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TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 



TOIMINTA-AJATUS  
 

Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n tavoitteena on kansallispelin välityksellä tarjota haapajär-

visille ja lähialueen asukkaille 

* lapsille ja nuorille monipuolinen harrastus 

* pesäpallon pariin tulleille mahdollisuus edetä omien kykyjensä edellyttämälle  

tasolle niin kilpailu-, valmennus-, kuin tuomaritoiminnassa 

* elämyksiä Ronkaalassa koko perheelle 

* yrityksille mahdollisuus tunnettavuutensa lisäämiseksi 

 

 

PAINOPISTEALUEET 2021 

 
1.  Organisaation kehittäminen 

2. Tuomaritoiminta 

3. Junioritoiminta 

4. Pesä-Kiilat kasvattajana ja nuoren tukijana 

5. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa 

6. Ottelutapahtuman kehittäminen 

7. Yhteistyökumppaneista huolehtiminen ja Vip-tilojen hyödyntäminen 

8. Talkoohengen elvyttäminen  

9. Toimintakäsikirjan päivittäminen 
10. Tähtiseura 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 2021 

 

M I Suomensarja N I Suomensarja 

M II  Maakuntasarja N II Maakuntasarja 

B-p Superpesis A sarja B-t Superpesis 

C-p Aluesarja + SM-

sarja 

C-t Aluesarja + SM-sarja 

D-p x 2 Aluesarja ja kilpa-

sarja 

D-t Aluesarja 

E-p x 2 Aluesarja ja kilpa-

sarja 

E-t Aluesarja ja kilpasar-

ja 

F-p Aluesarja F-t Aluesarja 

Kontiot SM-sarja ? G-j x 3 Aluesarja 

Harrastepe-

sis 

Miesten piirisarja Vanamot SM-sarja ? 



  Lady pesis  
 

 

HARRASTEPESIS  

 

Järjestetään pesiskoulu kouluikäisille sekä 4-6 -vuotiaille baby-

pesistoimintaa. Tarjotaan mahdollisuus aikuisten harrastepesikseen sekä 

ladypesikseen. Pesä-Kiilat järjestää puulaakitoimintaa pesäpallon, lentopal-

lon ja sählyn merkeissä. 

 

TULOSTAVOITTEITA TOIMINTAVUODELLE 2021 

 
Miesten edustusjoukkueen tavoitteena on nousu ykköspesikseen. Naisten edustusjouk-

kueella tavoitteena on sijoittua kärkisijoille suomensarjassa ja tätä kautta nousukar-

sinnat ja nousu ykköspesikseen. Kakkosjoukkueiden tavoitteena on nuorten pelaajien 

kehittäminen kokeneiden pelaajien tukemana.  

 

B-tytöt ja B-pojat pyrkivät Superpesiksessä ylempään loppusarjaan. 

 

Kontioiden ja Vanamoiden tavoitteena on pitää huolta ikääntyvien kunnosta. Ilmoitetaan 

SM-turnaukseen, mikäli halukkuutta löytyy.  Ladypesis ja harrastepesis antavat aikui-

sille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja tavata muita aikuisia. 

 

Nuorten sarjoissa tavoitellaan hyvää menestystä, mutta menestyksen edelle menee kui-

tenkin osallistuminen ja peliajan löytyminen kaikille pelaajille. Jokaiselle pelaajalle pyri-

tään löytämään hänen taitojaan vastaava joukkue. Kaikki pelaa–sääntö koskee juniori-

joukkueita G- ja E –ikäisissä. D- ja C-ikäisten kohdalla peliaikaan saa vaikuttaa myös 

harjoittelumäärä ja oma aktiivisuus.  

 

KASVATUSTAVOITTEET TOIMINTAVUODELLE 2021 

 
Lapset ja nuoret osallistuvat pesäpallotoimintaan vapaaehtoisesti. Innostuneille ju-

nioreille on tällöin mahdollisuus opettaa muutakin kuin pesäpallotaitoja. Toiminnan avulla 

saavutetaan kasvatustavoitteita helposti. Esimerkiksi sosiaalisuuteen kasvaminen ta-

pahtuu toimimalla yhteistyössä, auttamalla toisia ja toimimalla omatoimisesti. 

 

Pesäpalloon liittyy sellaisia kasvatustilanteita, joita ei aina kodissa esiinny, esimerkiksi 

harjoitukset, pelit, matkat, leirit, yhteiset tapahtumat jne. Pesä-Kiilat haluaa omalla 

toiminnallaan opettaa lapsille ja nuorille:

 sosiaalisuutta 

 vastuullisuutta 

 fair play-henkeä 

 kansalaistaitoja 

 positiivista elämänasennetta



 

Näihin tavoitteisiin pyrimme seuraavasti  

 

1. Pesiskoulussa tarjoamme kaikille mahdollisuuden tutustua kansallispeliin 

2. Kouluttamalla kaikki vetäjät ja pelinjohtajat 

3. Pesä-Kiilojen tarjoamilla oikeilla käyttäytymismalleilla 

4. Käymällä pelisääntökeskustelut joka joukkueessa 

5. Vahvistamalla käyttäytymistä muiltakin osin kuin urheilusuorituksissa 

6. Huomioimalla kehitysvaiheet  

7. Junioritoiminnan vastuuhenkilö ja tukiryhmä aikuisista 

8. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 

9. Tuomarivastaava ottaa huomioon juniorijoukkueet ja heidän kehitystasonsa 

 

LEIRITOIMINTA  

 
Pesäpalloleireille osallistutaan juniorijoukkueiden halukkuuden mukaisesti. Leireille pää-

sevät kaikki halukkaat nuorisotuomarit. Pesä-Kiilat avustaa joukkueita maksamalla vetä-

jien passit ja koulutukset. 

 

Edustusjoukkueet kustantavat mahdolliset leirinsä itse. 

 

KOULUTUSTOIMINTA  

 
Kaikki vetäjät ja seuran toimitsijatehtävissä olevat koulutetaan. Tuomareita koulute-

taan vähintään 25 ja atk-kirjureita koulutetaan 3-4. Lisäksi joukkueiden johto osallis-

tuu liiton järjestämiin kohtaamisiin.  

 

TALOUSTOIMINTA  

 
Johtokunta yhdessä markkinointiryhmän avustuksella vastaa Pesä-Kiilojen taloustoi-

minnasta. Myös seuran jäsenet osallistuvat talouden hoitoon tekemällä johtokunnan an-

tamat tehtävät.  
 

Toiminnan tueksi haetaan avustusta Haapajärven kaupungilta ja mahdollisesti myös 

muilta yhteisöiltä. Tarvittaessa voidaan järjestää arpajaisia tai tapahtumia toiminnan 

rahoittamiseksi.  

 

 

ORGANISAATIO  

 
Toiminnan perusajatuksena on, että muodostetaan pieniä ja itsenäisiä toimintaryhmiä, 

joille annetaan rajattuja tehtäviä. 



 

 

PESÄ-KIILOJEN HALLINTO 

 
VUOSIKOKOUKSET 

SYYS- JA KEVÄTKOKOUS 

 

 

 

JOHTOKUNTA 

Puheenjohtaja 

6 jäsentä 

TOIMINTARYHMÄ 

*Kioskimyynti 

*Lipunmyynti 

*Järjestysmiehet 
 

JOUKKUEET 

*Vetäjät 

*Pelaajat 

*Taustavoimat 

*Vanhemmat 

TALOUSRYHMÄ 

*Mainosmarkkinointi 

*Joukkueiden  bud-

jetit 
 

TALKOOTYÖ 

*joukkueet 

*vanhemmat 
 

KESÄTYÖNTE- 

KIJÄT 

*Yksi palkattu 

*Harjoittelijat 

*Tonnitalkoolaiset 

OTTELUTAPAH- 

TUMA 

*Ottelupäälliköt 

*Kuulutus 

*Tuomarit 

*Kirjurit 

*Vieraat 

*KATSOJAT 
 


