osallistumalla
joukkue voi kerätä itselleen varoja. Näitä ovat esimerkiksi
 arpojen myynti
 leirien ja turnausten talkoot
 edustusjoukkueen otteluiden kenttämyynti
 yhteistyötahojen pyytämät talkoot.
Tarvittaessa seura voi pyytää ja velvoittaa joukkueita osallistumaan koko seuraa koskeviin yhteisiin
varainkeruu- tai toiminnallisiin talkoisiin.
Seurasiirrot
Jokainen Lippo Junioreihin siirtyvä pelaaja maksaa oman seurasiirtonsa ohjeistuksen mukaisesti
omakustanteisesti. Seura tai joukkue ei kata seurasiirroista aiheutuvia maksuja.

TUOMARITOIMINTA
Seurassamme voi harrastaa myös tuomaritoimintaa. Se on kehittävä harrastus, jossa opitaan
tekemään vastuullisia ratkaisuja, toimimaan yhteistyössä muiden tuomareiden kanssa ja tulemaan
toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
Seuran tuomaritoimintaa koordinoi tuomarivastaava. Tuomarivastaava järjestää vuosittaiset
tuomarikoulutustilaisuudet, laatii tuomarilistan alkavan kauden kotiotteluihin, nimeää liitonsarjojen
kotiotteluiden aputuomarit sekä nuorten aluesarjojen kotiotteluiden peli- ja syöttötuomarit.
Lippo Juniorit kouluttaa pesistuomarit yhteistyössä Pesäpalloliiton kanssa. Seuramme tuomarit
osallistuvat sekä sarja- että leiriotteluiden tuomitsemiseen. Joukkue osallistuu tuomareiden
matkakuluihin leireillä, mikäli tuomarit lähtevät joukkueen nimeämiksi tuomareiksi (tuomarivelvoite
leireillä).
Joukkueet eivät kilpaile seuran sisäisesti tuomareista. Leireille osallistuvat joukkueet hankkivat
yhteisesti tuomarit kaikille seuran leirille osallistuville joukkueille. Tuomareille korvataan yhteisesti
sovittu korvaus.

HARRASTETOIMINTA

Pesiskoulu ja pesisliikkari
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Suuri osa pesäpallojunnuista on aloittanut pesäpalloharrastuksensa pesiskoulussa. Pesiskoulu on
seuran yksi tärkein harrastepesiksen osa-alue. Se on tarkoitettu 5-12 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Pesiskoulun tavoitteena on liikunnan ilon ja riemun löytäminen, lajitiedon ja -taitojen
kartuttaminen sekä ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen ja uusien kavereiden saaminen.
Pesiskoulun myötä harrastus juniorijoukkueessa voi jatkua ja tie huippupelaajaksi voi alkaa! Yksi
tärkeä painopiste pesiskoulusta on pelaajien siirtyminen joukkuetoiminnan pariin. Minimitavoite on
saada vuosittain 150-200 harrastajaa.
Pesiskoulusta vastaa pesiskoulun rehtori. Pesiskoulu alkaa kesäkuussa ja se toimii kesän aikana eri
puolilla kaupunkia. Pesiskoulun valmentajat ovat lajia harrastavia nuoria ja kesätyöseteliläisiä.
Ohjaajille järjestetään perehdytys ja ohjaajakoulutus.
Pesiskoulun harjoituksia on useita kertoja viikossa pesiskoulun lukujärjestyksen mukaan. Lisäksi
pesiskouluun kuuluu pelejä eri kaupunginosajoukkueiden välillä. Ne pelataan pääosin Niittyaron
kentällä.
Pesiskoulumaksu sisältää opetuksen ja ohjauksen, pelipäivät, vakuutuksen, välineiden käytön,
pesiskoulutuotteen, diplomin sekä vapaan pääsyn kaikkiin otteluihin kauden aikana.
Seura järjestää pesisliikkaritoimintaa tarpeen ja tilojen mukaan 3-5-vuotaille.

Leidi- ja kuntopesis
Seura järjestää aikuisille harrastepesistoimintaa leidipesiksen ja kuntopesiksen osalta. Nämä
pelaajat kirjataan harrastepelaajapasseilla seuran toimintaan. Toiminnasta vastaa seuran
toiminnanjohtaja.

Koulu- ja päiväkotiyhteistyö
Seura tekee aktiivisesti koulu- ja päiväkotiyhteistyötä lajiesittelyjen osalta. Seura panostaa lajin
jalkauttamiseen kouluihin ja päiväkoteihin tavoitteena lajin tunnettuus ja uudet harrastajat.
Pesiskoulusta ja harrastetoiminnasta jaetaan tiedote Oulun ala-asteen kouluille etenkin kevään ja
syksyn aikana. Lisäksi pesiskoulusta tullaan kertomaan kouluille mahdollisuuksien mukaan laajasti
lajiesittelyjen kautta. Seura pyrkii osallistumaan eri lajia koskeviin lastentapahtumiin.

JUNIORITOIMINTA
Lippo Juniorit ry:n toiminnanjohtaja, junioripäällikkö ja valmennuspäällikkö rekrytoivat yhteistyössä
joukkueen valmentajat. Valmennustiimit hyväksyy seuran junioripäällikkö ja valmentajien
korvaukset seuran linjausten mukaisesti toiminnanjohtaja (joka informoi joukkueita, jotka
sitoutuvat maksuihin). Seura osoittaa kullekin juniorille, yhteistyössä seuran junioripäällikön,
valmennuspäällikön ja kunkin joukkueen valmennustiimin kanssa harjoitteluryhmän ja joukkueen,
missä harjoitella ja pelata, taaten kaikille turvallisen ympäristön, laadukkaan toiminnan, parhaan
peliajan ja mahdollistaen yksilön parhaan kehittymisen. Kunkin joukkueen vanhempainkokous
valitsee muut joukkueen vastuutoimihenkilöt. Joukkue ei voi toimia ilman toimihenkilöitä, joten
vanhempien aktiivisuus on erittäin tärkeää lasten urheilun mahdollistamisessa.

Joukkueiden omat pelisäännöt
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Jokainen ikäluokkien joukkue laatii itselleen omat sisäiset pelisäännöt pelikaudeksi kerrallaan
joukkueenjohtajan ja valmennustiimin johdolla. Pelisäännöt ovat pakollisia kaikille ja ne tulee
esittää leireille lähdettäessä leiriorganisaatiolle.
Toisessa vaiheessa pelaajien huoltajat ja joukkueen valmennustiimi sopivat omista
pelisäännöistään pelikaudeksi kerrallaan.
Joukkueet järjestävät oman toimintansa itsenäisesti seuran yleislinjojen mukaisesti. Joukkueet
valitsevat omat toimihenkilönsä, tekevät omat pelisääntönsä ja keräävät omatoimisesti
tarvitsemansa varat.
Kaikkien huoltajien tulee sitoutua toimimaan joukkueiden omissa talkootehtävissä
pelitapahtumissa, esimerkiksi kirjurina, aputuomareina ja kenttien järjestelijöinä. Talkoovuorot
tulee jakaa tasaisesti ja jokaisen tulisi osallistua yhteisiin tehtäviin. Mikäli tehtävään ei pääse, tulee
siihen itse etsiä korvaava vuoron tekijä. Toimihenkilöiden ei tarvitse halutessaan osallistua muihin
ottelutapahtumiin liittyviin talkootehtäviin. Talkootehtävissä tulee muistaa, että ne tehdään lasten
urheilun ehdoilla ja vuoksi.
Joukkueet voivat halutessaan omissa pelisäännöissään sopia joukkueenjohtajien ja / tai
rahastonhoitajien kausimaksujen kattamisesta omista toimintamaksuista kiitokseksi tehdystä
työstä.

Juniorijoukkueen toimihenkilöt
Jokaisella joukkueella tulee olla nimettynä ainakin seuraavat toimihenkilöt:




valmentaja
joukkueenjohtaja
rahastonhoitaja

Useimmiten vanhempainkokouksessa valitaan myös joukkueen huoltaja, tiedotusvastaava ja
talkoovastaava. Seura suosittelee tiimimallissa toimimista, jossa tehtäviä jaetaan laajasti.
Toimihenkilöt valitaan aina kaudeksi kerrallaan. Nimettyjen toimihenkilöiden lisäksi joukkueet
tarvitsevat lisää toimijoita mm. kotipelien tuomarointiin, vieraspelien kuljetuksiin sekä erityisesti
leireillä kuljetus/valvonta/toimitsija tehtävien hoitamiseen. Näistä tulee sopia joukkueenjohtajan
ohjaamana riittävän ajoissa ennen kunkin tapahtuman ajankohtaa. Joukkueenjohtajan tulee
koordinoida joukkueen toiminta sekä leirin aikainen toiminta. Joukkueen toiminta tulee sopia
ennakkoon ennen kauden alkua työnjakojen suhteen (valmentajien tehtävät).
Joukkueen toimihenkilöt hoitavat heille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen ja sopimusten
mukaisesti. Heidän tulee noudattaa Suomen lakeja, Pesäpalloliiton ja Oulun Lippo Juniorit ry:n
sääntöjä sekä joukkueen itse laatimia pelisääntöjä.
Seuraavassa on esitetty esimerkinomaisesti joukkueen toimihenkilöiden tehtävät.

Valmentaja
Joukkueen valmentajan tehtäviä ovat mm. seuraavat;
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suunnittelee ja laatii joukkueen valmennussuunnitelman/toimintasuunnitelman ja vastaa sen
toteutumisesta
laatii harjoitussuunnitelman koko kaudeksi sekä tarvittavat kuukausi- tai viikkosuunnitelmat
on läsnä kaikissa joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumissa (ainakin yksi joukkueen
valmentajista aina paikalla)
vastaa harjoitusten ja otteluiden käytännön toteuttamisesta, johtamisesta sekä niiden
kirjaamisesta
pitää harjoituspäiväkirjaa
sitoutuu ohjaamaan ja peluuttamaan joukkuettaan seuran yhteisten tavoitteiden suuntaisesti
huolehtii siitä, että joukkueen pelaajat käyttävät asianmukaisia ja sääntöjen edellyttämiä
varusteita, ml. Kypäräpakko harjoituksissa
osallistuu joukkueen vanhempainiltoihin sekä seuran tai valmennustiimin järjestämiin
valmentajailtoihin
käy läpi pelisääntökeskustelut pelaajien ja vanhempien kanssa, jota joukkueenjohtaja koordinoi
toimii yhteistyössä joukkueenjohtajan ja vanhempien kanssa
suorittaa pelaaja- ja seura-arvioinnit kauden päätteeksi
johtaa valmennustoiminnan kokonaisuutta ja saa siihen työrauhan
ei rekrytoi pelaajia muista seuroista
osallistuu aktiivisesti seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin itsensä ja seuran toiminnan
kehittämiseksi

Joukkueenjohtaja
-

















hoitaa kotiotteluiden järjestelyt: kenttävarauksen, tuomarit, toimitsijat, tiedottamisen
vierasjoukkueelle ym. ellei joukkueelle ole nimetty peli- ja matkajärjestelyistä vastaavaa
henkilöä

hoitaa joukkueen leirien vaatimat järjestelyt
huolehtii joukkueen lisenssilistasta, tarkastaa lisenssit
huolehtii valmentajien sopimusasioista joukkueessa
vastaa omien turnausten järjestelyistä
raportoi mahdollisista epäurheilijamaisuuksista seurajohdolle
laatii kauden päätteeksi joukkueen toimintakertomuksen
huolehtii joukkueen osallistumisesta seuran yhteisiin talkoisiin yhdessä talkoovastaavan kanssa
huolehtii muista seuran antamista tehtävistä yhteistyössä muiden vanhempien ja joukkueen
pelaajien kanssa
osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin itsensä, joukkueen
ja seuran toiminnan kehittämiseksi
tukee joukkueiden valmentajia näiden tehtävässä
hoitaa mahdolliset seurojen väliset pelaajasiirtoasiat
vastaa joukkueen sisäisestä tiedottamisesta ja myClubista
joukkueen sisäisen tiedottamisen lisäksi huolehtii tiedonkulkuketjusta: pelaajilta/vanhemmilta
valmennustiimille/junioripäällikölle ja toisin päin
huolehtii siitä, että jokaista pelaajaa kohdellaan joukkueessa kaikilta tahoilta (myös valmennuspeluuttaminen) tasapuolisesti
joukkueenjohtajaa sitoo vaitiolovelvollisuus

Ohjeita turnausten järjestämiseen
Jojon / turnausvastaavan tehtäviä koskien turnauksen järjestämistä:
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 kutsujen lähettäminen, oman joukkueen organisointi
 talkooporukan organisointi turnaukseen, talkoovuorot
 laskutus yhdessä rahurin kanssa
 turnausaikataulun laadinta
 yhteydenpito osallistuviin joukkueisiin ja heidän informointi
 pukukoppien jaon varmistaminen
 ruokailuasiat
 tuomarit turnaukseen (tuomaripalkkioiden määrittely)
 turnauspäällikön tehtävät: otteluiden juoksutus, aikataulussa pysyminen
 kenttien tekeminen yhdessä muiden vanhempien kanssa (tenavakentän teippaus,
juniorirajat, mitat)

 teippien ja muiden ea-tarvikkeiden hankinta
 palkitseminen ja palkinnot (turnauksen nimen myyminen esim. palkintoja vastaan?)
 tuomaripalkkiolaskujen hoitaminen rahurin kanssa
 turnauksesta raportointi nettiin, juttuja, kuvia, somet #

Huoltaja
- vastaa omalta osaltaan joukkueen urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden
noudattamisesta ja toteutumisesta











on velvollinen olemaan läsnä kaikissa harjoituksissa ja otteluissa mahdollisuuksien mukaan tai
valmentajien ja joukkueenjohtajan kanssa sovitulla tavalla
huolehtii sitä, että joukkueen pelaajat käyttävät asianmukaisia ja sääntöjen edellyttämiä
varusteita
vastaa joukkueen varusteiden kunnosta, täydennyksistä ja kierrättämisestä
huolehtii joukkueen ensiapulaukun valmiudesta ja saatavilla olosta ja samalla mahdollisesta
ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa
vastaa joukkueen nestehuollosta harjoituksissa ja otteluissa
huolehtii oikean urheilijan ravintotietouden levittämisestä joukkueen jäsenille
edellyttää pelaajilta asianmukaisuutta, huolellisuutta ja siisteyttä
osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin itsensä ja seuran
toiminnan kehittämiseksi
huolehtii yhdessä muun valmennustiimin kanssa joukkueen välineistöstä

Rahastonhoitaja






vastaa joukkueen maksujen seurannasta ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana yhdessä
joukkueenjohtajan kanssa
hoitaa joukkueen rahaliikenteen joukkueen tilin kautta seuran ohjeistuksen mukaisesti
toimittaa tilikauden tositteet tilitoimistolle (tosite per maksu)
laatii joukkueen talousarvion ja tilinpäätöksen lakien, asetusten ja seuran ohjeiden mukaisesti
rahastonhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus

Tiedottaja
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tekee yhteistyötä seuran viestinnän ja junioripäällikön kanssa
vastaa joukkueen ulkoisesta tiedottamisesta
vastaa joukkueen nettisivujen päivittämisestä

Talkoovastaava



järjestää talkoita joukkueen varainhankintaan (joukkueenjohdon kanssa sovittujen
periaatteiden ja tarpeiden mukaisesti)
koordinoi talkoovuorot (mahdollisesti myös kotipelien osalta)

Yhteistyö joukkueessa
Joukkueen harjoittelu- ja pelimahdollisuuksien järjestelyt edellyttävät onnistuakseen erittäin paljon
erilaisia toimia, järjestelyjä ja talkootyötä. Onkin tärkeää, että kaikki vanhemmat osaavat ottaa
huomioon oman talkootyöpanoksensa merkityksen joukkueen ja oman lapsen harrastuksen
tukemisessa.

Kentänvanhin (virallinen toimija, vaaditaan Pesäpalloliiton
toimesta)
Ottelun tuomitsee pelituomari, jolla on apunaan muita tuomareita. Syöttötuomari työskentelee
kotipesässä ja aputuomarit kullekin määrätyillä pesillä. Junioripeleissä tuomareina toimivat yleensä
tuomarikoulutuksen suorittaneet nuoret, joista useimmat pelaavat itsekin pesäpalloa. Jokaisessa
aluesarjan pelissä on nimetty kentänvanhin, jonka tehtävä on huolehtia mm. tuomareiden
työskentelyrauhasta.
Kentänvanhimman tehtävät:

 Vastaa siitä, että tuomaristo saa työskennellä rauhassa ilman ulkopuolista häirintää ja ohjailua.
 Vastaa siitä, että toimitsijat keskittyvät heille kuuluviin tehtäviin.
 Vastaa siitä ,että katsomossa käyttäydytään asiallisesti ja kannustus kaikkia osapuolia kohtaan
on asiaankuuluvaa.

 Vastaa ottelutapahtuman yleisestä järjestyksestä ja takaa tuomareille ja toimitsijoille
häiriöttömän mahdollisuuden onnistua omissa tehtävissään.

 On esimerkkinä muille vanhemmille ja katsojille omalla käytöksellään ja toiminnallaan.
 Edistää omalla toiminnallaan lasten ja nuorten ottelutapahtuman henkeä ja onnistumista
Kentän vanhin ei toimi ottelun tuomaritarkkailijana. Hänellä ole oikeutta puuttua tuomioihin eikä
pyrkiä vaikuttamaan niihin tuomariston kautta millään tavalla.
Kentän vanhimman toimintatavan laiminlyönti tai väärinkäyttö johtaa jatkotoimiin asian suhteen.

Muut toimijat
Pelin aikanakin tarvitaan talkootyötä. Esimerkiksi 2-, 3- ja takatuomareina toimivat usein
vanhemmat. Jokaisessa pelissä toimii joku vanhemmista kirjurina, joka pitää pelistä
juniorijoukkueille tarkoitettua yksinkertaistettua pöytäkirjaa. Tulostaulua hoitamaan tarvitaan yksi
vanhempi.
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Pelin jälkeen kirjuri huolehtii pöytäkirjaan pelituomarin ja pelinjohtajien allekirjoitukset. Lisäksi
kirjuri pääsääntöisesti huolehtii tuomaripalkkiolaskut ja ottaa niistä esimerkiksi kuvan joukkueen
rahastonhoitajalle maksatusta varten. Muut toimijat hoitavat tuodut tarvikkeet takaisin varastoon.
Jotta peli-ilo on pesäpallopelissä parhaimmillaan, tarvitaan myös kannustavia katsojia kentän
reunalle.
Seura hoitaa kioskitoiminnan peleissä ja turnauksissa ellei toisin ole joukkueen kanssa sovittu.

TOIMIVA JOUKKUE
Juniorijoukkueet muodostetaan syksyisin junioripäällikön, valmennuspäällikön ja valmentajien
kanssa yhteistyössä. Joukkueen koko on noin 12 – 16 pelaajaa. Talvikaudella joukkueet voivat
toimia yhdessä harjoitusryhmässä. Joukkuejaon ja ajankohdan päättää valmennus. Jotta joukkue
voi osallistua leiri-, sarja- ja kilpailutoimintaan, tulee sen täyttää seuraavat edellytykset:
Joukkue












Joukkueella on sovittu päämäärä ja tavoitteet.
Joukkue luo omat pelisääntönsä.
Joukkue toimii seuran yhteisten päämäärien, arvojen ja pelisääntöjen mukaisesti.
Joukkueella on vähintään yksi koulutettu valmentaja.
Joukkueen vanhemmille järjestetään yhteisiä tapaamisia.
Joukkue harjoittelee monipuolisesti ikätasonsa mukaisia asioita.
Joukkueessa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan.
Joukkueessa korostetaan onnistumista ja myönteistä ajattelua.
Kaikilla on selkeä käsitys omasta roolistaan ja tehtävästään joukkueen toiminnassa.
Joukkue hoitaa itsenäisesti oman taloutensa.

Pelaajat sijoittuvat joukkueisiin pääosin ikänsä mukaisesti, mutta mikäli junioripäällikkö ja
valmennustiimi katsovat, voi nuoremmat harjoitella ja pelata vanhemmissa ikäluokissa. Kauden
joukkueisiin jakaminen tehdään kaikissa ikäluokissa valmentajien näkemyksen mukaisesti, jotka
vastaavat jaoista ja peliajan toteutumisesta. G-E-ikäisiin suositellaan ikäkausijoukkueita. Pelaajan
mahdollinen siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä kyseisten joukkueiden
valmentajien, pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa.
Pelaajat valitaan joukkueisiin C:stä ylöspäin valmennuksen ja seuran linjausten mukaisesti. C:stä
ylöspäin oleva pelaajaa, jota ei valita joukkueeseen osoitetaan joko oman seuran
harrastetoiminnasta tai toisesta seurasta pelipaikka (pelaajaa ei eroteta).

Valmennustoiminnan linjauksia
Juniori- ja valmennuspäällikkö vastaavat seuran valmennustyöstä ja sen kehittämisestä. Heidän
tehtäviin kuuluvat mm. valmentajien välisen yhteistyön edistäminen, valmentajakoulutuksen
suunnittelu ja toteutus, valmentajarekrytointi ja valmentajasopimusten tekeminen yhdessä
joukkueenjohtajien kanssa.
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Lippo Juniorit ry kouluttaa valmentajia yhteistyössä Pesäpalloliiton kanssa. Tavoitteena on, että
kullakin joukkueella on ainakin kaksi koulutettua valmentajaa. Valmentajille järjestetään
säännöllisesti valmentajakerhotapaamisia, joissa valmentajat voivat vaihtaa keskenään kokemuksia
sekä etsiä ratkaisuja ilmenneisiin haasteisiin.
Seuramme juniorivalmennuksen tavoitteena on luoda lapselle tämän halun ja edellytysten
mukaista toimintaa ja antaa hänen käyttää mielikuvitustaan, kokeilla osaamistaan ja rajojaan ja
samalla harjoitella keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Ohjatussa toiminnassa
keskitytään yrittämisen, oppimisen ja henkilökohtaisen edistymisen kannustamiseen. Tavoitteena
on myös innostaa elinikäiseen liikuntaharrastukseen. Lapselle seura onkin hyvä paikka kasvaa.
Oulun Lippo Juniorit ry:ssä toiminnan painopistealueet vaihtelevat lasten ja nuorten iän mukaan ja
toiminta on selkeästi jaettu lasten ja nuorten toimintaan. Lasten pesiksestä puhutaan G-, F-, E- ja
D-ikäisten kanssa ja sillä tarkoitetaan alle 14-vuotiaiden pesisharrastusta. D-ikäisissä valtakunnan
leirille voi tehdä kilpajoukkueen, mutta joukkueen täytyy etsiä kaikille halukkaille lähtijöille
pelipaikka esimerkiksi toisesta joukkueesta. Ketään pelaajaa ei voi jättää pois sen vuoksi, että
leirille tehdään kilpajoukkue. G-D-ikäluokissa keskeistä ovat leikinomaisuus, monipuolisuus ja
kaikkien pelaaminen.
Seura suosittelee G-E-junioreissa ikäkausijoukkueita, jos se on turvallisuuden ja laadukkaan
harjoittelun puitteissa mahdollista. Joukkuetoiminnasta ja sen järjestäytymisestä vastaa
junioripäällikkö.
Leikinomaisuudella tarkoitetaan tekemisessä vallitsevaa asennetta ja ilmapiiriä. Laadukas ja
oppimista edistävä harjoittelu on aina hauskaa. Monipuolisuus toteutetaan laadukkaalla
monipuolisella ohjaamisella. Lasten joukkueissa jokaiselle tarjotaan onnistumisen elämyksiä ja
kokemuksia takaamalla kaikille peliaikaa (jokeripelaajana oleminen lasketaan mukaan peliajaksi).
Menestys lasten pesiksessä on iloisia ilmeitä, ryhmään kuulumista ja mukana pysymistä,
leikinomaisuutta ja tasavertaisuutta sekä seuran ja joukkueen toimintaan tyytyväisiä seuran
jäseniä. Harjoitusryhmät ja joukkueet jaetaan valmentajan sekä tarvittaessa valmennus- ja
junioripäällikön näkemysten mukaisesti (tasojako), jossa huomioidaan laadukas harjoittelu,
pelaaminen ja oikea kehitysalusta jokaiselle pelaajalle. Valmentajien tehtävänä on varmistaa
peliaika kaikille (esimerkiksi naperosääntöjen mukaisesti).
Valmentajien tulee toteuttaa seuran määrittelemää valmennuslinjausta sekä toteuttaa
pelaajapolkua. Valmentajien tärkeä tehtävä on kannustaa pelaajia pelaajapolulla eteenpäin ja
kehittää heitä sen mukaisesti. Lahjakkaita pelaajia tulee tukea kohti pelaajapolun huippua, mutta
huomioida myös uudet ja vasta aloittaneet pelaajat. Tässä valmennustiimin tulee toimia
yhtenäisesti.
Nuorten joukkueet tarkoittavat kilpatoiminnassa olevia C- ja siitä vanhempia joukkueita seuran
pelaajapolulla. Näissä ikäryhmissä keskeistä on henkilökohtaisten taitojen kehittyminen, pelaajan
omien tavoitteiden merkitys ja sitä kautta lajiin kiinnittyminen ja sitoutuminen samoin kuin
kehittyminen joukkuepelaajana. Vanhemmissa joukkueissa valmentajat päättävät peluuttamisesta
kilpailun lähtökohdista, joukkueen muodostamisesta mukaan lukien pelaajavalinnat joukkueisiin.
Mikäli joukkueissa ja harjoitusryhmissä toimii nuorempia pelaajia, on heidän kesäkauden
pääsääntöinen joukkue se joukkue, jossa harjoittelee. Pelaajan tulisi tällöin olla mukana myös
oman ikäluokan joukkueessa. Tämä koskee myös leiritoimintaa, jossa ensisijainen leiri on oman
ikäluokan valtakunnanleiri. Pelaamisen ratkaisut keskustellaan yksilökohtaisesti yhteistyössä

21 (24)
valmennuksien kanssa junioripäällikön johdolla. C- ja siitä vanhemmissa ikäluokissa myös
nuoremmat pelaajat rinnastetaan kilpailullisiin lähtökohtiin peluuttamisessa.
Ongelmatilanteet ratkaisee seuran junioripäällikkö. Peluutukseen tai niihin liittyvissä asioissa tulee
ensisijaisesti ottaa yhteyttä joukkueenjohtajaan ja valmennukseen. Heidän tehtävänä on
raportoida tarvittaessa ongelmatilanteet seurajohdolle, joka viime kädessä päättää yhdessä
johtokunnan kanssa asiat seuran linjausten mukaisesti. Joukkueet toimivat valmennuksen
päätösten mukaisesti, jotka on yhteisesti hyväksytty.

Kokoonpano pelissä
Ottelussa joukkueen muodostavat enintään kaksi pelinjohtajaa ja enintään 12 pelaajaa. Pelaajista
voi ulkovuorolla pelata 9 pelaajaa. Sisävuorossa peliin voi osallistua 9 pelaajaa ja kolme
jokeripelaajaa. Jokeripelaajaa saa käyttää kaikissa sarjoissa ja ikäluokissa. G-junioreissa pelataan
pienemmillä noin 7 hengen joukkueilla. Lisäksi kaikissa pienpeleissä voidaan pelata vähemmällä
kuin 9 pelaajalla. Jos kaikki joukkueen pelaajat eivät ole pelaamassa tai merkittynä kokoonpanoon
muuhun tehtävään, he seuraavat peliä yleisörajan ulkopuolella.
Joukkueella täytyy olla vähintään 7 pelaajaa, jotta se voi pelata. Jos joukkueella ei ole ottelulle
merkittynä alkamisajankohtana ja ottelun aikana vähintään 7 pelaajaa, katsotaan ottelu
luovutetuksi. Joukkueiden tulee aina siirtää ottelunsa (mielellään hyvissä ajoin), mikäli tiedossa on
ettei tarvittavaa pelaajamäärää saada kasaan. Mikäli joukkue luovuttaa ottelun, suljetaan se
sarjasta ja joukkue joutuu maksamaan itse Pesäpalloliiton määräämän sanktion. Seura antaa
tarvittaessa tukea ottelusiirroille.
Joukkueen valmentajat ja pelinjohtajat määrittävät joukkueen kokoonpanon peleihin. Toiminta
määritellään seuran linjausten mukaisesti. Valmentajat antavat pelaajille valmiuksia harrastaa
pesäpalloa ottaen huomioon kunkin pelaajan lähtökohdat ja tavoitteet mukaan lukien pelaajan
riittävät perustaidot, jotta peliin osallistuminen on pelaajalle turvallista. Seurassa huomioidaan
yksilöiden vahva kehittäminen. Vanhemmille annetaan uutta tietoa ja taitoa kannustaa lastaan
tämän harrastuksessa.
Tarvittaessa joukkueita voidaan muodostaa myös seuran muista joukkueista, ns. yhteisjoukkue
esimerkiksi D- ja C-pojista leirikarsintasarjaan. Asioista keskustellaan ja luodaan toimintamallit
ennen kauden alkua.
Junioripelaajia peluutetaan sekä yksittäisissä otteluissa että koko pelikauden aikana
mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sovittujen linjausten sekä seuran määritysten
mukaisesti. Nämä vaatimukset koskevat sekä harjoitus- että sarjaotteluita. Ikäryhmässä voidaan
muodostaa tavoitteiltaan erilaisia joukkueita, jotta pelaajien lähtökohdat ja tavoitteet voidaan ottaa
huomioon mahdollisimman hyvin.
C-junioreissa ja vanhemmissa ikäryhmissä kilpailulliset tavoitteet sanelevat peluuttamisen. Asiasta
vastaa pelinjohtaja. C-junioreissa ja vanhemmissa ikäryhmissä peliaikaa tarjotaan valmentajan
näkemyksen mukaisesti myös nuorempien sarjoissa, jos niissä on sarjan ulkopuolisia joukkueita.
Tällä taataan peliaikaa myös nuorten kilpailutoiminnassa kaikille. Peliajan saamisen edellytyksenä
on paitsi pelitaito myös yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen ja pelaajien itsensä
joukkueelleen laatimien sääntöjen noudattaminen. Seura tukee toisen lajin harrastamista ja
ymmärtää monipuolisen liikunnan merkityksen. Seurassa kannustetaan myös toisen lajin
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harrastamista, vaikka se tarkoittaisi sitä, ettei pysty osallistumaan aina pesäpallon harjoituksiin.
Tämä tulee huomioida myös peluutusasioissa kauden aikana, mikä tulee olla yhdessä sovittua.
Junioripäällikkö ratkaisee ja ohjaa tarvittaessa ongelmatilanteissa. Päätösvalta on viime kädessä
aina valmennuksella, jonka tulee toimia seurajohdon linjausten mukaisesti. Valmennusta tulee
tukea joukkueen toimihenkilöiden ja vanhempien toimesta.

VARUSTEET JA ASUT
Seuran joukkueet ja pelaajat hankkivat itsenäisesti harjoitteluun tarvittavat välineet. Seura
järjestää pelaajille C-ikäluokkaan asti peliasut, jotka jokainen pelaaja kuittaa itselleen aina
pelikaudeksi kerrallaan. Peliasut ovat aina seuran omaisuutta. B-juniorit ja vanhemmat joukkueet
hankkivat itse joukkueina pelipukunsa, jolloin peliasu on jokaisen oma. Seura uusii peliasuja
tilanteen mukaan toiminnanjohtajan ohjeistamana. Joukkueet voivat käyttää vain seuran
määrittelemiä peliasuja.
Päänsuojus
Ottelussa ja kaikissa harjoituksissa päänsuojuksen käyttäminen on pakollista. Sisävuorossa lyöjän
ja etenijöiden on käytettävä päänsuojusta. Otteluiden alkulämmittelyissä, kaarella ja seuran
harjoituksissa tulee käyttää kypärää. Kypärässä tulee olla CE-merkintä, joka on jokaisen pelaajan
ja perheen vastuulla. Joukkueiden tulee ohjeistaa pelaajia kypärän käytössä sekä siihen liittyvissä
vakuutusasioissa. Pelaaja ei saa laiminlyödä kypärän käyttöä.
Jotta pesäpalloharjoittelu ja peleihin osallistuminen on hauskaa ja turvallista, pelaaja siis tarvitsee
asianmukaiset välineet. Varsinkin harrastusta aloittavan juniorin välineiden laatuun on hyvä
kiinnittää huomiota. Valmentaja auttaa tarvittaessa sopivien välineiden valinnassa. Aloittava
pelaaja voi lainata seuralta varusteita tarvittaessa.
Seuran asut
Seuralla on oma vaatemallisto, ml. tuuliasu ja verryttelypuku, joita joukkueet käyttävät
edustaessaan seuraa pelitapahtumissa ja leireillä. Ohjeet seuran asujen hankinnasta pelaajalle saa
oman joukkueen joukkueenjohtajalta. Joukkueet voivat käyttää vain seuran virallisia asuja ja asut
tulee hankkia seuran ohjeistuksen mukaisesti. Valmentajien ja joukkueenjohtajien tulisi käyttää
seuran hankkimia asuja harjoitus- ja ottelutapahtumissa.
Varustehankinnoissa joukkueet voivat kääntyä toiminnanjohtaja puoleen.

YLEISIÄ ASIOITA

Pelin siirto
Ottelusiirtoja tulee välttää. Mikäli ottelusiirtoja täytyy pakottavista syistä tehdä, kunkin joukkueen
yhteyshenkilö hoitaa ne sarjojen sääntöjen mukaisesti hyvissä ajoin. Tällöin
joukkueenjohtajan/pelijärjestelyistä vastaavan on ilmoitettava siirrosta järjestävälle taholle
(Pesäpalloliitto) ohjeistuksen mukaisesti, vastustajalle, seuralle ja otteluun nimetyille tuomareille
sekä kotipeleissä pelikalenteriin. Kukin joukkue vastaa itse mahdollisista siirtokustannuksista.
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Kauden alussa tulee huomioida mahdolliset pelaajien poissaolot hyvissä ajoin (kysely ennen
ohjelmien laatimista). Ennen kauden alkua tulevia pelipäiväehdotuksia voi vielä sopia hyvässä
hengessä. Tarvittaessa seuran junioripäällikkö avustaa joukkueita. Otteluohjelmien laatiminen
kuuluu joukkueen tehtäviin.

Pelaajan erottaminen
Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muuta kuin erityisen painavista
hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä. Mahdollisesta erottamisesta päättää
aina lopulta seuran johtokunta neuvoteltuaan valmennustiimin ja asianomaisen henkilön tai hänen
vanhempiensa kanssa.

Poissaolosta ilmoittaminen
Pelaaja ilmoittaa poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin poissaolo on tiedossa.
Ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle joukkueen sisäisten
pelisääntöjen mukaisesti. Seura edellyttää aktiivista osallistumista joukkueen toimintaan.
Talviaikaan junioreiden muiden harrastusten aiheuttamista poissaoloista tulee sopia joukkueen
vetäjien kanssa etukäteen.

Pelaajan värvääminen
Junioripelaajan värvääminen seuran toisesta joukkueesta toiseen tai toisen seuran joukkueista
omaan joukkueeseen on kaikilta seuran toimihenkilöiltä kielletty. Pelaajan mahdollisesta
pelaamisesta useammassa seuran joukkueessa on sovittava erikseen. Pelaajalla ei ole ilman seuran
lupaa / seurasiirtoa oikeutta pelata muiden seurojen joukkueissa.

Kentän laidalla
Pelaajien vanhemmat, sukulaiset ja kaverit sekä kaikki lajistamme kiinnostuneet ovat tervetulleita
seuraamaan joukkueidemme otteluita.
Kannustamisessa muistamme seuraavat periaatteet:






ohjeita pelaajille antaa vain pelinjohtaja, sillä hyvääkin tarkoittavat vanhempien neuvot
häiritsevät pelinjohtajan työskentelyä ja useimmiten sekoittavat joukkueen pelisuunnitelman
kannustamme positiivisesti, emmekä vaivu synkkyyteen vaikka kaikki ei menisi suunnitelmien
mukaan
emme hauku tai nimittele vastustajaa emmekä heidän kannustusjoukkojaan
emme arvostele tuomareiden toimintaa
kannustamme katsomossa, emme vaihtopenkillä

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen
Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan joukkueen sisällä.
Erimielisyydet ja epäselvyydet voi ilmoittaa seuran junioripäällikölle.
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Joukkueenjohtaja on velvollinen raportoimaan kaikesta seuran ja joukkueen pelisääntöjen
vastaisesta toiminnasta seuran junioripäällikölle. Seuran junioripäällikkö ja joukkueenjohtaja
käsittelevät esille tulevat tapaukset yksitellen.
Tarvittaessa he voivat käyttää asiantuntija-apua, esimerkiksi lakiasioissa tai urheilun
oikeusturvassa. Päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle, jonka tekemä päätös on lopullinen,
minkä tulee noudattaa seuran linjauksia, urheilun oikeusturvaa ja eettisiä kohtia.

