
  Pesä-Kiilojen junioreiden pelisäännöt      

Yleistä 

Haapajärven Pesä-Kiilat ry:n toiminta-ajatuksena on kansallispelin välityksellä  
tarjota haapajärvisille 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 

 

PESÄ-KIILOJEN ARVOT  
 
IHMISET  
Kaikki lähtee ihmisistä ja he ovat seurallemme tärkeitä omalla  
panoksellaan. Pesä-Kiilat kohtelee kaikkia tasavertaisesti ja  
oikeudenmukaisesti. Pyrimme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen,  
joka ruokkii yhteishenkeä.  
 
KASVATUKSELLISUUS  
Saimme vuonna 2004 Sinettiseura-tunnuksen (nykyinen tähtiseura), joka ohjaa 
toimintaamme  
sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa toimiessamme. Pyrimme  
kasvattamaan lapsista ja nuorista vastuuntuntoisia ja aktiivisia aikuisia,  
joilla on mm. hyvät käytöstavat, terveelliset elämäntavat ja turvallinen  
ympäristö toimia ja harrastaa. Tiedostamme omat mahdollisuutemme  
tukea kotien kasvatustyötä.  
 
KUMPPANUUS  
Yksin olemme voimattomia, joten yhteistyö lajiliittojen, seurojen,  
yhteistyökumppaneiden, vanhempien ja eri sidosryhmien välillä on  
välttämätöntä kaikessa toiminnassamme. Pyrimmekin olemaan  
kumppaneidemme luottamuksen arvoisia ja tukemaan näin heidänkin  
työtään.  
 
SUUNNITELMALLISUUS  
Tavoitteenamme on olla omavarainen seura, niin pelaajien kuin  
taloudenkin suhteen, joten pitkänajan tavoitteet sopivine  
välitavoitteineen mahdollistavat toimintamme vuosienkin päähän.  
 
RONKAALA, KUNNIOITA PESÄPALLOA  
Meille tärkeä kohtaamispaikka kesällä, josta kaikki pitävät huolta.  
Samalla kunnioitamme kaikella tekemisellämme kansallispeliä. 



 

 

 

 

Missio  
 
PeKi  
 
Pesistä  
Elämään  
Kilpaillen ja  
Innostaen  

 

Pesä-Kiilat tarjoaa kaikille haapajärvisille ja lähialueen asukkaille harrastuksen, jossa he 
voivat edetä omien taitojensa ja halunsa mukaisesti niin harrastus-, kilpailu-, tuomari- kuin 

toimitsijatehtävissä. 

Organisaatio  
 

Haapajärven Pesä-Kiilojen johtokunta muodostuu puheenjohtajasta ja 6 johto- 
kunnan jäsenestä, joista puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja jäsenet 2 vuodeksi.  
Henkilövalinnat tehdään seuran vuosikokouksessa marraskuun aikana. Johtokunnan 
jäsenille jaetaan omat vastuualueet toimintasuunnitelmaa hyväksi  
käyttäen. 

Jokainen jäsen pyrkii toteuttamaan oman työsuunnitelmansa keskustelemalla muiden 
johtokunnan jäsenten ja seuraihmisten kanssa. Tarkoituksena rakentaa toimintatiimejä 
vastuualueisiin. Suunnitelmien toteutumista seurataan johtokunnan kokouksissa vuoden 
aikana. 

 

Haapajärven Pesä-Kiilat tähtiseurana 

Seura on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo 
lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. 
Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa 
seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa 
jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa! 

Tähtiseuraohjelman myötä aiemmin käytössä ollut Sinettiseuratoiminta on päättynyt ja 
Pesä-Kiilat jatkaa Tähtiseurana. 



 

 

Pesä-Kiilojen tähtiseuravastaavat 

Jaana Ojaniemi 
jaana.ojaniemi@haapajarvi.fi 
puh. 0400-410 824 
 
Risto Murto 
risto.murto@hotmail.com 
puh. 040-744 4932 
 

Pelisäännöt 

Haapajärven Pesä-Kiilojen juniorijoukkueet käyvät pelisääntökeskustelut niin pelaajien 
kuin vanhempienkin osalta joka vuosi.  

Säännöt tulee olla läpikäytyinä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja ne julkaistaan 
jokaisen joukkueen omilla sivuilla. Sääntökeskustelut käydään G – C-juniorijoukkueiden 
osalta. Lisäksi vanhempia ikäryhmiä suositellaan käymään eettinen keskustelu joukkueen 
säännöistä.  

Tarvittaessa tähtiseuravastaava ovat käytettävissä pelisääntökeskusteluissa. 

Harjoitukset ja ottelutapahtumat 

Pesä-Kiiloissa pesikseen pääsee tutustumaan matalalla kynnyksellä jo kolmevuotiaana 
Babypesiksessä. Harjoittelua voi jatkaa Pesiskoulussa tai oman ikäluokan junnuryhmässä 
(G-B-junnut). Jokainen juniori harjoittelee pääasiassa oman ikäluokkansa ryhmissä. 
Tarvittaessa juniori voi harjoitella myös nuorempien/vanhempien ikäluokkien ryhmissä. 

Ikäluokat 

Lasten joukkueet muodostetaan ikäluokittain. Ikäluokkien sisällä pyritään joukkueet 
muodostamaan tasollisesti mahdollisimman tasaisesti. Vanhemmissa ikäluokissa 
joukkueet voidaan muodostaa ikävuosien mukaan.  

Mikäli joukkue on vajaa, niin ensisijaisesti otetaan apuja nuoremmista, mutta myös yli-
ikäisyyslupa on käytössä. Tämä soveltuu ennen kaikkea vasta-alkajille. 

Mikäli juniorijoukkue osallistuu kilpasarjaan (E-B-ikäiset) on perusteltua myös peliajan 
epätasainen jakaantuminen. Tällöin on kuitenkin mahdollistettava, esimerkiksi seurojen 
välisellä yhteistyöllä, että jokainen juniori pääsee pelaamaan myös ulkopeliä. 

Pesä-Kiilat tekee vahvaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa. 
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Maksut, talkoot ja vakuutukset 

Juniorijoukkueet rahoittavat toimintansa itse. Joukkueet voivat järjestää omia talkootöitä ja 
saavat niistä tulevan tuoton omalle joukkueelleen. Seuralla on talkoovakuutus. 

Juniorijoukkueet toimivat erikseen sovittujen vuorojen mukaisesti apuna edustusjoukkueen 
pelien kioskissa ja lipunmyynnissä. 

 
Junioreilta peritään vuosittain seuraosuusmaksu, joka menee suoraan junioritoiminnan 
pyörittämiseen. 

Edustusjoukkueiden varainhankintaa hoitaa oma organisaatio. Junioreiden hoitamista 
talkoista ja kausimaksuista ei mene yhtään euroa edustusjoukkueiden budjettiin. 

Kauden 2022  jäsenmaksut henkilöjäsenille:  
Syyskokous määrittää vuosittain jäsenmaksut. 

Jäsen 15€  
Perhejäsenmaksu 30 € 

Seuran kausimaksu  
Joukkue kerää kausimaksun pelaajilta ja maksaa summan emoseuran tilille. 
Talviharjoittelu maksu määräytyy harjoitustuntien perusteella ja kohdentuu suoraan 
joukkueelle.  
 
Lisenssimaksu  
Lisenssimaksu maksetaan ja menee kokonaan pesäpalloliitolle. Lisenssi on oltava 
maksettuna 30.4. mennessä, mikäli aikoo pelata ja osallistua sarjapeleihin ja 
valtakunnallisille leireille kesän aikana. 
 
Leiripassimaksut 
Leiripassimaksut menevät kokonaan järjestävälle leiriorganisaatiolle. Pesäpalloliitto 
määrittää vuosittain leirimaksujen suuruuden. Pesä-Kiilat tukee leireille osallistuvia 
joukkueita kahdella leiripassilla/joukkue. Tämä rahoitus onnistuu seuran järjestämien 
valtakunnallisten leirien tuotoilla.  
 

Urheilija 

Seuran urheilija, niin juniori kuin aikuinenkin sitoutuu seuran arvoihin ja oman joukkueen 
laatimiin pelisääntöihin. Urheilija käyttäytyy hyvien käytöstapojen mukaisesti. Hän 
kunnioittaa toisia pelaajia ja tuomareita sekä arvostaa joukkueen muiden 
vastuuhenkilöiden tekemää työtä. 

 



Vanhempi 

Vanhempien rooli joukkueiden taustalla on ensiarvoisen tärkeä junioritoiminnan kannalta. 
Tärkeimpänä vanhempien tehtävänä on toimia yksittäisten juniorien kannustajana ja 
tukijana harrastuksessa. Vanhemmat toimivat myös seuratyöntekijöinä (valmentajat, 
joukkueenjohtajat, yms.) ja talkootyöntekijöinä. Joukkueeseen liittyvien tehtävien tasainen 
jakautuminen vanhempien kesken on tärkeää. 

Valmentaja/pelinjohtaja 

Jokaisella joukkueella on nimetty valmentaja tai valmentajia. Valmentaja toimii esimerkkinä 
pelaajille omalla käyttäytymisellään, opettaa pelaajia kunnioittamaan pelisääntöjä, 
tuomareita ja muita pelaajia. Valmentaja suunnittelee joukkueen harjoitukset ja pyrkii 
ohjaamaan kaikkia tasapuolisesti oman kehitystason mukaan. Valmentaja osallistuu 
aktiivisesti valmentajakoulutukseen ja pyrkii kehittämään osaamistaan säännöllisesti. 
Seura kustantaa koulutukset. 

 

Joukkueenjohtaja  

Jokaisella joukkueella on nimetty joukkueenjohtaja. Joukkueenjohtaja suunnittelee, 
huolehtii ja tiedottaa joukkueen toiminnasta kauden aikana yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. Joukkueenjohtaja valvoo joukkueensa etuja ja vastaa toiminnasta seuraan päin. 
Joukkueenjohtaja suunnittelee työvuorot ja jakaa ne tasaisesti. Nimetyn henkilön ollessa 
estynyt, hän hoitaa pätevän sijaisen. 

 

Rahastonhoitaja 

Jokaisella joukkueella on nimetty rahastonhoitaja, joka suunnittelee, huolehtii ja tiedottaa 
joukkueen taloudesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja maksaa 
joukkueen laskut ja suorittaa tiliöinnit. 

 

 

 

 

 

 


