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1 Johdanto 

1.1 Mikä on toimintakäsikirja 

Tämän toimintakäsikirjan tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää Kempeleen Kirin 
toimintamalleja ja kaikkien seuran toiminnassa mukana olevien tehtäviä. Käsikirjan avulla 
uusien toimijoiden perehdyttäminen ja seuran toimintaan mukaan tuleminen on 
helpompaa. Käsikirja auttaa meitä paremmin tarkastelemaan, arvioimaan ja kehittämään 
toimintaamme. 

Toimintakäsikirjasta selviää, miten pesäpallojaosto toimii yleisseuran osana, miten 
organisaatio on rakennettu ja kenen vastuulla eri osa-alueet toimivat. Tavoitteena on, että 
toimintakäsikirjan perusrunko pysyisi muuttumattomana ja päivitettävä tieto olisi 
toimintakäsikirjan liitteissä. Käsikirjaa voidaan pitää pesäpallotoiminnan laatukäsikirjana. 

Toimintakäsikirja on syntynyt Pesäpalloliiton Kärkietenijät -seuraohjelman tuloksena 
syksyllä 2009. Seuraohjelman tavoitteena on auttaa ja kehittää seuroja matkalla huipulle, 
monipuolistaa seuratoimintaa ja parantaa sen laatua sekä antaa seuratoimijoille käytännön 
työkaluja arkipäivän toimintaan. Seura vahvistaa ohjelman myötä uudistumiskykyään 
tulevaisuudessa. (www.pesis.fi/koulutustoiminta/karkietenijat/) 

Jokainen Kempeleen Kirin jäsen on juridisesti velvollinen noudattamaan kaikessa 
toiminnassa Suomen lakeja, SLU-, Nuori Suomi- ja PPL- yhteisöjen sekä oman seuran ja 
jaoston sääntöjä ja päätöksiä. 

1.2 Seuran historia 

Kempeleen Kiri on vuonna 1915 perustettu urheilun yleisseura.  

Viimeisen 30 vuoden aikana seura on elänyt historiallista kulta-aikaansa. Olemme 
järjestäneet kyseisenä aikana muun muassa maastojuoksun SM-kisat, Hopeasomman 
loppukilpailut, pesäpallon valtakunnanleirejä, useita hiihdon maakuntaviestejä, yli 
kymmenen isompaa pesäpalloleiriä, samalla saavuttaen kaikissa edellä mainituissa 
lajiryhmissä SM-mitaleja ja hiihdossa PM-kultaa. Sarkkirannan pesäpallostadion valmistui 
noin 15 vuotta sitten pääosin Kirin talkoolaisten työpanoksella. 

Seuran jäsenet muodostavat seuran ja vaikuttavat sen toimintaan oman joukkueensa 
vanhempainpalavereista aina koko seuran vuosikokouksiin saakka. Seuratasoa koskevat 
asiat päätetään johtokunnassa. Muuten toimintaa ohjataan johtokunnan alaisuudessa 
toimivien jaostojen kautta. Seuran johtokunta valitaan syyskokousten yhteydessä. 
Johtokunnan jäsenen toimikausi on 2 vuotta.  

Nykyisin seuran lajivalikoimaan ja jaostovalikoimaan kuuluu: 

 PESÄPALLO  

 SALIBANDY  

 HIIHTO  
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 YLEISURHEILU  

1.3 Pesäpallojaosto Kempeleen Kirissä 

Kempeleen Kirissä on ollut pesäpallotoimintaa 1920-luvulta lähtien. Jaostotoiminta on ollut 
aktiivista 1960-luvulta alkaen. 

Nykyinen Kempeleen Kirin pesäpallotoiminta on organisoitunut jaostoon ja sen alla oleviin 
toimintaryhmiin. Toimintaryhmiä ovat juniori-, talous-, tuomari-, viestintä- sekä miesten- ja 
naisten edustusjoukkueryhmä. Ryhmiä voidaan tarvittaessa nimetä lisääkin. Jaostoon 
kuuluu 9-12 asiantuntijajäsentä eri pesäpallotoiminnan sektoreilta ja eri toimintaryhmistä. 
Jaosto koordinoi ryhmiä sekä vastaa monesta toimintaryhmän ulkopuolelle jääväästä 
asiasta kuten esimerkiksi harjoitusolosuhteista, yleisestä seuratoiminnan kehittämisestä, 
toiminnan arvioinnista, kesäisistä pelilistoista sekä harrastepesistoiminnasta (LIITE 1).   

Jaosto kokoontuu talven aikana vähintään kerran kuukaudessa arvioimaan keskeneräisten 
asioiden edistymistä ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Jaoston tehtävänä on turvata 
kotiseurassamme pesäpalloilun osalta a) kasvatuksellisuus b) kilpaurheilu c) jatkuvuus ja 
d) toiminnan laaja-alaisuus.  Jaosto raportoi toiminnastaan seuran johtokunnalle. 

Toimintaryhmät hoitavat omia vastuualueitaan välittäen toiminnastaan tietoa jaostolle. 
Junioriryhmän alaisuudessa toimivat kaikki juniorijoukkueet ja pesiskoulu. Junioriryhmä 
toimii tiedotuskanavana ja keskustelufoorumina. Hyvin moni asia tulee joukkueille tiedoksi 
junioriryhmän kautta sekä useimmat harrastajien perheitä koskevat päätökset tehdään ja 
tiedotetaan junioriryhmän kautta.  

Oulun seudulla ja koko Suomenkin mittakaavassa Kempeleen Kiri on saavuttanut viime 
vuosina arvostetun aseman pesäpallon kasvattajaseurana, joka keskittyy kaikkiin 
ikätasoihin 6 -vuotiaista nuoruusikäisiin tyttöihin ja poikiin. Sinettiseura- ja Nuori Suomi -
arvoperustat ovat meille selkeitä päämääriä, joihin pyrimme kaikessa toiminnassamme.  

Kempeleen Kirin pesäpallotoiminnan perusarvoja ovat yhteisöllisyys, kasvatuksellisuus, 
tasapuolisuus, terve kilpailu ja tasapainoinen talous. Turvallisessa ja terveessä seurassa 
pesisjuniorin on mahdollisuus kasvaa ja varttua yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 

1.4 Pesäpallojaoston asema alueella  

Kempeleen Kiri on virallisesti Suomen Pesäpalloliiton ja Pohjois-Suomen Pesiksen 
jäsenseura. Seurassamme on jäseniä lähes 1000. Kempeleen Kirin jaostoista selkeästi 
suurin on pesäpallojaosto. KeKi on pesäpallotoiminnassa alueen suurimpia seuroja. 
Alueen vahva pesäpallotoiminta näkyy toiminnassamme positiivisesti kasvavina 
harrastaja- ja joukkuemäärinä.  

Teemme aktiivista yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa ja erityisesti oman kunnan 
alueella on pyritty jo pitempään yhdistämään voimia ja ideoita yli lajirajojen.  
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1.5 Kattojärjestöt ja lajiliitot 

1.5.1 SLU 

Suomen Liikunta ja Urheilu- järjestön tavoitteena on tarjota omille jäsenjärjestöilleen 
laadukkaita ja hinnaltaan edullisia tukipalveluita. SLU:n tukipalveluiden tarkoituksena on 
palvella jäsenjärjestöjä edistäen yhteisöllisyyttä ja tuottaen taloudellista etua 
jäsenyhteisöille tarjoamalla niiden toimintaa eri tavoin tukevia hallinnon palveluita.  

1.5.2 Nuori Suomi 

Nuori Suomi on sitoutumaton järjestö, jonka tehtävänä on edistää lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja elämäniloa liikunnan ja urheilun avulla. Järjestön päämääränä on, että 
jokainen lapsi ja nuori liikkuu riittävästi päivittäin ja että jokaiselle halukkaalle tytölle ja 
pojalle on tarjolla innostavia ja kehittäviä mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja urheilua. 
Päivittäistä liikkumista lisätään myös parantamalla liikuntaolosuhteita ja vahvistamalla 
lasten ja nuorten parissa toimivien aikuisten liikuntaosaamista. 
 
Nuori Suomi tekee kiinteää yhteistyötä lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen, paikallisten 
urheiluseurojen, koulujen, päiväkotien, kuntien, viranomaisten, median ja yritysyhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Yhdistyksen jäseninä on 55 valtakunnallista liikunta-alalla toimivaa 
liittoa. 

1.5.3 PPL 

Suomen Pesäpalloliitto ry:n tarkoituksena on kansallispelimme pesäpallon ja 
vastaavanlaisen lyömäpalloilun edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, 
nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen mainittuja toimintoja 
harjoittavien jäsentensä valtakunnallisena yhdyselimenä. 

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. 

Liitto toteuttaa tarkoitustaan: 

 kehittämällä ja ylläpitämällä pesäpallon sarjajärjestelmää  

 järjestämällä myös muunlaisia kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä pesäpalloilua 
harraste- ja terveysliikuntana  

 laatimalla ja julkaisemalla pelisäännöt sekä kehittämällä ja valvomalla pelaamista 
koskevaa muuta kilpailu- ja edustuskelpoisuussäännöstöä  

 edistämällä uusien pesäpalloseurojen perustamista ja huolehtimalla siitä, että 
mahdollisimman monet muutkin urheiluseurat pitävät pesäpalloa ohjelmassaan  

 tukemalla ja tehostamalla seurojen, muiden jäsenyhdistysten ja toiminnallisten 
alueidensa toimintaa ja koulutusta  

 toimimalla yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa pesäpallon aseman 
vahvistamiseksi  
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 harjoittamalla kustannustoimintaa sekä voittoa tavoittelematta urheiluvälineiden 
välitystä jäsenilleen sekä tekemällä toiminnan vaatimia sopimuksia  

 valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja 
erimielisyydet 

1.5.4 PSP 

Pohjois-Suomen Pesis ry toimii alueen maakuntajärjestönä, jonka vastuulla on mm. 
sarjaohjelmat, tuomaritoiminta, alueleirit sekä seurojen toiminnan tukeminen ja erilaisten 
koulutusten järjestäminen. 

Sen tehtäviin kuuluu myös alueen toiminnan seuraaminen ja mahdollisten rikkomusten 
ratkaiseminen.  
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2 Pesäpallotoiminnan arvot, strategia, johtaminen ja 
toiminnan suunnittelu 

2.1 Toiminnan perusperiaatteet 

Laaja seuratoiminta perustuu edelleen talkoohengessä tehtävälle tiiviille ryhmä- ja 
yhteistyölle. Kasvavassa seurassa ja haastavassa teknologiayhteiskunnassa selkeät, 
yhteiset päämäärät ja yhteinen tahto kehittää toimintaa muodostavat koko toiminnan 
kulmakivet. 

Koko toiminnan perustana ovat yhdessä määritellyt arvot, joista tarkemmin seuraavassa 
kappaleessa. Arvoperustaa arvioidaan säännöllisesti vuosittain ja siihen tehdään 
tarvittaessa tarkennuksia tai muutoksia (LIITE 2). 

2.2 Seuran tärkeimmät arvot 

 Avoimuus 

 Yhteisöllisyys 

 Kasvatuksellisuus 

 Tasa-arvo ja tasa-puolisuus 

 Kehittäminen ja koulutus 

 Tavoitteellisuus 

 Terve talous! 

2.3 Miten arvot näkyvät käytännön toiminnassa? 

Avoimuuteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen pyritään laajalla ja aktiivisella tiedottamisella. 
Sillä rakennetaan ihmisten välistä luottamusta, vähennetään väärinkäsitysten 
mahdollisuutta ja luodaan yhteishenkeä. Kaikkien on helppo puhaltaa yhteen hiileen, kun 
tiedetään, mitä seurassa tapahtuu ja mihin toiminta perustuu. Yhteisillä tapahtumilla 
pyritään rakentamaan yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia avoimeen ja rakentavaan 
keskusteluun seuran eri tilaisuuksissa. Jokaisen seuran jäsenen on tärkeä osallistua 
toimintaan ja tulla kuulluksi. 

Kasvatuksellisuus on nostettu viime vuosina erityiseksi arvoksi seurassamme. Koko kylä 
kasvattaa -periaatteen mukaisesti toimimme merkittävänä rinnakkaiskasvattajana kodin, 
koulun ja kaverien ohella. Seuratoiminnan pelisäännöillä, vanhempien yhteisillä 
keskustelutilaisuuksilla ja aktiivisella toiminnalla pyritään siihen, että kaikkien lasten on 

turvallista, terveellistä ja hauskaa pelata pesistä Kempeleen Kirissä. Kasvatuksellisiin 
arvoihin kuuluu myös jokaisen lapsen yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun 
korostaminen. Jokaisen lapsen tulee saada huomiota, opastusta ja kannustusta 
riippumatta siitä, kuinka taitava hän on eri osa-alueilla. 
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Kasvatuksellisella otteella tuetaan myös lapsen ja nuoren henkistä kasvua ja sosiaalisten 
taitojen kehittymistä. Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuullisia, 
oikeudenmukaisia, toisia kunnioittavia, kuuntelevia ja keskustelevia aktiivisia toimijoita. 
Koemme tärkeäksi kasvattaa pelaajistamme terveen itsetunnon ja hyvän itseluottamuksen 
omaavia nuoria aikuisia. 

Hyvät käytöstavat, toisten kunnioittaminen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen 
sitoutuminen tulisi näkyä jokaisen joukkueen toiminnassa.  

Kempeleen Kirin junioritoiminnassa ei hyväksytä päihteitten käyttöä. Lisäksi 
energiajuomien nauttiminen on kielletty alle 16-vuotiaiden nuorten urheilutapahtumissa. 
Muutenkaan niiden käyttämistä ei suositella. 

Tasa-arvo seuran toiminnassa liittyy vahvasti kasvatuksellisuuteen ja kaikkien 
joukkueiden ja pelaajien arvostamiseen. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti ja kaikille 
toiminnasta kiinnostuneille pyritään järjestämään mahdollisuus harrastaa pesistä 
seurassamme. Tasa-arvo koskee myös kaikkea muuta yhteistä toimintaa; joukkueet 
sitoutuvat noudattamaan yhteisiä sääntöjä ja peli- ja harjoituskalenterit rakennetaan 
avoimesti, yhteisiä pelisääntöjä noudattaen.  

Tasapuolisuus ei tarkoita tasapäistämistä, vaan jokaisen yksilöllistä huomioimista ja 
arvostamista. Jokaisen lapsen kehittymiselle annetaan mahdollisuus ohjauksella ja 
pitkäjänteisellä valmennuksella. Jokaisella lapsella tulee olla tasapuolinen mahdollisuus 
kehittyä, oppia ja onnistua omassa harrastuksessaan omalla taitotasollaan. 

Seuran toimintaa on kehitetty määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti jo useamman vuoden 
ajan. Joka syksy, kilpailukauden päätyttyä, kuluneen kauden toiminta arvioidaan jokaisella 
osa-alueella ja saadun palautteen perusteella tehdään toimintasuunnitelmat jokaiselle osa-
alueelle. Kasvavalle ja tavoitteellisesti toimivalle seuralle toiminnan suunnitelmallinen 
kehittäminen on elintärkeää, jotta seura pysyy vahvana ja uskottavana harrastuksen 
tarjoajana. 

Seura järjestää vuosittain koulutusta joukkueen taustahenkilöille ja valmentajille, 
vapaaehtoisia kerhoja ja koulutuksia pelaajille sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia seuran 
kaikille toimijoille. Riittävä ja aktiivinen koulutus pitää toiminnan motivoituneena ja rakentaa 
yhteistyötä eri joukkueiden välille. 

Osallistumme aktiivisesti kaikkien liikuntajärjestöjen koulutuksiin ja pyrimme kehittämään 
koko alueen toimintaa kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vahvaan, 
positiiviseen suuntaan. 

Seuran strategiassa määritellään jokaiselle valitulle osa-alueelle pitkäjänteiset tavoitteet, 
joiden perusteella tehdään selkeät lyhyen ja pitemmän aikavälin suunnitelmat toiminnan 
kehittämiselle. Jokaisella vastuualueella on omat selkeät tavoitteet, joista tärkeimmät 
valitaan seuran päätavoitteiksi. Strategia tehdään kerrallaan viisivuotiskaudeksi ja sitä 
tarkastellaan vuosittain.  

Taloudellinen suunnitelmallisuus, terve ja velaton seura, selkeät pelisäännöt, avoin 
seuranta ja tiedottaminen sekä vastuun jakaminen ovat taloustiimin tärkeimmät tehtävät.  
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2.4  Missio 

Liikutamme ihmisiä vauvasta vaariin ja pyrimme kaikessa toiminnassamme 
olemaan parhaita.  

 

HUOM: Toimintaa arvioidaan monilla mittareilla, joista kilpailulliset mittarit 
ovat vain yksi muiden joukossa. 

 

2.5 Visio 2015 -2019 

”Valtakunnan huippuseura” 

 

Visio auki purettuna: 

 Joukkueet jokaisessa juniori-ikäluokassa 

 Laadukkaat valmentajat jokaisessa juniorijoukkueessa 

 Pesiskoulu, josta tulee vuosittain kaksi uutta joukkuetta toimintaan mukaan 

 Aikuisjoukkueet korkeimmalla sarjatasolla. Tukevat joukkueet alemmilla tasoilla. 

 Harrastepesis -mahdollisuuksia sekä aikuisille että lapsille 

 Tuomaritoiminta on Pohjois-Suomen laadukkainta ja laajinta 

 Hyvät peli- ja treeniolosuhteet 

 Aktiivinen ja yhtenäinen markkinointi 

 Yhtenäinen pesäpalloperhe 

 Terve talous. 
  

2.6 Toiminta-ajatus 

Kempeleen Kirin pesäpallojaoston perustehtävä on järjestää kehittävää ja tavoitteellista 
pesäpallotoimintaa lapsista aikuisiin. Seuran tehtävä on tarjota toimijoilleen mielekästä ja 
haasteellista toimintaa iästä riippumatta. 

2.7 Strategia vision saavuttamiseksi 

Satsaamme entistä enemmän hyviin valmentajiin ja heidän koulutukseen, toimiviin 
harjoitteluolosuhteisiin sekä tarjoamme liikuntamahdollisuuksia entistä nuoremmille 
lapsille. Tällä tavoin osaltaan saamme paremmin harrastajia seuraamme sekä saamme 
heidät pysymään urheilun parissa. Keskeistä on tarjota myös toimintaa lapsille ja aikuisille, 
jotka eivät välttämättä halua kilpaurheilla, vaan kiinnostusta löytyy esimerkiksi tuomari-, 
valmennus-, kirjuri-, joukkueenjohto- tai talkootoimintaan.  
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Aikuisten edustusjoukkueet saamme pääsarjaan pitkäjänteisellä tavalla rakentamalla 
nousun sekä pääsarjassa pelaamisen terveen talouden ja omavaraisen junioritoiminnan 
varaan. Pääsarjatason edustusurheilu tarjoaa hienoja esikuvia junioreille ja tukee osaltaan 
merkittävästi seuran ja alueen junioriurheilua. 

Yhtenäinen pesäpalloperhe tavoitteena vaatii toteutuakseen avointa ja oikeudenmukaista 
ilmapiiriä sekä ihmisten kunnioittamista. Lisäksi tämä vaatii, että ihmisiä kannustetaan ja 
opetetaan nostamaan katse omasta navasta korkeammalle ja huomioimaan muut 
osalliset. 

 

2.8 Strategiset tavoitteet 

Keskeisimmät strategiset tavoitteet ovat juniorit jokaisessa ikäluokassa, aikuisjoukkueet 
pääsarjoissa, peli- ja harjoitusolosuhteiden kehittäminen pääsarjatasoiseksi sekä terve 
talous. 
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3 Organisaatio  
 

3.1 Organisaatiokaavio   

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Seuran ja pesäpallojaoston kokoukset  

Johtokunta kokoontuu kevät- ja syyskokouksiin ja näiden lisäksi vuosittain 2-6 kertaa. 
Johtokunnassa on edustaja seuran jokaisesta jaostosta, yhteensä johtokunnan jäseniä on 
10.  

Seuran viralliseen nimenkirjoittamiseen tarvitaan kahden henkilön allekirjoitukset, joita ovat 
koko seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai 
jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 

Koko seuran jäsenrekisteriä ylläpitää johtokunnan sihteeri. Pesäpallojaoston 
jäsenrekisteriä ylläpitää jaoston sihteeri. Jäsentiedot päivitetään joka vuoden 
tammikuussa, kuun loppuun mennessä ja tarkistetut tiedot toimitetaan jaoston sihteerille. 
Juniorijoukkueet toimittavat jäsentietonsa myös juniorivastaavalle. Jäsentiedoista tulee 
ilmetä jäsenen koko nimi, kotipaikka, osoite ja perhejäsenten koko nimet 

Pesäpallojaoston johtoryhmä kokoontuu n. kuukauden välein (9-12 kertaa vuodessa). 
Seuran säännöissä määritellään johtokuntien päätösvaltaisuus, mutta yleisesti kokous on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet jäsenistä on läsnä. 
Johtoryhmän tehtävänä on hoitaa huolellisesti seuran asioita ja toimia seuran 
lakimääräisenä edustajana. Johtokunnan tehtäviä ohjaa, säätelee ja määrää yhdistyslaki 
ja seuran säännöt sekä seuran kokouksen ohjeet. Yleisellä tasolla johtoryhmällä on kaksi 
tarkoitusta, hallinto- ja valvontafunktio. Johtoryhmän jäsenet voivat jakaa tehtäviä, mutta 
päätökset johtoryhmä tekee yhdessä. Vastuu kaikista päätöksistä on myös 
pääsääntöisesti yhteistä. LIITE 1. 

Pelaajan polku -ryhmä 
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3.3 Toimintasuunnitelma 

Vuosittainen toimintasuunnitelma sisältää tapahtumien, hankkeiden ja seuran 
päätavoitteiden esittelyn. Suunnitelmassa esitetään tärkeimpien tapahtumien ja 
hankkeiden aikataulut sekä tulo- ja menoarviot. Toimintasuunnitelman kokoaa ja laatii 
pesäpallojaoston johtoryhmä tiimien vastuuhenkilöiden esitysten pohjalta. 
Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuran toiminnan keskeisimmät sisällöt ja tavoitteet 
hallinnon sekä harrastus- , valmennus- ja kilpailutoiminnan osa-alueilta (LIITE  2).  

3.4 Pesäpallojaoston toiminta ja vastuut 

Vuonna 2015 jaostossa ovat mukana edustajat juniori-, naispesis, miespesis- ja 
taloustoiminnasta. Tuomaritoiminnan vastaavat osallistuvat jaoston kokouksiin tarpeen 
mukaan. Tulevaisuuden tavoitteena on saada jaoston johtoryhmään lisää edustajia, koska 
jaoston kokoonpano on tällä hetkellä liian kapea. 

Alla on esitelty Kempeleen Kirin pesäpallojaoston johtoryhmän päätehtävät ja –
vastuualueet: 

Puheenjohtaja 

- vastaa pesäpallojaoston toiminnasta ja sen kehittämisestä 

- johtaa kokoukset ja vastaa niiden päätösten tietoon saattamisesta 

- hoitaa yhteydet johtoryhmän muihin jäseniin, seuran jäseniin ja heidän 
vanhempiinsa 

- on seuran ensisijainen edustaja seuran sidosryhmien tilaisuuksissa 

- koordinoi seuran varainhankintaa ja yhteistyökumppanuuksia 

Sihteeri 

- laatii pöytäkirjat seuran kokouksista 

- pitää seuran jäsenrekisteriä 

- laatii toimintakertomuksen 

Rahastonhoitaja / talousvastaava 

- laatii talousarvion ja hoitaa tilinpäätöksen laadinnan 

- vastaa maksuliikenteestä eli laskujen maksamisesta ja laskuttamisesta 

- vastaa jaoston kirjanpidosta 

- organisoi jäsenmaksujen perinnän pesäpallojaoston osalta 

- organisoi varainhankintakeinoja 

- toimii taloustiimin puheenjohtajana 

-  
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Juniorivastaava 

- koordinoi lasten ja nuorten joukkueiden toimintaa 

- rekrytoi ohjaajia sekä koordinoi ja organisoi heidän toimintaansa 

- vastaa pesiskoulusta ja kouluyhteistyöstä 

- toimii junioritiimin puheenjohtajana 

Valmennus- ja kilpailuvastaava 

- pitää yhteyttä pelaajiin, valmentajiin ja ohjaajiin 

- laatii pelaajien, valmentajien ja ohjaajien kanssa sopimukset 

- järjestää valmentajille ja ohjaajille koulutusta 

- vastaa valmentajakerhon ja valmennuksen johtoryhmän toiminnasta 

- organisoi seuran kilpailutoiminnan, luo seuran pelikalenterin 

Viestintä- ja markkinointivastaavat 

- vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta  

- hoitaa seuran nettisivujen ylläpitoa 

- toimittaa seuran kausijulkaisua, seuralehteä, seuratiedotetta tms. 

Miesten ja naisten edustusjoukkuevastaava: 

- vastaa edustusjoukkueen toimintasuunnitelmista, toiminnasta, talousarviosta 
sekä varainhankinnasta 

- huolehtii viestinnästä omien joukkueidensa osalta 

- raportoi talousarviosta ja sen toteutumisesta säännöllisesti 

- toimii tiiminsä puheenjohtajana 

Tuomarivastaava 

- järjestää tuomarikoulutukset 

- ylläpitää ja päivittää tuomarirekisteriä ja tuomarikorttien tasoa 

- luo seuran tuomarikalenterin ja yksilöllisen kehittymissuunnitelman 
kokeneempien tuomarien kanssa 

- ylläpitää tuomaritoiminnan nettisivustoa 

- toimii yhteistyössä alueen muiden seurojen ja tuomarien kanssa 

- toimii tiiminsä puheenjohtajana 
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3.5 Johtokunnan (pesäpallojaosto) jäsenten toimenkuvat 

PÄÄVASTUUALUEET 

Jaoston päävastuut: 

Johtaminen 

Seurahenki 

Rahaliikenne 

Pöytäkirjat / arkistointi 

Lainsäädäntö 

Yhteiskuntasuhteet 

Yhteistyö sidosryhmiin 

Jäsenien hankinta 

Jäsenistön huomioiminen 

Palkitseminen 

Puulaakipesis 

Toimisto 

Työllistäminen 

Elinkaari/kehitysajattelu 

Seuratapahtumat 

Ottelutapahtuma 

- kioski, turvallisuus, järjestys-
miehet 

Naisten päävastuut 

Pelaajasopimukset 

Pelaajahankinta 

Palkitseminen 

Elinkaari/kehitysajattelu 

Talkoot (yhteistyösopimukset) 

Fanituotteet 

Ottelutapahtuma 

- otteluvastaava, kuulutus, tuo-
marit, kirjurit, VIP-isännät, 
otteluisäntä 

Miesten päävastuut 

Pelaajasopimukset 

Pelaajahankinta 

Palkitseminen 

Elinkaari/kehitysajattelu 

Talkoot (yhteistyösopimukset) 

Fanituotteet 

Ottelutapahtuma 

- otteluvastaava, kuulutus, tuo-
marit, kirjurit, VIP-isännät, 
otteluisäntä 

Toimintaympäristön päävastuut 

Sali- ja kenttäresurssit 

Lähiliikuntapaikat 

Pelivälineet ja varusteet 

Olosuhteiden kehittäminen 

Juniorien päävastuut 

Joukkueiden toiminta 

Kouluttaminen 

Pesiskoulu 

Vetäjien hankinta 

Elinkaari/kehitysajattelu 

Koulupesis 

Talkoot 

Terveyskasvatus, kasvatuksellisuus 

Viestinnän päävastuut 

Markkinointi 

Sisäinen tiedotus 

Ulkoinen tiedotus 

Nettisivut 

Pesislehti 
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Ottelutapahtumaviestintä 

Talouden päävastuut 

Rahaliikenne 

Kirjanpito 

Varainhankinta 

Markkinointi 

Talkoot 

Firmapesis 

Kioskitoiminta 

Seuran omaisuuden hoito (mm. 
kuljetuskalusto) 

Valmennuksen päävastuut 

Kouluttaminen ja toiminnan laadun 
varmistaminen 

 

Vetäjien hankinta 

Palkitseminen 

Kilpailutoiminnan koordinointi 

Nuorten harrasteliikunta 

Tuomarien päävastuut 

Tuomaritoiminnan kehittäminen 

Tuomarien koulutus 

Tuomarikalenteri 

Kirjuritoiminta 

 

  

3.6 Tiimien tehtävät 

Jokaisen tiimin on hyvä tehdä oman vastuualueensa toimintasuunnitelma ja –kalenteri (ks. 
LIITE 3 ja 4 ). Tiimi valitsee jäsenensä ja jäsenistään tiimin päävastuuhenkilön, joka vastaa 
tiimin kokoon kutsumisesta ja toiminnasta. Vastuuhenkilö myös edustaa tiimiänsä 
pesisjaoston johtoryhmän kokouksissa.  

Jokaisen tiimin toimintaa arvioidaan vuosittain toteutettavalla kyselykaavakkeella. Jaosto 
kokoaa kaikkien tiimien palautteet ja tekee niistä koonnin. Uuden kauden 
toimintasuunnitelmat ja talousarviot rakennetaan edellisen vuoden kokemuksille ja 
palautteille. 

Jaosto seuraa tiimien toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden toteutumista  
neljännesvuosittain. Jaosto valmistelee kilpailukauden päätteeksi yhdessä kaikkien tiimien 
toiminnan yhdistävän toimintakertomuksen. Toimintakertomus toimitetaan mahdollisten 
joukkuekuvien kera kaikille yhteistyökumppaneille. 

3.7 Seuran toimisto 

Seuran toimisto on harjoitushallillamme, Kurikkahaantie 7, 90440, Kempele.  

Hallilla on käytettävissä mm kokoustila, videotykki, säilytystilaa, ym. Kokoustilan käytöstä 
voi sopia jaoston puheenjohtajan tai valmennuspäällikön kanssa. 
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3.8 Seuran logo 

 

 

Kempeleen Kiri ry:n logo on vaakunamainen ja se edustaa kaikkia 
neljää seurassa toimivaa jaostoa. Seuran logoa käytetään pääosin 
viireissä ja edustusjoukkueiden asuissa. 

 

 

 

Pesäpallojaoston logo muodostuu 
kotipesälle syöksyvästä pelaajahahmosta ja 
Kempeleen Kiri-tekstistä. Siinä näkyvät 
seuran väreistä sininen ja valkoinen, niin 
kuin myös koko seuran vanhassa 
vaakunamaisessa logossa. Logoa 
käytetään kaikissa junioritoiminnan 
naispesiksen yhteydessä. Miesten edustusjoukkue käyttää perinteistä seuran logoa. 
Logojen oikeaoppista käyttöä valvoo junioriryhmä ja pesäpallojaosto. 

Kempeleen Kirin tunnusväri on keskisininen, jota käytetään peli- ja harjoitteluasuissa. Sen 
lisänä voidaan käyttää valkoista ja raikkaan vihreää. Tarkemmat värimääritykset ja -koodit 
ovat jaostolla. 

 

Seuran perinteistä logoa henkivä 100-vuotisjuhlalogo on alla. 
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4 Talouden perusteet  

4.1 Perusteita 

Voimistelu- ja Urheiluseura Kempeleen Kiri ry on urheiluseurana yleishyödyllinen 
yhdistys ja sen toimintaa säätelevät yhdistyslaki ja seuran omat säännöt.  

Yleishyödyllisenä yhdistyksenä seura ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset. 
Taloudellista tulosta pitää olla kuitenkin sen verran, että taataan toiminnan jatkuvuus.  

Reunaehtoja varojenkeruulle ja taloudenhoidolle asettavat lait ja asetukset sekä omat 
säännöt. Yhdistyslain mukaan seura saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa ja 
ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen 
tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

Joukkueiden ja pesäpallojaoston rahaliikenne hoidetaan seuran nimiin perustettujen 
erillisten pankkitilien kautta. Jokaiselle tilille on nimetty seuran hallituksen hyväksymä 
vastuullinen tilinhoitaja.  

Seuran kaikki rahaliikenne on kirjanpitolain mukaan kirjattava. Tilikausi on 12 kuukautta 
(1.1 - 31.12). Kempeleen Kiri ry:n virallista kirjanpitoa hoitaa tehtävään valittu tilitoimisto. 
Joukkueiden ja jaoston velvollisuus on toimittaa omat rahaliikenteen tositteensa 
tilitoimistolle sovitun aikataulun mukaisesti.  

Lain mukaan, yrityksen ja yhteisön, joka on rekisteröity kaupparekisteriin, on 
liikekirjeissään ja lomakkeissaan ilmoitettava mm. yritys- ja yhteisötunnuksensa. Tämän 
vuoksi mm. joukkueiden yhteistyökumppaneilleen lähettämät laskut on syytä laatia tämän 
ohjeen liitteenä olevan laskupohjan mukaisiksi. LIITE 5. 

  

4.2 Vastuunjako talousasioissa  

Seuran johtokunnalla on juridinen vastuu seuran taloudesta ja talouden seurannasta. 
Johtokunta velvoittaa pesäpallojaostoa ja se taas joukkueita tekemään kullekin vuodelle 
talousarvion. Näin suunnitellaan etukäteen ne taloudelliset puitteet, joissa toimintaa 
pyöritetään. Seuran talousarvion hyväksyy seuran kokous hallituksen esityksestä. 
Taloustiimissä on edustaja jaostosta, junioriryhmästä sekä miesten ja naisten 
edustusjoukkueista. Jokainen tiimin jäsen vastaa oman vastuualueensa talousarviosta, 
seurannasta ja varainhankinnan koordinoinnista. 

4.3 Talousarviot  

Pesäpallojaoston talousarvio laaditaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä liitteen 7 ja 
8 periaatteita noudattaen. Joukkueiden talousarviot liitetään osaksi pesäpallojaoston 
talousarviota. Pesäpallojaoston johtoryhmä ja taloustiimi vastaavat jaoston toiminnan 
pysymisestä suunniteltujen raamien puitteissa kauden aikana.  
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4.4 Pankkitilit ja käteiskassat 

Joukkueiden tilit ovat osa Kempeleen Kiri ry:n kirjanpitoa. Kaikkien seuran pankkitilien 
avaamiseen vaaditaan seuran hallituksen hyväksyminen ja tilit on avattava seuran Y-
tunnuksella.  Seuran hallitus myöntää tileille käyttöoikeuksien haltijat. Luonnollisesti myös 
tilin lopettamiseen vaaditaan seuran hallituksen hyväksyntä. 

Pesäpallojaoston pankkitilit on keskitetty yhteen pankkiketjuun, jotta tilien hallinnointi olisi 
yksinkertaista ja jaosto voi neuvotella itselleen mahdollisimman edullisen 
pankkipalvelukokonaisuuden mm. palvelumaksujen suhteen. 

Käteiskassojen olemassaoloa tulee välttää. Mikäli käteiskassoja joudutaan perustamaan 
(esim. kioskimyyntiä varten), niistä on laadittava tämän ohjeen liitteen 6  mukainen 
kioskikassan tilityslomake ja se on liitettävä osaksi tilitoimistolle toimitettavaa 
kirjanpitoaineistoa. 

4.5 Varainhankinta  

4.5.1 Joukkueiden varainhankinta 

Joukkueen tilinhoitaja ja joukkueenjohtaja laativat joukkueelle talousarvion, jonka tulojen ja 
menojen tulee olla tasapainossa. Joukkueen varojen käytöstä sekä budjetin tasapainosta 
vastaavat tilinhoitaja ja joukkueenjohtaja. 

Kun uusi joukkue perustetaan, valitaan joukkueelle pelaajien vanhemmista tilinhoitaja. 
Tilinhoitajan henkilötiedot ilmoitetaan pesäpallojaoston sihteerille, ja seuraavassa jaoston 
kokouksessa päätetään pankkitilin avaamisesta joukkueelle. Tilin käyttöoikeus annetaan 
joukkueen tilinhoitajalle ja tarvittaessa myös joukkueenjohtajalle. Myöhemmin tilinhoitajan 
vaihtaminen vaatii samanlaisen jaostotason käsittelyn kuin edellä kuvattiin uutta tiliä 
perustettaessa. Joukkueilla ei saa olla muita tilejä kuin Kirin niille osoittama tili. 

Joukkueet hankkivat itselleen varoja kulujensa peittämiseksi. Suositeltavia tapoja 
varainhankintaan ovat kuukausimaksut ja osallistuminen erilaisiin seuran järjestämiin 
talkoisiin, arpamyyntiin, myyjäisiin jne. Vanhemmat ovat varainhankinnassa 
avainasemassa ja erilaisilla yhteistyösopimuksilla ja itse hankituilla talkoilla he voivat 
saada joukkueelle merkittäviäkin tuloja. (LIITE 9) 

Kannattaa huomioida kuitenkin, että lajinomaisesti kustannukset syntyvät pääosin 
kesäkuuhun mennessä, joten maksuja ei kannata venyttää pitkälle syksyyn. Joukkueiden 
tulee laatia sisäiset pelisäännöt varojen käytöstä. 

Pelaajan lopetettua harrastuksen hänelle ei voida maksaa rahaa tai antaa rahaa tilille 
mahdollisesti jääneistä varoista. Vanhan toimintakauden päätyttyä, omaisuus siirtyy 
joukkueen mukana seuraavan toimintakauden pohjakassaksi. Jos pelaaja päättää lopettaa 
pelaamisen kesken kauden, voidaan maksamatta jääneet loppukauden kausimaksut ja 
mahdolliset leiri- tai turnausmaksut jättää laskuttamatta. Mahdollisia etukäteen maksettuja 
kausimaksuja ei voida palauttaa.  

Mikäli pelaaja loukkaantuu tai sairastuu ja se estää kokonaan osallistumisen joukkueen 
harjoitteluun vähintään kahden kuukauden ajaksi, voi pelaaja hakea seuralta 
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kausimaksujen palautusta. Loukkaantumisesta tai sairastumisesta tulee esittää 
lääkärintodistus. 

Joukkueet keräävät tositteet tilikansioihin kaikista joukkueen tuloista ja menoista. 
Tilinhoitajat toimittavat tositteet tiliotteineen ohjeiden mukaan Kirin osoittamaan 
tilitoimistoon kolme kertaa kauden aikana.  

 

4.5.2 Seuran sisäinen yhteinen varainhankinta / talkootyö 

Seurana Kirillä voi olla yhteisiä suunnitelmia, jota varten tehdään johtokunnan johdolla 
varainhankintaa. Tällöin voidaan joukkueita velvoittaa osallistumaan talkoisiin tai yhteiseen 
varainkeruuseen. Tällainen erityishanke voi olla esim. seuran autonvaihtoon liittyvä 
varainhankinta. 

4.5.3 Jaoston sisäinen yhteinen varainhankinta / talkootyö 

Jaosto huolehtii tuomari- ja valmentajakoulutuksesta sekä monesta muustakin 
kustannuksia tuottavasta toimesta. Näiden tai näistä osan kattamiseksi jaosto kerää varoja 
yhteistyösopimuksin, talkootöillä, vuosittaisilla pesissanomilla ja arpajaisilla. Tässä 
yhteydessä kaikille joukkueille annetaan mahdollisuus osallistua varainhankintaan sekä 
yleensä tarjotaan osallistuville joukkueille hyvitys tehdystä työstä etukäteen ilmoitettavan 
periaatteen mukaan. 

Kirillä on muutamia seuran yhteisiä talkootöitä, joihin kaikkien joukkueiden oletetaan 
osallistuvan ilman erilliskorvauksia. Keväällä järjestetään pesissanomien jako ja stadionin 
haravointi- ja kunnostustalkoot. Edustusjoukkueiden kioskivuorot on jaettu eri joukkueille 
talkooperiaatteella – kioskituoton käytöstä päätetään junioriryhmässä. Myös eri sarjojen 
pallotyttö-/pallopoikavuorot hoidetaan talkooperiaatteella. 

Jaosto on valmis ottamaan isojakin talkoourakoita tehtäväkseen, mutta silloin se tarvitsee 
ja pyytää apuja joukkueilta. Yhdessä olemme vahvoja. 

4.6 Joukkueiden maksut 

Jaosto laskuttaa joukkueita vuosittain seuraavista asioista:  

 seuran jäsenmaksu – perhekohtainen  

 salien ja hallien vuoromaksut 

 joukkueiden sarjamaksut 

 toimintamaksun, jolla katetaan valmennuspalkkiot, valmennuskoulutus ja 
tuomaritoiminnan kulut 

 kuljetukset ja muut kilpailukulut (mikäli on käyttänyt seuran autoa) 

 palkinnot ja pelipallot (mikäli ne on hankittu jaoston kautta) 

 yhteishankintana hankitut tuuli- ja verkkapuvut ja muut henkilökohtaiset varusteet 
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Vastaavasti joukkue / harrastaja saa: 

 jäsenedut 

 mahdollisuuden harjoitella ja pelata Kirissä 

 ohjatun valmennuksen ja koulutetut valmentajat 

 ilmaisen sisäänpääsyn Kirin kotiotteluihin (pelaajakortilla) 

 mahdollisuuden käyttää seuran autoja (koskee joukkuetta) 

 

Joukkue huolehtii seuraavien pelaajakohtaisten kustannusten laskuttamisesta 
harrastajalta: 

 leiri- ja turnausmaksut 

 joukkuekohtaiset kuukausimaksut 

 lisenssimaksu (vakuutusturva) 

 tuuli- ja verkkapuvut ja muut henkilökohtaiset varusteet 

4.7 Lisenssimaksu, seuran jäsenmaksu ja jäsenedut 

Jokainen Kirissä pelaava maksaa Suomen Pesäpalloliitolle lisenssimaksun. Se toimii 
pelilupana sarja- ja leiriotteluissa sekä vakuutuksena peli- ja harjoitustapahtumissa. 
Joukkueenjohto vastaa siitä, että kaikilla pelaajilla on lisenssi ja lisenssien kopio on 
mukana peleissä ja leireillä. 

Jokainen Kiriä edustava pelaaja ja toimitsija suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun 
Kempeleen Kiri ry:lle. Jäsenmaksu on perhekohtainen ja samasta perheestä se 
maksetaan vain kertaalleen. Jäsenmaksun suorittamista edellytetään kaikilta seuran 
toimihenkilöiltä.  

Kempeleen Kirin johtokunta määrittelee jäsenmaksun ja jäsenyydestä saatavat edut 
vuosittain syyskokouksen yhteydessä. Jäsenyys ja jäsenedut ovat voimassa 
kalenterivuoden ajan. Jäsenedut neuvotellaan yhteistyökumppaneiden kanssa ja ne 
tiedotetaan jäsenille jäsenkorttien jakamisen yhteydessä erillisellä tiedotteella. Jäsenedut 
ovat luettavissa myös seuran nettisivuilta osoitteesta www.kempeleenkiri.fi 

Jäsenmaksut laskutetaan helmikuun toimintamaksun yhteydessä ja jäsenkortit jaetaan 
maaliskuun alussa kaikille jäsenille. Juniorijoukkueiden jäsenet saavat jäsenkorttinsa 
juniorivastaavan kautta. 

4.8 Joukkueiden tilinhoitajien tehtävät  

Tilinhoitajille järjestetään vuosittain, uuden kauden alussa koulutustilaisuus, jossa 
perehdytään tilinhoitajien tehtäviin, käydään läpi talousarvion tekemiseen liittyvät asiat 
sekä opastetaan pelaajalisenssien lunastaminen PPL:n nettipalvelun kautta.  

Tilinhoitajan tehtävät ovat seuraavat: 

http://www.kempeleenkiri.fi/
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 laatia ja esitellä joukkueen talousarvio ja seurata kauden aikana sen toteutumista 

yhdessä joukkueenjohtajan kanssa (katso tarkemmin kohdasta TALOUSARVIOT) 

 tietää joukkueen kulloinenkin rahatilanne ja ennakoida joukkueelle tulevat 

rahatarpeet (mm. leirimaksut jne.) hyvissä ajoin, jotta seuran tai yksittäisten 

henkilöiden ei tarvitse rahoittaa edes lyhytaikaisesti joukkueiden toimintaa omin 

varoin 

 hoitaa joukkueen rahaliikenteen seuran joukkueelle antaman pankkitilin kautta 

 kausi- ym. muiden maksujen laskuttaminen ja maksuseuranta 

 lisenssien ottaminen ja maksaminen sekä ajantasaisen lisenssiluettelon 

tulostaminen joukkueenjohtajalle PPL:n nettipalvelun kautta 

 tuomari-, pelaaja- ja valmentajapalkkioiden sekä korvausten maksamisesta 

huolehtiminen. Maksetuista palkkioista ja korvauksista laaditaan tämän ohjeen 

liitteen mukainen luettelo, joka toimitetaan jaoston tilinhoitajalle sähköisessä 

muodossa neljä kertaa vuodessa   

 kerätä ja järjestää kaikki tositteet ja tiliotteet sekä toimittaa ne tilinhoitoaineiston 

neljä kertaa vuodessa tilitoimistolle  

 yhteistyösopimuksien laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa 

4.9 Raportointi 

Tilanne olisi hyvä raportoida/tarkastaa aina silloin kun tilinhoitoaineisto toimitetaan 
eteenpäin. Periaatteena tietysti: 

- käytettävissä olevat rahat 

- ennakoidut tulot ja niiden ajoitus 

- ennakoidut menot ja niiden ajoitus 

- => varmistetaan rahojen riittävyys 

4.10  Tositteet ja laskut  

Seuran ja joukkueiden saamat ja lähettämät laskut sekä muut tositteet ovat osa seuran 
kirjanpitoa ja ne on toimitettava tilinpitoaineiston mukana tilitoimistolle.  

Tositteen, joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla, mikäli se on mahdollista, maksun 
saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama. Milloin maksun 
perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, maksu tulee todentaa itse laaditulla 
ja asianmukaisesti varmennetulla tositteella. 
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Seuran ja joukkueiden lähettämissä laskuissa on käytettävä seuran Y-tunnusta 0186000-
2. Lähetettyjen laskujen ulkoasun tulee olla aina myös mahdollisimman yhdenmukaisia. 
Parhaiten nämä vaatimukset täyttyvät, kun käytetään apuna tämän talousohjeen liitteenä 
olevaa laskupohjaa. 

4.11 Tilinpitoaineistojen toimittaminen tilitoimistoon 

Tilitoimisto antaa jokaiselle joukkueelle tilinpitokauden alussa oman 
kustannuspaikkanumeron, joka on voimassa koko tilikauden ajan. Käytännössä siis 
jokaisella seuran omistuksessa olevalla pankkitilillä (ja sitä kautta joukkueella) on seuran 
virallisessa kirjanpidossa oma kustannuspaikkanumeronsa.  

Seuran on kirjanpitolain mukaan pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että jokainen kirjanpitotapahtuma on kirjattava pankkitilien lisäksi myös 
asian mukaan jaotelluille kirjanpitotileille. Kempeleen Kiri ry:n kirjanpidon tililuettelo on 
esitetty tämän toimintakäsikirjan liitteellä 10.  

Tilitoimiston työn helpottamiseksi joukkueiden ja jaoston tilinhoitajat kirjaavat kaikkiin 
tilitapahtumiin kirjanpidon kustannuspaikka- ja tiliöintinumerot valmiiksi ennen 
kirjanpitoaineiston toimittamista tilitoimistolle. Kustannuspaikka- ja tiliöintinumerot voidaan 
merkitä joko tiliotteelle, tositteisiin tai niistä voidaan laatia erillinen kuukausittainen luettelo 
aikajärjestyksessä esimerkiksi taulukkolaskentaohjelman avulla (ks esim LIITE 11a ja b). 

Tilitoimistolle toimitetaan: 

- kuukausittaiset tiliotteet 

- kirjanpidon tositteet (kuitit, laskut, käteiskassatilityslomakkeet jne.) 

- joulukuun aineistoon liitetään mukaan kopio seuraavan vuoden ensimmäisestä 
tiliotteesta (toimii pankkitilin saldovarmennuksena tilinpäätöksessä) 

Kerää kuitit ja tiliotteet itsellesi aina kuukausittain järjestettyinä esimerkiksi mappiin aina 
viimeisin tapahtuma päällimmäiseksi. Ennen aineiston toimittamista tarkasta aina, että 
jokaisesta tilitapahtumasta on olemassa asianmukainen tosite ja että olet merkinnyt 
kustannuspaikan ja tilikartan mukaiset tiliöintinumerot kaikille tilitapahtumille. 

4.12 Tilitoimiston tehtävät 

Seuran virallista kirjanpitoa hoitaa tehtävään valittu tilitoimisto. Tilitoimiston tehtävänä on 
huolehtia siitä, että ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Tilitoimisto laatii seuran 
kirjanpitoaineiston ja tilinpäätökset joukkueiden ja jaostojen tilinhoitajilta saatujen 
kustannuspaikkakohtaisten aineistojen pohjalta. 

4.13  Tilinpäätös ja tilintarkastus  

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Toiminta- ja tilikertomus hyväksytään seuran 
vuosikokouksessa. Seuran kokous hyväksyy tilinpäätöksen hallituksen esityksestä. 
Seuralla on sääntöjen määräämät kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 
tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi 
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viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta 

4.14  Seuran omaisuuden hoito  

Seuran omaisuudesta huolehtiminen on kaikkien jäsenten tehtävä. Seuralla on kaluston ja 
irtaimen omaisuuden luettelo, jota ylläpitää hallituksen nimeämä henkilö. Omaisuuden 
muutoksista päättää seuran hallitus. Pieniin muutoksiin (maksimi 200 euroa) hallitus antaa 
valtuudet seuran työntekijöille. 

4.15  Palkkiot, kulu- ja menokorvaukset  

Korvauksia voidaan maksaa vain oikein täytettyjen lomakkeiden perusteella. 

Matkalaskusta on käytävä esille seuraavat asiat: matkakorvauksen hakijan nimi, matkan 
tarkoitus, matkustustapa, matkan alku- ja loppupiste sekä alkamis- ja päättymisaika.  

Kempeleen Kiri ry:ssä käytettävät matkalasku- ja kulukorvauskaavakkeet ovat tämän 
toimintakäsikirjan liitteenä (LIITTEET 5, 12, 13, 14 ja 15). 

Kempeleen Kirin palkat, palkkiot ja korvaukset perustuvat SLU:n asettamiin suosituksiin. 
Kulukorvauksien määrä perustuu työmäärään, vastuuseen ja koulutukseen. Valmentajille 
ja ohjaajille maksettavat kulukorvaukset sovitaan vuosittain. Valmennuspalkkioista on 
sovittu seuraavat ohjeelliset periaatteet: 

Valmentaja- tai 
ohjaajakoulutuksen taso 

Kulut/joukkue Kulukorvaus 

Pesisjuniorin monipuolinen liikunta 
(PML) 

 5,5 €/krt 

Junioripesisvalmentajatutkinto maksimissaan 100 €/kk 6,5 € /krt 

Nuorten Pesisvalmentajatutkinto maksimissaan 150 -200€/kk 7,5 €/krt 

Ammattivalmentajatutkinto maksimissaan 200 -300€/kk 10 €/krt 

 

Valmentajat täyttävät kulukorvaushakemuksen, joka palautetaan tilinhoitajalle mahdollisine 
kuitteineen ja liitteineen. Juniorivastaavalle ja muille seuran vastuuhenkilöille maksetaan 
kulukorvaukset esitettyjen kulujen ja jaostossa sovittujen periaatteiden mukaan. 
Tuomarimaksuista on sovittu seuraavaa: 

 

Tuomarimaksut seuran tuomareille 

SARJA  PT ST  2.pesät. 3.pesät  takarajat. 

G – E aluesarja 12 € 12 € 8 € 7 € 7 € 

C – D aluesarja 15 € 15 € 10 € 8 € 7 € 
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C - SM, MMS, NMS 18 € 18 € 12 € 10 € 8 € 

B - SM  28 € 28 € 21 € 16 € 10 € 

A-pojat  - - - 16 € 10 € 

MSS  - - 28 € 16 € 10 € 

NSU, MYP  - - - - 20 € 

E-G aluesarjoissa muita tuomareita ohjaavalle tuomarille (tutor) palkkio on 18e. 

 

Ylemmät loppusarjat, puolivälierät, välierät, mitaliottelut (korotetut määrät) 

Sarja PT/ST 2T 3T TT 

MSS - 32e 19e 12e 

A-pojat - - 19e 12e 

B-tytöt 32e 21e 16e 10e 

Aluesarjassa ei makseta korotettuja maksuja loppusarjoissa tai mitalipeleissä 

 

 

Kirjuripalkkiot 

Virallinen pöytäkirja 10,00 € Junioripöytäkirja  5,50 € 

 

4.16 Seura-asut  

Kirin joukkueiden pelaajat hankkivat itsenäisesti harjoitteluun tarvittavat pesisvälineet; 
mailan, räpylän, kypärän, piikkarit, ja pallon. Seura järjestää pelaajille peliasut, jotka 
jokainen pelaaja vuokraa itselleen pelikaudeksi kerrallaan. Peliasut ovat seuran 
omaisuutta. Peliasun alle tuleva aluspaita tai syöksypaita on pelaajan henkilökohtaista 
omaisuutta ja sen hän hankkii itse. 

Seuralla on oma tuotekuvasto, josta voi tilata varustetilauksista vastaavan ohjeiden 
mukaan seuratuotteita.  
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5 Seuran urheilun ja liikuntatoiminnan periaatteet  

5.1 Lasten ja nuorten harrastustoiminta 

Kirin junioritoiminnalla on kasvatukselliset ja pitkäjänteiseen harrastamiseen tähtäävät 
tavoitteet. Toiminta on selkeästi jaettu lasten ja nuorten harrastustoimintaan. 

Kempeleen Kiri on Pohjois-Suomen alueen suurimpia pesäpalloseuroja. Joukkueita on 6-
vuotiaista vanhempiin ja ne on pääasiassa pyritty muodostamaan lapsen ja nuoren 
syntymävuoden mukaan. Kirillä on sekä tyttö- että poikajoukkue liki kaikissa ikäluokissa G- 
ikäisistä A-ikäisiin. B-ikäiset tytöt ja A-ikäiset pojat pelaavat valtakunnallisissa SM-
sarjoissa. 

Selkeällä harrastustoiminnan jaolla pyritään tekemään vanhemmillekin selväksi, että 
harrastuksen alkuvuosina toiminnan täytyy olla leikinomaista, monipuolista ja hauskaa, 
mutta kuitenkin tavoitteellista toimintaa. Lapsen täytyy kokea olevansa tärkeä ja 
tasavertainen osa omaa joukkuettaan. Hänen tulee saada laadukasta ja monipuolista 
ohjausta, runsaasti kannustusta ja niiden avulla onnistuneita suorituksia. Jokaisen 
yksilöllistä kehittymistä tulee kunnioittaa ja kaikille lapsille annetaan myös mahdollisuus 
harrastaa muitakin lajeja. Pelaamisessa pelifilosofiamme on ”kaikki pelaa”, jotta kaikilla 
lapsilla olisi mahdollisuus saada kokemuksia sekä onnistumisista että epäonnistumisten 
sietämisestä.  

Monipuolisuudella, hyvällä yhteishengellä, seuratoiminnan laadulla, leikinomaisuudella ja 
osaavalla valmentamisella pyritään siihen, että mahdollisimman moni lapsi (ja tyytyväinen 
vanhempi) valitsisi pesäpallon lajikseen myös tulevina vuosina. Pesäpallo lajina kasvattaa 
lapsia itsenäisiin ja vastuullisiin valintoihin, jotka auttavat heitä kohtaamaan haasteita 
elämässään. 

Nuorten joukkueet ovat kilpailutoiminnassa olevia C-A –ikäisten joukkueita. Näissä 
ikäryhmissä laadukas valmentaminen, henkilökohtaisten taitojen kehittyminen ja lajiin 
sitoutuminen ovat keskeisimpiä toiminnan tavoitteita. 

5.2 Valmennus ja koulutus 

Kempeleen Kirin valmentajat koulutetaan Pesäpalloliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti. 
(http://www.pesis.fi/koulutustoiminta/lasten_ja_nuorten_ohjaaja-ja_va/) Seura maksaa 
valmennuskoulutuksen vuotuisten koulutusmäärärahojen puitteissa ja edellyttää 
valmentajiltaan sitoutumista ohjaamiseen ja säännölliseen kouluttautumiseen myös 
jatkossa. G- ja F-ikäisten koulutusvaatimus on PML, E- ja D-ikäisten valmentajien 
koulutusvaatimus on JPVT ja C-ikäisten valmentajilla tulee olla vähintään NPVT -koulutus.  

Junioritoiminnan kasvatukselliset ”koko kylä kasvattaa” –periaatteet näkyvät myös 
valmentamisen perusperiaatteissa. Haluamme antaa nuorille, innokkaille ja taitaville 
pelaajille mahdollisuuden kehittyä ohjaamisessa, kasvattamisessa ja valmentamisessa 
turvallisesti aikuisvalmentajan rinnalla. Niin nuori kuin lapsikin on oikeutettu jokaisessa 
kehitysvaiheessaan kasvamaan ja oppimaan aikuisen ohjauksessa. Nuoret valmentajat 

http://www.pesis.fi/koulutustoiminta/lasten_ja_nuorten_ohjaaja-ja_va/
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aloittavat uransa usein pesiskouluohjaajina ja sieltä he voivat hakeutua aikuisvalmentajan 
rinnalle apuvalmentajaksi joukkueeseen.  

 

Kirin tärkeimmät kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet löytyvät kohdassa 
Valmennustoiminnan päätavoitteet ja –sisällöt olevasta taulukosta. Valmennuspäällikkö 
vastaa valmentajien koulutuksesta ja ohjauksesta sekä valmennustoiminnan yleisistä 
linjauksista. 

5.3 Yhteiset pelisäännöt 

Valmentajat käyvät G –C –ikäisten junioreiden kanssa joukkuekohtaiset 
pelisääntökeskustelut ja pelisäännöt laaditaan myös vanhempien kanssa (LIITE 22). C-
ikäisten kanssa pyritään käymään oma kehityskeskustelu, johon osallistuvat valmentajat, 
pelaaja ja vanhemmat. Jokaisen joukkueen toimintaa seurataan aktiivisesti ja 
säännöllisesti peli- ja harjoituskauden aikana. Lisää pelisäännöistä kohdassa 6.3. 

5.4 Pelaajanpolku -ryhmä 

Junioritoimintaan perustettiin syksyllä 2007 seuran omista kokeneista valmentajista 
koostuva valmennuksen johtoryhmä. Ryhmän tarkoituksena oli pitää vuositasolla 3-4 
koulutusta seuran muille valmentajille. Toiminta kuitenkin hiipui vapaaehtoisten tekijöiden 
resurssien rajallisuudesta johtuen.  

Tänä päivänä seurassa toimii kuitenkin kokeneemmista valmentajista sekä 
valmennuspäälliköstä koostuva ”Pelaajan polku –ryhmä” joka pyrkii auttamaan seuran 
valmennuksen ja pelaajien kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.  Ryhmän tarkoituksena on 
tarkastella valmennuksen ja junioritoiminnan tilaa laajempana kokonaisuutena yksilön 
pelaajan polku huomioiden, luoda uusia ideoita sekä sparrata toisia. Ryhmään pääsee 
mukaan olemalla itse innokas, halukas ja kiinnostunut tällaisesta toiminnasta ja 
kehittämisestä. 

Nuoremmille valmentajille Pelaajan polku –ryhmä sekä ennen kaikkea valmennuspäällikkö 
tuovat tukea ja apua mm. vuosittaisen harjoitussuunnitelman teossa (LIITE 17) sekä 
ohjaavat myös nuoren valmentajan tavoitteellista kehittymistä kohti huippuosaamista 
(LIITE 18).  

Pelaajan polku –ryhmä auttaa tarvittaessa valmennuspäällikköä valmennustyöhön ja 
sarjoihin osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä ja käy tarvittaessa yhteistyöneuvotteluja 
eri joukkueiden kanssa.  

5.5 Valmennuspäällikön tehtävät 

Tehtäviin kuuluu mm. seuraavat: 

 organisoi Pelaajan polku -ryhmän toimintaa 

 ohjaa valmennusta ja sen kehittämistä 
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 ohjaa harjoitussuunnitelmien tekemistä 

 rakentaa joukkueiden välistä yhteisyötä, linjaa valmennukselliset painopisteet 

 huolehtii jokaisen pelaajan kehittymisestä 

 kartoittaa vuosittain valmentajatarve, osallistua valmentajan valintaan ja tehdä 
valmentajasopimukset (LIITE 19)  

 osallistuu junioriryhmän kokouksiin ja niihin liittyvien asioiden valmisteluun 

 seuraa joukkueiden toimintaa ja pelisääntöjen toteutumista (arvioinnit) yhdessä 
juniorivastaavien kanssa 

 osallistuu kesän ja talven harjoitusvuorojen jakamiseen 

 tiedottaa valmentajia koulutuksista ja organisoida myös seuran sisäisiä koulutuksia 
yhdessä valmennuksen johtoryhmän kanssa 

 pyrkii järjestämään maksuttomia kerhoja kempeleläisillä kouluilla (lähinnä 3.-
9.luokkalaisille) 

 suunnittelee mahdollista pesiskurssitarjontaa myös yläasteelle ja lukioon 
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5.6 Valmennustoiminnan päätavoitteet ja –sisällöt (juniorit G-B/A) 

IKÄLUOKKA G F 

Johtava 
periaate 

leikinomaisuus monipuolisuus 

Peliajatus kaikki pelaa kaikki pelaa 

Kasvatukselliset 
tavoitteet 

yhteiset pelisäännöt: itsestä ja 
omista tavaroista huolehtiminen, 
annettujen ohjeiden kuuntele-
minen ja noudattaminen, 
kannustaminen 

yhteiset pelisäännöt: itsestä ja omista 
tavaroista huolehtiminen, annettujen 
ohjeiden kuunteleminen ja 
noudattaminen, kannustaminen, vuo-
rottelun periaate 

Opittavat 
lajitaidot 

pesäpallon perustaidot, 
perusheitto ja kiinniotto, 
(vauhditon) peruslyönti, pysty- ja 
vaakamailanäppi, syöttäminen, 
peli-idea sisä- ja ulkopelistä, 
merkin idea, perussäännöt   

pesäpallon perustaidot, perusheitto ja 
kiinniotto, (vauhditon) peruslyönti, 
pysty- ja vaakamailanäppi, syöt-
täminen, peli-idea sisä- ja ulkopelistä, 
merkin idea, perussäännöt   

Valmennuksen 
tavoitteet 

Harjoittelu on leikkipainotteista 
monipuolista liikuntataitojen 
opettelemista. Kaikille pyritään 
tarjoamaan hauskaa toimintaa ja 
runsaasti onnistumisen elämyksiä. 
Opitaan toimimaan yhdessä ja 
muodostamaan yhtenäisen 
joukkueen. Palaute pyritään anta-
maan aina myönteisesti ja 
ensisijaisesti henkilökohtaisesta 
kehittymisestä, ei muihin vertai-
lemalla. 

Harjoittelu on paljon pelailua ja erilaisia 
leikkejä sisältävää yhteistä tekemistä. 
Opitaan toimimaan porukassa ja 
ottamaan toiset huomioon. 
Mahdollisimman monipuolinen tekemi-
nen on tärkeää, tällöin valmiudet 
mahdolliseen tulevaan pesäpallouraan 
paranevat. Tässä ikäryhmässä kilpai-
lullisilla tavoitteilla ei saa olla tärkeää 
roolia tekemisessä ja tavoitteissa. 
Palkitaan ja kannustetaan monipuo-
lisesti erilaisista asioista. 

Monipuolinen 
liikunta 

Leikit ja pienpelit, ketteryyttä 
kehittävät viestit ja juoksuleikit, 
oman kehonhallinta, erilaiset 
välineet ja liikuntamuodot 

leikit ja pelit, ketteryyttä kehittävät 
viestit ja juoksuleikit, oman 
kehonhallinta, tehtäväradat 

Harjoittelumäärä G-ikäisille riittää harjoitusmääräksi 
1-2 kertaa viikossa. 

F-ikäisille riittää harjoitusmääräksi 1-2 
kertaa viikossa. 

Valmennus ja 
joukkueen 
taustatiimi 

PML ja osallistuminen seuran 
sisäisiin teemakoulutuksiin, 
joukkueessa aina väh. kaksi 
koulutettua valmentajaa, joista 
väh. toinen aikuinen, joukkueen-
johtaja ja tilinhoitaja 

PML + JPVT ja osallistuminen seuran 
sisäisiin teemakoulutuksiin, 
joukkueessa aina väh. kaksi koulutet-
tua valmentajaa, joista väh. toinen 
aikuinen, joukkueenjohtaja ja tilin-
hoitaja 
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IKÄLUOKKA E D 

Johtava 
periaate 

monipuolisuus taito 

Peliajatus kaikki pelaa kaikki pelaa 

Kasvatuk-
selliset 
tavoitteet 

yhteiset pelisäännöt: tapakasvatus, toisten 
huomioonottaminen ja kunnioittaminen, 
itsestä ja joukkueen tavaroista 
huolehtiminen, sovittujen sääntöjen ja 
ohjeiden noudattaminen, henkilökohtainen 
hygienia 

yhteiset pelisäännöt: terveellisiin 
elämäntapoihin ohjaaminen; ravinto, 
lepo, puhtaus, hyvät tavat, 
kurinalaisuus ja vastuullisuus, toisten 
ihmisten kunnioittaminen, koulu- ja 
kotitehtävien tekeminen 

Opittavat 
lajitaidot 

heitto ja kiinniotto, taittoheitto, vastaantulo, 
lyönti: askeleet, lyönnin suuntaus, näpy: 
pysty- ja vaakamaila, näpin suuntaus ja 
voima, eteneminen, kärkkyminen, 
ulkopelipaikat, kaaripeli 

heitto ja kiinniotto; vastaantulo, 
kauhaisu, lyönti: rajalyönnit, koppi-
lyönti, lyönnin suuntaus, näpyt: kierre, 
ohitus, eteneminen, kärkkyminen, 
pelipaikkojen tehtävät ja liikkuminen, 
pallonhallinta 

Valmennus Harjoittelun on oltava monipuolista ja 
erilaista tekemistä sisältävää. Toisten 
kanssa kisailu on tärkeää joten erilaiset 
viestit ja temppuradat ovat hyviä, 
yhdistettynä lajitaitoa kehittäviin 
harjoituksiin. Perustaidot ovat 
varmistuneet ja oppimisen halu on suuri. 
Tämä asettaa valmentajan taidot 
koetukselle, pitää pystyä opettamaan 
uusia lyöntejä, etenemistä, koordinaatiota, 
taktiikkaa ja muita peliin liittyviä asioita. 
Annetaan palautetta omasta 
edistymisestä, palkitaan ja kannustetaan 
monipuolisesti erilaisista asioista.  

Harjoittelun oltava edelleen 
monipuolista ja hauskaa. Perustaidot 
paranevat edelleen ja uutta halutaan 
oppia, valmentajan pystyttävä 
kehittämään pelaajia monipuolisesti.  

 

Monipuolinen 
liikunta 

leikit ja pelit, ketteryyttä ja kehonhallintaa 
kehittävät harjoitukset, hypyt, loikat, 
kuntopallot, koordinaatioharjoitukset, muut 
harrastukset tukena 

leikit ja pelit, kehonhallinta, hypyt, 
loikat, kuntopalloharjoitteet, juoksu-
tekniikka ja koordinaatio harjoitteet, 
kuntopiirit, venyttely muut harrastukset 
tukena 

Harjoittelu-
määrä 

Sopiva harjoitusmäärä 2-3 kertaa viikossa. Sopiva harjoitusmäärä 2-4 kertaa 
viikossa. 

Valmentajien 
koulutus ja 
joukkueen 
taustatiimi 

JPVT ja osallistuminen seuran sisäisiin 
teemakoulutuksiin, joukkueessa aina väh. 
kaksi koulutettua valmentajaa, joista 
väh.toinen aikuinen, joukkueenjohtaja ja 
tilinhoitaja 

JPVT ja osallistuminen seuran sisäisiin 
teemakoulutuksiin, joukkueessa aina 
väh. kaksi koulutettua valmentajaa, 
joista toinen aikuinen, joukkueenjohtaja 
ja tilinhoitaja (huoltaja) 
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IKÄLUOKKA C B/A 

Johtava periaate tavoitteet huipulle 

Peliajatus roolipeli luova roolipeli 

Kasvatukselliset 
tavoitteet 

yhteiset pelisäännöt: terveellisiin 
elämäntapoihin ohjaaminen; ravin-
to, lepo, puhtaus, hyvät tavat, 
kurinalaisuus ja vastuullisuus, 
suhtautuminen päihteisiin 

pitkäjänteisyys, sitoutuneisuus, 
avoimuus, pesiksen ja opiskelun 
yhteensovittaminen, päihteettö-
myys, urheilijan ravintotietous, 
henkisten valmiuksien kehittäminen 
ja hyvän vireystilan tunnistaminen  

Opittavat lajitaidot heittovoima ja heittonopeus, 
erilaiset lyönnit; varsi, pystymaila, 
pelin taktiikka, henkilökohtaiset 
lajitaidot, ulkopelikuviot, 
suoritusvarmuus, pallonhallinta 

heittovoima ja –nopeus, erilaiset 
lyönnit: pystymaila, kumura, 
käännöt, roolinmukaiset ulko- ja 
sisäpelisuoritukset, taktiikka, 
ulkopelikuviot, suoritusvarmuus, 
pallonhallinta 

Valmennus Harjoitteluun lisätään voimahar-
joittelua, lajipuolella toistoja 
tehdään enemmän kuin aiemmin ja 
taktisissa asioissa mennään 
eteenpäin. Perusasiat hyvin hal-
lussa.  

 

Roolinmukainen harjoittelu 
lisääntyy, yksilöllisyys ja tehok-
kuus, fysiikan kehittäminen tärkeää 
(kehitysvaiheet!), monipuolisia 
heittotrillejä, taktisissa asioissa 
mennään eteenpäin, henkilökoh-
taisten harjoitusohjelmien laatimi-
nen eri pelaajatyypeille 

Monipuolinen 
liikunta 

pelit, hypyt, loikat, kuntopallot, 
kuntopiirit, voimaharjoittelu, 
nopeusharjoittelu, liikkuvuus, 
venyttely, muut harrastukset 

pelit, hypyt, loikat, kuntopallot, 
kuntopiirit, voimaharjoittelu, no-
peusharjoittelu, liikkuvuus, venyt-
tely, muut harrastukset 

Harjoittelumäärä Harjoitusmäärät: 3-4 lajiharjoitusta 
ja 1-2 omatoimista harjoitusta 
viikossa. 

Harjoitusmäärät: 3-5 lajiharjoitusta 
ja 2-3 omatoimista harjoitusta 
viikossa. 

Valmentajien 
koulutus ja 
joukkueen 
taustatiimi 

NPVT ja osallistuminen seuran 
sisäisiin teemakoulutuksiin 
joukkueessa aina väh. kaksi 
koulutettua valmentajaa, joista väh. 
toinen aikuinen, lisäksi huoltaja, 
joukkueenjohtaja ja tilinhoitaja   

NPVT ja osallistuminen seuran 
sisäisiin teemakoulutuksiin 
joukkueessa aina väh. kaksi 
koulutettua valmentajaa, joista 
toinen aikuinen, lisäksi vähintään 
huoltaja, joukkueenjohtaja ja 
tilinhoitaja (mahd. 
fysiikkavalmentaja) 
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5.7 Terveelliset elämäntavat ja urheilulliseen elämäntapaan rohkaiseminen 

5.7.1 Uni ja lepo 

Harjoittelun lisäksi urheilija tarvitsee riittävästi lepoa ja monipuolista terveellistä ravintoa 
Tätä elämäntapaa noudattaen myös kehittyminen tapahtuu oikein. Riittävä yöuni takaa 
jaksamisen niin koulussa ja harrastuksen parissa. Jatkuva unenpuute lapsella ja nuorella 
näkyy harjoituksissa suorituskyvyn laskuna ja keskittymisvaikeuksina. Riittävän pitkä yöuni 
on tärkeää erityisesti murrosikäiselle nuorelle, koska hän tarvitsee murrosikään liittyvän 
fyysisen kasvun ja kehityksen vuoksi aiempaa enemmän unta. 

5.7.2 Ravinto 

Hyvä ravinto ja ravitsemus urheilijalla tarkoittavat monipuolisen, tasapainoisen, 
kohtuullisen sekä nautittavan ruokavalion koostamista päivittäisille aterioille. 
Monipuolisuus näkyy urheilevan nuoren ruokalautasella eri värisinä, tuoreina ja 
vaihtelevina ruoka-aineina. Värejä ja tuoreutta löytyy kaikista kasviksista ja hedelmistä. 

Tasapainoisessa ruokavaliossa on paljon suojaravinteita suhteessa energiamäärään. 
Urheilijalle ei suositella turhia makeisten tai limsan mukanaan tuomia kaloreita, vaan 
terveellistä ja ravitsevaa kotiruokaa. Kotiruoka on yleensä puhdasta ja terveellistä ravintoa. 
Kohtuullisuudella ravitsemuksessa tarkoitetaan riittävän energiatasapainon ylläpitämistä. 
Eli syöt sen verran, mitä kulutat.  

Pelaajia muistutetaan riittävästä energiamäärästä ja valmentajat muistuttavat harjoitusta 
edeltävien ja niiden jälkeen nautittavien välipalojen ja ruokailun merkityksestä. Aamiainen 
ja kouluruokailu ovat tärkeitä ravitsemuksen osa-alueita, ja niiden merkitystä korostetaan 
erityisesti harjoituskaudella. Harjoituksissa nautittavan juoman tulee olla vettä tai laimeaa 
mehua.  

Urheilevan nuoren olisi hyvä jakaa ateria-ajat tasaisesti pitkin päivää. Ravintoa tulisi 
nauttia 3-4 tunnin välein ja välipalojen merkitys on suuri, koska niillä on mahdollisuus 
rytmittää syömistä harjoittelun vaatimusten mukaisesti. 
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6 Joukkuetoiminta  

6.1 Mikä on toimiva joukkue? 

 Joukkueessa on vähintään 9 pelaajaa. 

 Joukkueella on vähintään yksi koulutettu valmentaja. 

 Joukkue on nimennyt vanhemmista joukkueenjohtajan ja tilinhoitajan. 

 Joukkue toimii seuran yhteisten päämäärien, arvojen ja sääntöjen mukaan. 

 Joukkue luo omat pelisäännöt. 

 Joukkue järjestää yhteisiä tapaamisia. 

 Joukkue harjoittelee monipuolisesti ja tavoitteellisesti ikätasonsa mukaisia asioita. 

 Joukkueessa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan. 

 Joukkueessa korostetaan kannustamista, myönteistä ajattelua ja onnistumisia. 

 Kaikilla on selkeä käsitys omasta roolistaan ja tehtävästään joukkueen toiminnassa.  

 Kaikki osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan joukkueen toimintaan tasapuolisesti 
ja aktiivisesti. 

 Joukkue hoitaa itsenäisesti oman varainhankintansa ja taloutensa. 

6.2 Ikäkausijoukkueet 

Pesiskoulu toimii jatkuvuuden perustana ja sen kautta seuraan perustetaan joka vuosi uusi 
tai useampia uusia joukkueita. Seurassa on laadittu jokaiselle uudelle joukkueelle selkeä 
ohjeistus, jonka varassa joukkuetta voi lähteä rakentamaan. Pyrimme ottamaan jokaisen 
uuden pelaajan toimintaan mukaan, emmekä järjestä minkäänlaisia karsintoja uusille 
pelaajille.  Ensisijainen uuden pelaajan sijoitus tehdään syntymävuoden mukaan. Tällä 
pyritään turvaamaan joukkueen kokoonpanon pysyvyys, joka mahdollistaa valmennuksen 
pitkäjänteisen kehittämistyön.  

6.3 Joukkueiden pelisäännöt 

Jokainen joukkue laatii itselleen omat sisäiset pelisäännöt kauden ensimmäisessä 
vanhempainillassa (sekä pelaajat että vanhemmat). Säännöt laaditaan pelikaudeksi 
kerrallaan ja niitä on tarvittaessa mahdollisuus päivittää vielä kevään vanhempainillassa. 
Pelisääntöjen laatimiseen käytetään Kempeleen Kirin omaa pelisääntöpohjaa 
(vanhemmat) ja Nuori Suomi-pelisääntöpohjia. 

Seuran toimistolta Pirilästä voi lainata Nuori Suomi –vihkosia pelisääntökeskustelujen 
avuksi eri ikäkausille. Pelisäännöt käydään kirjaamassa Nuori Suomi sivustoilla 
osoitteessa: http://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot  

http://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot
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Joukkueet kirjaavat sekä pelaajien että vanhempien sopimat säännöt (LIITE 16). Lisäksi 
joukkueiden on hyvä säilyttää paperiversiot sovituista säännöistä itsellään, jotta niihin 
voidaan tarvittaessa palata ja päivittää tarpeen mukaan. Paperiversiot joukkueen 
säännöistä voidaan vielä joillekin leireille vaatia. 

6.4 Toimijoiden roolit 

6.4.1 Joukkueenjohtaja 

Joukkue valitsee joukkueenjohtajan keskuudestaan yhden kauden ajaksi. 
Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu seurata joukkueen toimintasuunnitelman ja yhdessä 
tehtyjen pelisääntöjen toteutumista. Hänen tehtävänään on toimia yhteyshenkilönä 
vanhempien, valmentajien ja seurajohdon välillä. (ks. LIITE 20) 

Joukkueenjohtajille järjestetään jokaisen uuden kauden alussa oma koulutustilaisuus, 
jossa käydään läpi joukkueenjohtajan tehtävät ja materiaalit. 

JOUKKUEENJOHTAJAN VUOSIKALENTERI 

- tiedotteiden laatimista tarpeen mukaan, muista nimpparit ja synttärit!!! 

- joukkueenjohtaja edustaa joukkuettaan junioriryhmässä, kokouksia on noin kerran 
kuukaudessa talvikauden ajan! 

KUUKAUSI TEHTÄVÄT OHJEET/LOMAKKEET 

tammikuu 

 

- jäsentietojen toimittaminen juniorivastaaville 

- valtakunnallisten leirien s-postituslistoille ilmoittautuminen, 
ilmoittautuminen leireille alkaa helmi-maaliskuussa 
(www.pesisleirit.sporttisaitti.com) 

- peliasujen kokokartoitus ja peliasujen vuokrauslomake 
täytettynä varustevastaavalle (varustevastaava ohjeistaa 
sinua asiassa) 

- mahdollisen ikäkausitapahtuman suunnittelu yhteistyössä 
muiden joukkueenjohtajien kanssa 

- mahdollisten seurasiirtojen ilmoitukset liittoon tai alueen 
kilpailupäällikölle (lomakkeet saatavilla PSP:n 
materiaalisalkusta http://www.sporttilinja.com/psp/) 

LIITE 21, Pelaajakortti 

LIITE 22, Jäsentiedot 

 

helmikuu 

hiihtoloma 

- valtakunnan leireille ilmoittautuminen, selvitä ilmoitatko 
joukkueesi Tenava- /Suurleirille kilpa- vai pelisarjaan 

- tuomarikoulutuksesta tiedottaminen oman joukkueen 
mahdollisille tuomarikokelaille 

- valtakunnallisille leireille ilmoittautuminen 

 

maaliskuu 

 

-aluesarjoihin ilmoittautuminen (www.sporttilinja.com/psp), 
ilmoittautuminen hoidetaan yleensä seuran puolesta, jos 
muutoksia ilmoittautumiseen, ilmoita siitä juniorivastaavalle 

- tuomarikoulutukset!? 

 

http://www.pesisleirit.sporttisaitti.com/
http://www.sporttilinja.com/psp/
http://www.sporttilinja.com/psp
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- seuraa valtakunnanleirin web-sivuja, tiedota uutisista 
tarvittaessa valmentajille 

- lisenssien hoitaminen kuntoon (erilliset ohjeet ja 
nippulisenssien tunnukset tulevat JJ:lle ja TH:lle, maksu 
joukkueittain tapahtuu netin kautta, 
http://www.pesis.fi/kilpailutoiminta/lisenssit/) 

- SEURA-ASUJEN TILAUS: VIELÄ EHTII KESÄÄ VARTEN  

huhtikuu 

 

- kilpailukauden vanhempainpalaveri  

- kesän talkoovuorojen (esim. pesislehden jako, kentän 
siivous, pallopoika- ja kioskivuorot) jakaminen 

- kesän peleihin tarvittavien pallojen ja palkintojen tilaus 
(tilaustiedot kerätään junioriryhmässä) 

- mahdollisten harjoitusturnausten järjestämisen suunnittelu 
ja markkinointi 

- kesän harjoitusvuorojen ja –paikkojen toiveet 
kenttävuorohakemuksista vastaavalle 

- ensimmäiset alueleireille ilmoittautumiset (D-ikäiset). 
Näistä tulee JJ:lle ilmoitus sähköpostitse PSP:ltä   

- pelipukujen jako joukkueelle 

LIITE 23, Vanhempain-
iltoihin syksy ja kevät 

toukokuu 

’äitienpäivä’ 

 

 

- mahdollisten harjoitusturnausten järjestäminen ennen 
aluesarjan alkua 

- kenttävuorojen varaus ja tiedottaminen joukkueelle 

- aluesarjan peliohjelman tarkistus, peleistä tiedottaminen ja 
mahdollisten muutosten ilmoittaminen vanhemmille 

- valtakunnan leireille joukkuetiedot  

- kesän tuomarisuunnitelman ja yhteystietojen tarkistaminen 

- pelejä eli koti- ja vierasotteluiden organisointia 

- pöytäkirjojen toimittaminen pelien jälkeen sarjaa johtavalle 
elimelle 

- E-F –ikäisten alueleireille ilmoittautumiset. Näistä tulee 
JJ:lle ilmoitus sähköpostitse PSP:ltä.  

 

 

LIITE 6, Kioskikassan 
tilitysohje 

kesäkuu 

 

- pelataan ja leireillään!  

Muista varmistaa ennen peliä ja peliin mukaan:  

*vastustajaksi tuleva joukkue ja heidän opastuksensa 
pelikentälle (wc- ja pesutilat?) 

*pelikenttä (kenttämestarit: Seppo Salonen p. 050 – 

 

http://www.pesis.fi/kilpailutoiminta/lisenssit/
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4636459 ja Kalevi Lauronen p. 050 – 4636461) 
ILMOITETAAN AINOASTAAN MUUTOKSISTA!!  

*pelituomarit, tuomaripalkkiokuitit ja palkkiorahat, kirjurit ja 
pöytäkirjat, tulostaulun pitäjät, palkinnot sekä mahdollisen 
kioskitoiminnan organisointi 

- leiritietojen jakamista pelaajille ja heidän vanhemmilleen 

-SEURA-ASUTILAUS: TARVITTAESSA  

heinäkuu 

 

- pelejä eli koti- ja vierasotteluiden organisointia 

- leirit 
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elokuu 

 

- pelejä eli koti- ja vierasotteluiden organisointia 

- lapset vastaan vanhemmat –ottelun järjestäminen 

 

syyskuu 

 

-joukkueen arvioinnit: pelaajat, vanhemmat, joukkueen 
toiminta 

- Kauden yhteenveto ja joukkueen oman kauden 
päätöstilaisuuden järjestäminen 

- tuomariarviointitiedot tuomarivastaavalle 

- uuteen kauteen valmistautuminen 

- kerää päättäjäistiedot seuran päättäjäisiin (kaudella 
pelanneet ja  palkittavat pelaajat sekä kauden lyhyt 
toimintakertomus. Junioriryhmä lähettää sinulle tietojen 
keruuta varten lomakkeen. 

LIITE 24 Pelaajan palaute 

LIITE 25 Vanhempien pa-
laute 

lokakuu - pyydä valmentajia palauttamaan harjoituspäiväkirjat 
kuluneelta kaudelta  

- kerää yhteystiedot joukkueelta (pelaajakortti), voit samalla 
tarkistaa myös jäsentiedot valmiiksi tammikuun 
jäsentietojen keräämistä varten ja täyttää Excel-pohjaisen 
jäsenrekisterin 

- Toimita tiedot juniorivastaaville ja tilinhoitajalle (jäsentiedot 
& joukkuetiedot). 

- ilmoita mahdolliset harjoitusaikatoiveet 
salivuorovastaavalle, tiedota salivuoroista joukkueelle 

- järjestäkää vanhempainpalaveri yhteistyössä joukkuetiimin 
kanssa  

- KERÄÄ PELIASUT JA JOKERIPAIDAT sekä kartoita 
alustavasti peliasujen määrä ja koko tulevalle kaudelle 

- joukkueenjohtaja tai tilinhoitaja hankkii joukkueelleen 
salien avaimet (1 kpl / liikuntasali). Ohjeet avaimen hakuun 
saat valmennuspäälliköltä. 

LIITE 23, 
Vanhempainiltoihin syksy 
ja kevät 

LIITE 21 Pelaajakortti 

LIITE 28 Joukkuetiedot 

LIITE 22 Jäsentiedot  

LIITE 26 Harjoituspäivä-
kirja 

LIITE 27 Harjoituspäivä-
kirja_pelaajakohtainen 

marraskuu 

- isänpäivä 

 

- seuran yhteisistä tapahtumista tiedottaminen omalle 
joukkueelle  

- harjoituksista ja muista joukkueen tapahtumista 
tiedottaminen pelaajille ja vanhemmille 

- pelisääntöjen laatiminen ja pelisääntösopimusten 
toimittaminen juniorivastaaville 

- uuden kauden talousarvion laatiminen 

- välinehankinnat talvikaudelle 

- SEURA-ASUJEN TILAUS: UUDELLE KAUDELLE  

LIITE 16 Pelisäännöt 
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joulukuu 

- joulu 

 

- yhteistyökumppaneiden muistaminen 

- joulumuistaminen pelaajien perheille 

- liiton sarjoihin ilmoittautuminen (A- ja B-nuoret)  

 

 

6.4.2 Tilinhoitaja 

Ks kohta Talouden perusteet  tilinhoitajan tehtävät sekä liite 20 (kohta rahaston hoitajan 
tehtävät. 

6.4.3 Huoltaja 

Huoltaja vastaa omalta osaltaan joukkueen urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden 
toteutumisesta (LIITE 20 ja LIITE 29). Huoltaja 

 on velvollinen olemaan läsnä kaikissa harjoituksissa ja otteluissa mahdollisuuksien 
mukaan.  

 vastaa joukkueen varusteiden kunnosta, uusien hankkimisesta ja vanhojen 
kierrättämisestä. 

 huolehtii joukkueen ensiapulaukun sisällöstä ja varmistaa, että siellä on aina 
tarvittavat perustarvikkeet mukana. Huolehtii siitä, että ensiapulaukku ja tarvittava 
ensiapu on aina saatavilla sekä harjoituksissa että otteluissa. 

 vastaa joukkueen juomapulloista ja riittävästä nesteytyksestä harjoitusten ja 
otteluiden aikana. 

 osallistuu seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin oman osaamisensa ja 
seuratoiminnan kehittämiseksi. 

6.4.4 Tiedottaja 

Tiedottaja huolehtii joukkueen sisäisestä tiedottamisesta. Hän vastaa seuran nettisivuille 
tai muualle mediaan lähetettävän materiaalin toimittamisesta ajoissa. Ks LIITE 20. 

6.4.5 Vanhemmat 

Vanhempien rooli joukkueiden taustalla on kantava voima koko junioritoiminnan kannalta. 
Vanhempien informointi joukkueen ja seuran tehtävistä sekä tapahtumista tiedottaminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Erilaisten joukkueen toimintaan liittyvien tehtävien ja vastuiden 
jakaminen tasaisesti joukkueiden sisällä on joukkuetoiminnan perustava voimavara, joka 
tukee yhteisöllistä toimintaa.  

Vanhempia pyritään aktivoimaan toimintaan mukaan tarjoamalla heille erilaisia pientä 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavia tehtäviä. Vanhemmille järjestetään erilaisia 
sääntö-, ravinto- ja muita pesäpalloa harrastavan pelaajan kehitykseen liittyviä luentoja. 

Vanhempien tärkein tehtävä on kuitenkin kannustaa omaa lastaan pesisharrastuksessa, 
olla aktiivinen ja avoin joukkueen kaikessa toiminnassa.  
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6.4.6 Arviointi 

Arvioimme toimintaamme jatkuvasti. Jaostossa ja eri tiimeissä keskustellaan ja kehitetään 
toimintaa aktiivisesti läpi vuoden. Vanhemmille ja pelaajille lähetetään omat 
kyselykaavakkeet syyskuussa. Samoin toimitaan seuratoimijoiden suhteen: kyselyt 
toimitetaan syyskuun alussa joukkueenjohtajille, tilinhoitajille ja valmentajille. 

Arvioinnin tulokset kerätään ja esitellään junioriryhmän kokouksessa lokakuussa. Niiden 
pohjalta tehdään tulevan kauden toimintasuunnitelma ja kehitetään toimintaa yhä 
parempaan suuntaan. Toimintasuunnitelma ja arvioinnin tulokset esitellään 
pesäpallojaostolle marraskuussa. 

6.4.7 Pelaajien, vanhempien/katsojien ja valmentajien roolit Kempeleen 
Kirissä 

Pelaaja 

 Pelaan pesistä ja haluan kehittyä siinä oman motivaationi takia. En harjoittele vain, 
koska vanhemmat tai valmentaja haluaa niin. 

 Noudatan joukkueen pelisääntöjä ja toimin kannustavasti muita joukkuekavereita 
kohtaan. 

 Käyttäydyn hyvien käytöstapojen mukaisesti, kunnioitan toisia pelaajia ja tuomareita. 

 Arvostan valmentajien ja muiden joukkueen vastuuhenkilöiden työtä.  

 Muistan, että voittaminen ei ole tärkeintä vaan oppiminen ja kehittyminen sekä 
yksilöllisesti että joukkueena. 

Valmentaja 

 Toimin aina esimerkkinä omalla käyttäytymiselläni. Opetan pelaajia kunnioittamaan 
pelisääntöjä, tuomareita ja muita pelaajia. 

 Muistan, että kaikki pelaajat kehittyvät omaan tahtiin. Pyrin ohjaamaan kaikkia 
tasapuolisesti oman kehitystason mukaan. 

 Kannustan ja ohjaan pelaajia aktiivisesti. Pyrin antamaan kaikille tasapuolisesti 
huomiota. 

 Huolehdin, että harjoitusvälineet ja -paikat ovat kunnossa ja turvallisia. 

 Noudatan Kirin yhteisiä arvoja, pelisääntöjä ja sovittuja toimintatapoja. 

 Osallistun aktiivisesti valmentajakoulutuksiin ja pyrin kehittämään osaamistani 
säännöllisesti. Teen yhteistyötä muiden valmentajien kanssa. 

Vanhemmat/katsojat 

 Kannustan pelaajia reilusti. En huuda lapselleni enkä toisille pelaajille epäonnistuneista 
suorituksista. Kannustaminen on vanhemman tärkein tehtävä. 

 Opetan lastani pelaamaan pesistä sääntöjen mukaan ja toisia pelaajia kunnioittaen. 
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 Osoitan omalla käytökselläni, että voittaminen ei ole tärkeintä. Riittää, että yrittää 
parhaansa ja toimii joukkueen pelisääntöjen mukaan. 

 Toimin avoimessa ja reilussa yhteistyössä valmentajien kanssa. Kunnioitan 
valmentajien osaamista ja tuen heitä omalla toiminnallani. 

 Jos minulla on kysyttävää tai haluan antaa palautetta valmentajille, teen sen 
henkilökohtaisesti keskustellen. 

6.4.8 Ristiriitatilanteet 

Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan joukkueen sisällä. 
Erimielisyydet ja epäselvyydet on hyvä ilmoittaa juniorivastaavalle ja valmennuspäällikölle. 
Joukkueenjohtaja on velvollinen ilmoittamaan juniorivastaavalle myös kaikista Kirin ja 
joukkueen omien pelisääntöjen vastaisesta toiminnasta. 

Jaoston puheenjohtaja, juniorivastaava ja valmennuspäällikkö käsittelevät esille tulevat 
ongelmat tapauskohtaisesti. Tarvittaessa he voivat käyttää esim. pelaajan polku –ryhmän 
tai muuta vastaavaa asiantuntija-apua. Ryhmän päätöksestä voi valittaa pesäpallojaostolle, 
jonka tekemä päätös on lopullinen. 



 Toimintakäsikirja  

 

43 

 

7 Kilpailutoiminta 

7.1 Peluuttaminen 

Junioripelaajia peluutetaan sekä yksittäisissä otteluissa että koko pelikauden aikana 
mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tasapuolisuus ei tarkoita, että 
kaikkien täytyy saada pelata vuoroparilleen yhtä paljon, vaan että peluuttamisessa 
huomioidaan yksilöllisen kehittymisen tarpeet ja harjoitusaktiivisuus. Juniorivalmennuksen 
tärkein tehtävä on kehittää yksilöitä. Pelaajien kehittyessä joukkueen tulokset ja menestys 
tulevat ikään kuin kaupan päälle. Valmennuksen ja valmentajien tason mittaaminen ei 
tapahdu kaudessa tai kahdessa, vaan vasta siinä, kuinka monta pelaajaa saadaan 
jatkamaan harrastusta ja kehittymään jopa korkeimmalle sarjatasolle, superpesikseen 
saakka. 

Pelaajia on hyvä kierrättää eri rooleissa, jotta osaaminen olisi mahdollisimman 
monipuolista. Esim. (G) F- D-ikäisissä olisi hyvä peluuttaa tasaisesti vähintään kahta 
lukkaria. C-ikäisissä siirrytään asteittain roolipelaamiseen ja peluuttamisen sanelevat 
enemmän kilpailulliset tavoitteet. C-ikäisissä ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä peliajan 
saamisen edellytyksenä on paitsi pelitaitojen ja harjoitusaktiivisuuden, myös 
harjoitusasenteen ja yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen noudattaminen.  

Joukkueen peluuttamisperiaatteet ja koko toiminnan tavoitteet on hyvä käydä 
vanhempainilloissa keskustellen läpi, jotta kilpailukauden ristiriidoilta vältytään. Periaatteet 
tulee myös kirjata muistiin, jotta ne vanhemmat, jotka eivät ole vanhempainillassa läsnä, 
saavat tiedon joukkueen kilpailutoiminnan periaatteista. Mikäli joukkueen toiminta on 
ristiriidassa seuran periaatteiden ja arvojen kanssa, tulee nämä ongelmat saattaa tietoon 
juniorivastaavalle ja valmennuspäällikölle. Valmennuksellisten linjojen ja periaatteiden 
päävastuu on valmennuksen johtoryhmällä.  

Pelaajista voidaan joukkueiden yhteistyöllä rakentaa kilpailullinen taitojoukkue pelaamaan 
valtakunnallisten leirien kilpasarjoihin aikaisintaan D-ikäisenä. Jokaisen pelaajan 
yksilöllisestä kehittymisestä pitää pyrkiä huolehtimaan –olkoon hän taitojoukkueessa tai 
pelisarjaan osallistuvassa joukkueessa.  

7.2 Pelaajan siirtyminen toiseen joukkueeseen/yhteistyö 

Kirin juniorijoukkueet ovat ikäryhmittäin syntymävuoden perusteella muodostettuja 
joukkueita. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen neuvotellaan aina yhteistyössä 
kyseisten joukkueiden valmentajien, pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Pelaajan 
siirtyminen joukkueesta toiseen tulee aina hyväksyttää junioriryhmässä ja 
valmennuspäälliköllä. 

Pyrimme siihen, että erityistä lahjakkuutta osoittavat pelaajayksilöt asetetaan tällaisissa 
tilanteissa tärkeysjärjestyksessä seuran edun ja yksittäisen joukkueen edun edelle. 
Joukkueiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään valmennuspäällikön avulla. 
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7.3 Pelaajan erottaminen 

Joukkueeseen otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muuta kuin erityisen huonosta, 
hyvien tapojen vastaisesta toistuvasta käytöksestä. Mahdollisesta erottamisesta päätetään 
junioriryhmässä ja tarvittaessa se viedään pesäpallojaoston käsiteltäväksi. Erottamisesta 
neuvotellaan aina ensin joukkueen toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa. 

7.4 Poissaolot 

Pelaaja ilmoittaa poissaolostaan harjoituksista, pelistä tai muusta joukkueen tapahtumasta 
niin pian kuin mahdollista joukkueen vastuuvalmentajalle tai joukkueen sisäisten 
pelisääntöjen mukaisella tavalla. Seura edellyttää aktiivista osallistumista joukkueen 
toimintaan.  

Talviaikaan junioreiden muiden harrastusten aiheuttamista poissaoloista tulee ilmoittaa 
joukkueen valmentajalle. Jos pelaajan poissaolot muodostuvat talvikaudella ongelmaksi 
muiden harrastusten takia, on hyvä neuvotella yhteistyöstä harjoitusaikaa vievän toisen 
harrastusseuran kanssa. Tässä yhteydessä valmentajalla on hyvä olla 
toimintasuunnitelma, jonka mukaan pelaajan harjoituksiin osallistumista voidaan 
suunnitella ja yhteistyössä myös sopia. 

7.5 Pelaajan värvääminen 

Pelaajan värvääminen toisesta joukkueesta neuvottelematta joukkueen valmentajien ja 
pelaajan vanhempien kanssa on kaikilta seuran toimihenkilöiltä kielletty. Pelaaja voi siirtyä 
joukkueesta toiseen tai pelata kahdessa joukkueessa, jos asiasta on kaikkien osapuolien 
kanssa sovittu. 

Sama koskee myös muista seuroista värvättäviä pelaajia. Pyritään aina neuvottelemaan 
pelaajan siirrosta avoimesti ja rakentavasti joukkueen valmentajan ja vanhempien kanssa. 
Jos pelaaja on itse sopinut asian, voidaan siirrossa edetä normaalin seurasiirron tapaan. 

7.6 Sarjapelit ja pesäpalloleirit 

Pohjois-Suomen Pesiksen toiminta-alueella järjestetään vuosittain pesäpallon aluesarjat G 
- D-ikäisille joukkueille. Pesäpalloliitto vastaa B-ikäisten ja heitä vanhempien joukkueiden 
kilpailutoiminnasta. 

Seura ilmoittaa joukkueet ikäkausittain (G-C) aluesarjaan maaliskuun aikana. A-B –nuoret 
ja aikuisjoukkueet ilmoittautuvat joulukuussa liiton sarjoihin. Sarjoihin osallistuminen 
käydään läpi juniorijoukkueiden osalta junioriryhmässä ja liiton sarjojen osalta jaostossa. 
Mikäli joukkueissa ja sarjoihin osallistumisessa joudutaan tekemään poikkeusjärjestelyjä, 
käydään ne läpi ja hyväksytään valmennuksen johtoryhmässä. 

Leireille joukkueilla on itsenäinen ilmoittautumisvelvollisuus. C-ikäiset voivat halutessaan 
osallistua ennen valtakunnallista leiriä pelattavaan leirikarsintasarjaan. Alueleireille PSP:ltä 
tulee joukkueenjohtajille huhtikuun aikana D-ikäisten ilmoittautumislomake sekä toukokuun 
aikana E-F -ikäisten ilmoittautumislomake sähköisenä. G-ikäisille ei järjestetä alueleiriä 
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erikseen vaan he pelaavat kesän aikana turnausmuotoisen aluesarjan ja voivat osallistua 
F-ikäisten alueleirille. Valtakunnallisille leireille valmistaudutaan jo heti vuodenvaihteen 
jälkeen ilmoittautumalla joukkueittain oman ikäryhmän leirien postituslistoille. Varsinaiset 
ilmoittautumisohjeet ja aikataulut ovat luettavissa Pesäpalloliiton nettisivustoilta sekä 
tulevat leiriorganisaatiolta postituslistoilla oleville sähköisesti.  

7.7 Peliohjelma/Pelinsiirto 

Pohjois-Suomen Pesiksen laatima kilpailukalenteri on pohjana aluesarjojen ohjelmille. 
Pesäpalloliiton valtakunnallisten sarjojen ohjelmat löytyvät PPL:n nettisivuilta. Ottelusiirtoja 
pyritään välttämään. Mikäli ottelusiirtoja täytyy pakottavista syistä tehdä, kunkin joukkueen 
pelivastaava hoitaa ilmoituksen Pohjois-Suomen Pesikseen tai Pesäpalloliiton 
kilpailupäällikölle ja oman kunnan kenttämestareille vähintään viikkoa ennen merkittyä 
ottelupäivää. Ottelusiirrosta tulee ilmoittaa lisäksi vastustajalle  ja otteluun nimetyille 
tuomareille. Jos peli siirtyy jonkun joukkueen harjoitusvuorolle, on siitä viipymättä 
ilmoitettava myös heille. 

7.8 Edustusjoukkuetoiminta 

Edustusjoukkueiden pääasiallinen tehtävä on toimia esimerkkinä tavoitteellisesta ja 
tervehenkisestä aikuisurheilusta. Kempeleen Kirin edustusjoukkueen tavoite on pelata 
valtakunnan pääsarjassa pelaajistolla, joka koostuu pääasiassa seuran omista 
kasvateista. Valmennuspäällikön tehtävänä on auttaa näitä nuoria ja lupaavia kehittyviä 
junioreita matkalla kohti edustusjoukkueen toimintaa. 

Edustusjoukkue toimii periaatteessa samalla tavalla kuin juniorijoukkue eli sillä on oma 
taustatiimi, joka yhdessä vastaa koko joukkueen toiminnasta. Edustusurheilun saralla 
seura pyrkii kehittymään joka vuosi sekä kilpailullisesti että taustaorganisaation osalta 
siten, ettei kumpikaan tekijä rajoita menestystä. Edustustiimissä toimivat seuraavat nimetyt 
henkilöt: manageri, valmentajat, pelinjohtaja, joukkueenjohtaja, tilinhoitaja, talousryhmä, 
tiedottaja sekä huoltajat. Lisäksi kilpailukaudella tiimiä voi vahvistaa erikseen nimetyillä 
kuljetus-, kuulutus, VIP- , ottelu- tai muilla toimintaa tukevilla vastaavilla henkilöillä. 

Pelaajisto ja harjoitusryhmä muodostuu managerin, valmentajien ja pelinjohtajien 
yhteisissä neuvotteluissa sopimista henkilöistä. Pelaajien kanssa tehdään 
henkilökohtainen sopimus, jonka tekemisestä ja sisällöistä vastaa joukkueen manageri 
yhteistyössä tilinhoitajan ja talousryhmän kanssa.  

Talousryhmä laatii joukkueelle budjetin ja varainhankinnan suunnitelman, jonka 
toteutumista seurataan kuukausittain. Mies- ja naisedustusjoukkueen talousryhmä valitsee 
keskuudestaan vastuuhenkilön, joka edustaa ryhmäänsä jaoston taloustiimissä. 
Talousryhmän tehtäviin kuuluu myös markkinoinnin kokonaisvaltainen suunnittelu ja 
toteutus yhdessä joukkueen tiedottajan kanssa. 

Joukkueen tiedottaja huolehtii joukkueen tiedottamisesta, sekä sisäisestä että ulkoisesta 
koko kauden ajan. Hänen tehtävänään on huolehtia myös nettisivujen päivittämisestä, 
otteluennakoista ja –raporteista. Tiedottaja voi toimia myös erilaisissa 
yhteistyökumppanien tilaisuuksissa esittelijänä tai otteluselostajana. 
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7.9 Ottelutapahtumat 

Ottelutapahtumiin on tehty ohjeistus junioreille LIITE 30.  Edustusjoukkueilla 
ottelutapahtuma etenee heidän oman vuosittain päivitettävän ohjelman mukaan. Erikseen 
nimetty kentän vanhin vastaa juniorien ottelutapahtumassa siitä, että peli pelataan reilun 
pelin sääntöjen mukaisesti ja tuomarit saavat työskennellä rauhassa.  

Pesäpallon kilpailu- ja harjoitus toiminnassa on käytössä virallinen turvallisuussuunnitelma, 
joka kattaa seuran koko toiminnan harjoituksista peleihin ja leireihin (LIITE 31). 
Turvallisuussuunnitelma tarkistetaan ja hyväksytään jaostossa vuosittain ennen 
kilpailukauden alkua.  

 

7.10 Tuomaritoiminta 

Seuralla on nimetty tuomarivastaava, jonka tehtäviin kuuluu järjestää 
tuomarikoulutustilaisuudet ja tiedottaa niistä. Tuomarivastaava pitää yllä tuomarirekisteriä 
ja laatii tuomarilistan alku- tai runkosarjan kotiotteluihin sekä kerää joukkueilta palautetta 
tuomareista. Tuomarivastaava pitää yhteyttä tuomareihin ja joukkueisiin sähköpostin 
välityksellä sekä seuran nettisivujen kautta.   (LIITE 32). 
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8 Harraste ja kuntoliikunta  

8.1 Koulujen liikuntakerhot 

Kempeleen Kiri pyrkii tekemään aktiivista yhteistyötä kempeleläisten koulujen kanssa ja 
pyrkii tarjoamaan koululaisille erilaisia liikuntamahdollisuuksia liikuntakerhoista erilaisiin 
tapahtumiin ja pelipäiviin. Kerhot ja koulujen kurssit toimivat talvikauden aikana siten, että 
mahdollisimman moni koululainen voisi osallistua toimintaan mukaan. Kerhot tarjoavat 
etenkin niille lapsille ja nuorille liikunnan ilon, jotka eivät halua ja/tai eivät muutoin ole 
kiinnostuneita joukkuetoiminnasta. Mikäli kerhotoiminta herättää kiinnostuksen liikunnan 
harrastamisesta säännöllisemmin, jaetaan informaatiota seuramme joukkuetoiminnasta ja 
joukkueisiin liittymismahdollisuudesta. 

8.2 Pesiskoulu 

Kempeleen Kiri järjestää vuosittain pesiskoulun kolmella tai neljällä eri kentällä, kolme 
kentistä sijaitsee Kempeleessä, yksi Tupoksessa (Liminka). Pesiskouluun voivat osallistua 
kaikki pesäpallosta kiinnostuneet aina eskareista neljäsluokkalaisiin. Pesiskoulua 
markkinoidaan kouluvierailuilla ja koululaisille jaettavilla mainoslehtisillä kevään aikana. 
Myös seuran nettisivuilla on näkyvä tiedote pesiskoulun aikatauluista ja ilmoittautumisesta.  

Edellisten vuosien aikana osallistujamäärä on vakiintunut 70 - 100 lapsen välille. 
Pesiskoulussa vastuuohjaajina toimivat kaksi aikuisohjaajaa (pesiskoulurehtorit) ja heidän 
rinnallaan 6-8 nuorta ohjaajalupausta. Pesiskoulutapahtumia tulee ryhmälle 12-15, joista 
osa on pesiskoululaisten yhteisiä pelitapahtumia. Yhteistyötä ja yhteisiä turnauksia 
pyritään järjestämään naapuriseurojen kanssa. 

Pesiskoulun loppuvaiheessa osallistujilta tiedustellaan kiinnostusta jatkaa 
harrastustoimintaa ja kaikille kiinnostuksensa ilmaiseille pyritään tarjoamaan siihen myös 
mielekäs mahdollisuus. Pesiskoulurehtori tekee yhteistyötä juniorivastaavan, 
valmennuspäällikön ja valmentajien kanssa pelaajien jatkomahdollisuuksien 
selvittämiseksi. Rehtori on vastuussa tämän siirtovaiheen onnistumisesta ja eteenpäin 
tiedottamisesta. 

8.3 Aikuisten harrastepesis 

Aikuisten harrastepesistoimintaa pyritään järjestetämään kesäkaudella toukokuusta 
elokuun loppuun ja siitä vastaa jaoston nimeämä harrastepesisvastaava. 
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9 Viestintä, markkinointi ja palkitseminen  
Viestinnän tavoitteena on tehdä pesäpallotoimintaa näkyväksi. Viestinnällä luodaan 
tunnettuutta ja mielikuvaa urheiluseurasta, annetaan tietoa seuran toiminnasta ja sen 
tuotteista sekä pyritään lisäämään pesäpalloharrastusta. 

Viestinnän tavoitteita ovat : 

 tiedottaminen seurasta, sen tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta 

 huomion herättäminen ja erottuminen muista urheiluseuroista 

 mielenkiinnon ja myönteisen asenteen luominen pesäpalloa ja seuraa kohtaan 

 harrastajien lisääminen 

 asiakkaiden ja tukijoiden saaminen 

 sidosryhmäsuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen 

 

9.1 Viestintäsuunnitelma 

Pesäpallojaoston ja edustusjoukkueiden viestintäsuunitelma tehdään vuosittain. 
Pesäpallojaoston viestintäsuunnitelma on osa vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa. 

 

9.2 Sisäinen viestintä 

Seuran nettisivut www.kempeleenkiri.fi palvelevat kaikkia seuran toiminnasta 
kiinnostuneita. Myös tämä toimintakäsikirja liitteineen löytyy sivuilta sähköisenä versiona. 

Sisäistä viestintää hoidetaan sähköpostilla, erilaisilla tiedotteilla ja puhelinviestinnällä.  

Muita viestintävälineitä ovat harjoitushallimme tilat, joukkueiden vanhempainillat ja 
Sarkkirannan stadionin ilmoitustaulu.  

 

9.3 Ulkoinen viestintä 

Ulkoisessa viestinnässä käytetään www-sivuja, sähköpostia, omaa pesislehteä, lehtijuttuja 
ja lehti-ilmoittelua, mainostauluja, kauppojen ja koulujen ilmoitustauluja. Ulkoisen 
viestinnän pääpaino on paikallisissa tiedotusvälineissä. 

Yhteistyösopimuksin pyritään takaamaan näkyvyyttä paikallisissa viestimissä 
otteluilmoituksin ja otteluselostuksin. Toiminnan kehittyessä entisestään, tulevat 
tiedotuskohteiksi myös valtakunnalliset tiedotusvälineet. 

 

http://www.kempeleenkiri.fi/
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9.4 Markkinointi  

9.4.1 Sidosryhmät 

Markkinoinnin lähtökohtana on eri sidosryhmien tarpeiden selvittäminen, tarpeiden 
tyydyttäminen sekä tuotteiden edelleen kehittäminen sidosryhmien toiveiden ja odotusten 
pohjalta. Sidosryhmäsuhteiden hoitamisen ohella on otettava huomioon toiminnan 
kannattavuus pitkällä tähtäimellä. Kempeleen Kirin pesäpallojaoston sisäiset ja ulkoiset 
sidosryhmät ovat seuraavassa taulukossa.  

 

SISÄISET SIDOSRYHMÄT / KIRI-
PERHE 

ULKOISET SIDOSRYHMÄT 

 Pelaajat (Ykköspesis – G-junnut) 

 Pelaajien vanhemmat / läheiset 

 Valmentajat 

 Joukkueenjohtajat 

 Tilinhoitajat 

 Huoltajat 

 Tiedottajat 

 Puheenjohtaja 

 Junioripäällikkö 

 Jaoston jäsenet 

 Johtokunnan jäsenet 

 Junioriryhmän jäsenet 

 Valmennuksen johtoryhmän jäsenet 

 Naispesis-toimijat 

 Talousryhmän jäsenet 

 Tuomarit 

 Kirjurit 

 Järjestysmiehet 

 Lipunmyyjät 

 Kioskinmyyjät 

 Makkaranmyyjät 

 Selostajat 

 Talkoolaiset 

 

 Otteluissa käyvät nykyiset ja tulevat asiakkaat 

 kempeleläiset 

 suuri yleisö 

 tulevat pelaajat 

 potentiaalisten pelaajien vanhemmat / läheiset 

 tulevat valmentajat 

 tulevat tuomarit 

 tulevat kirjurit 

 tulevat muut seuratoimijat 

 nykyiset ja tulevat yhteistyökumppanit 

 Kempeleen kunta 

 Kempeleen koulut 

 Kempeleen muut urheiluseurat 

 Muut pesäpalloseurat 

 Pohjois-Suomen Pesis ry 

 Pesäpalloliitto 

 Pankit 

 Tilitoimisto 

 Verottaja 

 Media (paikallislehdet, aluelehdet, radio, tv) 

 Urheiluvaatteiden ja –välineiden toimittajat 

 Kioskituotteiden ja makkaran toimittajat 

 Fanituotteiden toimittajat 
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9.4.2 Tuotteet 

Pesäpallojaoston tuotteet voidaan jaotella harrastustuotteisiin, 
yhteistyö/kumppanuustuotteisiin, ottelutuotteisiin ja fanituotteisiin. Seuraavassa on kuvattu 
tarkemmin kunkin tuoteryhmän tuotteet: 

 

HARRASTUSTUOTTEET 

Toimiminen 

 Pelaajana  

 (Ykköspesis – G-juniori) 

 Valmentajana 

 Joukkueenjohtajana 

 Tilinhoitajana 

 Tiedottajana  

 Huoltajana 

Toimiminen 

 Jaostossa  

 Junioriryhmässä 

 Talousryhmässä 

 Valmennuksen johtoryhmässä 

 Naispesisryhmässä 

Toimiminen 

 Tuomarina 

 Kirjurina  

 Järjestysmiehenä 

 Kioskin myyjänä 

 Makkaranmyyjänä 

 Lipunmyyjänä 

 Selostajana  

Toimiminen talkoolaisena 

Pesiskoulu 

Harrastepesis 

 

YHTEISTYÖ/KUMPPANUUS-TUOTTEET 

Yhteistyökumppanin näkyvyys 

 Peliasuissa 

 Tuulipuvuissa 

 Verkkareissa 

 T-paidoissa 

 Varusteissa 

 Yhteistyökumppanin näkyvyys 

 Pesislehdessä 

 Lehtimainoksissa 

 Kenttämainoksissa 

 www-sivuilla 

 seuratapahtumissa (esim. kauden 
avaus) 

 yhteistyökumppanin otteluisännyys 

 Yhteistyökumppanin kuuluvuus 
ottelun aikana (mainokset) 

 Pelaajien ja muiden toimijoiden 
osallistuminen yhteistyökumppanin 
talkoisiin, myynti- yms. Tapahtumiin 

 Puheenjohtajan sähköpostiviestit 

OTTELUTUOTTEET 

 Pesäpallo-ottelut (pääsyliput, 
kausikortit) 

 Miesten pelit 

 Naisten pelit 

 Juniorijoukkueiden pelit 

 Otteluiden avaustapahtuma 

 Otteluiden taukotapahtuma 

 Otteluiden päätöstapahtuma 

 Ottelun selostus ja välijuonnot 
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 Ottelussa soitettava musiikki 

 Kioskin tuotteet 

 Makkara 

 Fanituotteet 

 

FANITUOTTEET 

 T-paidat 

 Lippikset 

 Pipot 

 

Tuotteita kehitetään huomioimalla eri sidosryhmien palautteet. 

 

9.4.3 Hintaratkaisut 

Pesäpallojaosto määrittelee toimintamaksujen hinnat, tuomari- ja kirjuripalkkiot sekä 
suuntaviivat juniorivalmentajien korvauksille. Edustusjoukkueet määrittelevät omiin 
otteluihinsa pääsylippujen ja kausikorttien hinnat. Jaosto antaa ohjeita joukkueille 
budjettien laatimista varten, jonka jälkeen kukin joukkue määrittää omat kausimaksunsa. 
Talousryhmät määrittelevät yhteistyö/kumppanuus –tuotteiden hinnat. Kioskivastaava 
hinnoittelee kioskin tuotteet. Miesten ja naisten joukkueet määrittävät omien 
fanituotteidensa hinnat. Miesten ja naisten edustusjoukkueet tekevät yhteistyötä 
mahdollisiin yhteisiin kumppanuuksiin liittyvissä tapauksissa sekä sopivat pelisäännöt 
kumppaneiden hankintaa ja tuotteiden hinnoittelua varten. 

 

Pääsyliput ja kausikortit: 

Pääsyliput ja kausikortit: miesten ykkössarjan ja naisten superpesiksen peleihin vuosittain 
tarkistettava perushinta ja opiskelija/eläkeläisalennushinta 

Tuomarikortti: vapaa pääsy runkosarjan ja jatkosarjan peleihin. 

Omat juniorit: vapaa pääsy runkosarjan ja jatkosarjan peleihin 

Kempeleen Kirin toimitsijakortti jaetaan talkoolaisille ja valmentajille. Vapaa pääsy ainakin 
runkosarjan otteluihin. Pelisäännöt kortin eduista esimerkiksi edustusjoukkueiden jatko-
otteluihin sovitaan kevään 2015 aikana. 

9.4.4 Saatavuusratkaisut 

Www-sivujen avulla sidosryhmät saavat tietoa pesäpallotoiminnasta. Nettisivuilta löytyvät 
mm. jaoston puheenjohtajan ja eri joukkueiden yhteystiedot.  

9.5 Palkitsemisen periaatteet 

Kempeleen Kiri palkitsee ja jakaa vuosittain mm seuraavat huomionosoitukset kauden 
päätöstilaisuudessa: 

 Uudet ensimmäistä kauttaan pelanneet juniorijoukkueet kokonaisuudessaan 
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 Kolme pelaajaa valmentajan valitsemin perustein jokaisesta juniorijoukkueesta 

 Kaksi pelaajaa aikuisjoukkueesta 

 Vuoden tuomarit; tyttö- ja poikatuomarit sekä tsemppituomari  

 Vuoden valmentajat/pelinjohtajat 

 Vuoden seuratyöntekijät 

 Vuoden talkoolaiset 

 Pesäpallojaoston puheenjohtajan tunnustus 

 Vuoden kempeleläinen pesisteko 

 Muut mahdolliset erityismaininnat 

9.6 Kauden päätöstilaisuus 

Kauden päätöstilaisuus järjestetään kilpailukauden päätteeksi syyskuun lopussa –
lokakuun alussa. Päätöstilaisuus on tarkoitettu kaikille seurassa toimiville pelaajille, 
vanhemmille, valmentajille, pelinjohtajille, talkoolaisille ja vastuuhenkilöille. Siitä pyritään 
tekemään yhteinen juhla, johon kaikkien on mukava osallistua. 
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10  Seuratoiminnan arviointi ja kehittäminen 

10.1 Arviointijärjestelmä 

Teemme viisivuotisen toimintasuunnitelman, jossa kuvataan keskeiset tavoitteet 
välitavoitteineen ja toteuttamissuunnitelmat. Tarkennamme ja muokkaamme 
tavoitesuunnitelmaa tarvittaessa vastaamaan realistisia tavoitteita.  

Vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma pohjautuu pesäpallojaoston näkemyksiin sekä 
pelaajilta, vanhemmilta, joukkueenjohtajilta, tilinhoitajilta, valmentajilta ja 
yhteistyökumppaneilta kerättyyn palautteeseen. Arvioimme toimintaamme säännöllisesti ja 
laajalla pohjalla. Kaikissa tiimeissä keskustellaan ja kehitetään toimintaa aktiivisesti läpi 
vuoden. Vuosittaisten arviointien pohjalta tehdään tulevan kauden toimintasuunnitelma ja 
kehitetään toimintaa yhä parempaan suuntaan. 

10.2 Toimintakäsikirjan päivittäminen 

Toimintakäsikirjaa päivitetään säännöllisesti. Se pyritään pitämään ja jakamaan seuran 
vastuuhenkilöille ja vanhemmille pääosin sähköisessä muodossa. 
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Liitteet: 
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LIITE 28 Joukkuetiedot 
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