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Pesäpallon harrastaminen
Eurajoen Veikoissa
Tervetuloa EuVe Pesikseen!
Tämä opas on tarkoitettu lähinnä uusille pesäpalloperheille antamaan jo etukäteen
mahdollisimman hyvän kuvan siitä mitä lapsen tai nuoren pesäpalloharrastus merkitsee ja mitä
kauden mittaan on odotettavissa.

Seura olemme me
Kuten suurimmassa osassa muitakin seuroja, perustuu toiminta vapaaehtoisten ihmisten
aktiiviseen yhteistyöhön, eikä seuratoiminnassa yleensä ole palkattuja toimijoita. Tämän takia
onnistuneen pesäpallokauden edellytyksenä on myös juniorien vanhempien osallistuminen
toimintaan. Pesäpallotoimintaa Eurajoen Veikoissa ohjaa pesäpallojaosto, joka koostuu noin
kymmenestä aktiivista.

Pesäpallokausi
TALVI/SISÄHARJOITTELU

Pesäpallokausi alkaa jo syksyllä talviharjoittelulla, joka tapahtuu pääasiassa sisätiloissa.
Talviharjoittelukauden aikana kehitetään lihaskuntoa, koordinaatiota, nopeutta ja kestävyyttä sekä
harjoitellaan myös lajinomaisia suorituksia, kuten heittoa, kiinniottoa, lyöntiä ja syöksymistä.
KEVÄT/ULKOHARJOITTELU

Kun säät antavat myöten, siirrytään ulkoharjoituksiin, jolloin harjoittelussa keskitytään enemmän
pelinomaisiin asioihin.
SARJAPELIT

Kaikki muut paitsi G-ikäiset osallistuvat kesän aikana pelattaviin aluesarjoihin. G-ikäiset pelaavat
tämän sijaan kesän mittaan 3-4 yhden päivän turnausta, joista yksi on kotiturnaus, muita alueen
joukkueita vastaan. Sarjapelejä on vaihteleva määrä ikäluokasta ja menestyksestä riippuen.
Yleensä kuitenkin vähintään 6 kotipeliä ja vastaava määrä vieraspelejä. Kotipelien ja -turnauksen
järjestelyyn osallistuvat myös pelaajien vanhemmat. Vieraspelien kuljetukset hoidetaan yleensä
kimppakyyteinä, joissa kuljettajina ovat pelaajien vanhemmat. Näistä tehtävistä alempana omassa
osiossaan lisää tietoa.
LEIRIT

Pesäpalloleirit ovat kesän kohokohta, jonka pelaajat ja muut mukana olleet muistavat loppuikänsä.
Leiri -nimitys on usein osoittautunut harhaanjohtavaksi - paremminkin kyseessä on
useampipäiväinen turnaus täydellä ylläpidolla. Leireille osallistutaan aina joukkueena, ja
lähtökohtaisesti kaikki EuVen pelaajat osallistuvat myös leireille. Leireille osallistumisen tärkeyden
takia seura tukeekin niille osallistumista maksamalla puolet jokaisen pelaajan leiripassin hinnasta!

Rahoitus
Juniorijoukkueiden toiminnan tulot ja menot on eriytetty edustusjoukkueen budjetista, eli juniorit
eivät Eurajoen Veikoissa rahoita aikuisten edustusjoukkueen toimintaa.
Alla listattuna juniorijoukkueen tyypillisen kauden suurimmat meno- ja tuloerät:
Menot

Tulot

Talviharjoittelutilojen maksut

Kunnan toiminta-avustus

Lisenssi- ja sarjamaksut sekä vakuutukset

Pelaajien kausimaksut

Pelipallot otteluihin

Peliasumainokset

Tuomaripalkkiot

Muut sponsoritulot

Leirien osallistumismaksut

Kioskituotot peleissä

Bussimaksut (usein leireillä)

Seuran tuki leirimaksuihin (puolet leirin hinnasta)

Peliasut

Kausimaksun lisäksi kerättävät maksut (esim. bussi)

Pelipalkinnot
Vieraspelien ruokailut

Eurajoen kunnan tarjoamat harjoittelutilat ja kentät ovat seuroille maksuttomia, mutta näiden lisäksi
käytämme vuoroja myös Rauman talviharjoitteluhallista, jossa päästään harjoittelemaan ulkopeliä
ja järjestämään harjoitusotteluita. Jokaiseen sarjaotteluun on oltava varattuna sarjatasosta riippuen
yhdestä kahteen uutta pelipalloa, joiden hinta on noin 20 euroa kappaleelta. Joskus joukkueen
kesken sovitaan että leirille tai pidemmälle pelireissulle lähdetään linja-autolla, jolloin tästä
aiheutuvat lisäkulut kerätään pelaajilta (kohta ‘Kausimaksun lisäksi kerättävät maksut’).

OSUUSKAUPPA KEULAN KANNUSTAJAJÄSENYYS

Liittymällä S-ryhmän sivulla kannustajajäseneksi ja valitsemalla seuraksi Eurajoen Veikot, maksaa
Keula seuralle omien bonustesi suhteessa tukea. Tuki ei vähennä sinun bonustasi, vaan kaikki
voittavat tässä järjestelyssä. Kannustajajäsenyys tulee uusia aina vuodenvaihteen jälkeen.
Kannattaa siis yllyttää myös kaikki sukulaiset tekemään tämä pieni ele, jonka seurauksena
saadaan harrastusten kustannukset pidettyä kohtuullisina.
ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKKEEN ASIAKKUUS

Seuralla on Alexandria-pankkiiriliikkeen (www.alexandria.fi) kanssa sopimus, jonka johdosta
Alexandria maksaa seuralle palkkion jokaisesta henkilöstä joka käy heillä sijoitusneuvottelussa.
Jos sijoitussopimus syntyy, maksaa Alexandria vielä lisäbonuksen seuralle.
JÄSENEDUT

Eurajoen Veikoilla on sopimus Raumalaisen Pyörä-Nurmen kanssa, minkä johdosta mainitsemalla
kassalla olevansa Veikkojen jäsen, saa pesäpallovarusteista 40% alennuksen, minkä lisäksi seura
saa ostoksesta bonusta.

Joukkueen rakenne
Juniorijoukkue koostuu seuraavista rooleista (ei arvojärjestyksessä ;-) ):

-

Valmentaja
Huoltaja
Joukkueenjohtaja
Pelaajat
Vanhemmat

VALMENTAJA

Joukkueella on yleensä yhdestä kahteen valmentajaa, jotka vastaavat harjoittelusta ja
pelinjohdosta sarjapeleissä, turnauksissa ja leireillä. Pelaajien vanhempia kannustetaan
seuraamaan harjoituksia ja toimimaan pyydettäessä valmentajan apuna.
HUOLTAJA

Huoltaja valitaan vanhempien joukosta. Huoltaja on mukana harjoituksissa ja peleissä ja pitää
huolta pelaajien juomapullojen täytöstä, aurinkorasvan käytöstä, sekä paikkailee naarmuja ja
hoitaa mustelmia parhaan taitonsa mukaan. Huoltajalla on myös hallussaan huoltopakki/laukku,
joka sisältää ensiaputarvikkeita, joukkueen pelinumerot, jokeripaidat ja sekä kioskin että
huoltorakennuksen avaimet.
JOUKKUEENJOHTAJA, ELI JOJO

Joukkueenjohtaja valitaan vanhempien joukosta. Joukkueenjohtaja toimii linkkinä valmentajan ja
vanhempien välillä. Hänen tehtävänään on hoitaa joukkueen ilmoittaminen leireille ja aluesarjoihin,
sekä sopia vastustajan jojon kanssa otteluiden ajankohdat ja niiden mahdolliset siirrot. Jojo myös
tekee kenttävaraukset ja hankkii tuomarit kotipeleihin. Lisäksi jojo jakaa kotipelien talkoovuorot,
sekä vieraspelien kuskivuorot pelaajien vanhemmille niin että vuorot jakautuvat mahdollisimman
tasapuolisesti. Jojolla on tehtäviä kauden mittaan niin paljon, että hänen (perheensä) ei tarvitse
osallistua kotipelien talkootehtäviin, eikä vieraspelien kuljetuksiin. Jos joukkueenjohtajan tehtävät
jaetaan kahden henkilön kesken, hoitavat jojot yhteensä yhden perheen talkoovuorot.
PELAAJAT

Toimintaan sitoutuminen on pesäpallon kaltaisessa joukkuelajissa erittäin tärkeää. Valmentajat
sitoutuvat suunnittelemaan ja vetämään harjoituksia läpi vuoden ja usein järjestävät lomansakin
pelien ja leirien aikataulujen mukaan. Tämän takia on tärkeää että pelaajat sitoutuvat käymään
harjoituksissa ja ovat poissa vain pakottavasta syystä. Jos harjoituksia jää paljon väliin, vaikuttaa
se vääjäämättä negatiivisesti koko joukkueen suorituksiin peleissä. Pesäpallo on taitolaji, jossa
hyvään suoritukseen vaaditaan lukematon määrä toistoja. Ahkeran harjoittelun mukanaan tuoma
osaaminen tekee myös pelaamisesta mukavampaa ja nostaa koko porukan henkeä.
Lähtökohtaisesti pelaajat pelaavat oman ikäluokkansa joukkueessa. Tarvittaessa nuoremman
ikäluokan pelaajia voidaan pyytää täydentämään joukkueita.
VANHEMMAT

Kotipeleissä pelaajien perheiden voimin hoidetaan yleensä seuraavat tehtävät:

-

Kioski
Tulostaulu
Kirjuri
KEKE

- Pesä- ja takarajatuomarit
Joukkueenjohtaja jakaa tehtävät perheittäin. Perheet voivat sopia tehtävien vaihdoista keskenään.
Vaihdot tulee ilmoittaa joukkueenjohtajalle, jotta peliin valmistauduttaessa tiedetään kuka minkäkin
tehtävän hoitaa.
Kaikista tehtävistä tarkempaa tietoa oppaan lopussa.

Edustusjoukkue
Eurajoen Veikkojen miesten edustusjoukkue pelaa kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla,
suomensarjassa. Edustusjoukkueen tehtävä on toimia nimensä mukaisesti seuran näkyvimpänä
edustajana ja esimerkkinä kaikille junioreille. Edustusjoukkueen tulee olla se tekijä joka sitoo
toimintansa kautta erilliset joukkueet yhdeksi seuraksi. Seuralla on koossa pelaajapolku, jonka
kautta juniorit voivat jatkaa pelaamista G-ikäisistä alkaen aina edustusjoukkueeseen asti, koko
ajan samaa ilveslogoa ylpeästi kantaen!
Joka juniorijoukkueelle nimetään edustusjoukkueesta yksi tai useampi kummipelaaja, jotka
osallistuvat kauden aikana juniorien harjoituksiin ja muihin tilaisuuksiin. Vastaavasti
juniorijoukkueet sitoutuvat talkootehtäviin edustuksen kotipeleissä. Talkoovuoroja joka
juniorijoukkueelle tulee kauden aikana noin kaksi.
Edustusjoukkueen peleissä talkootehtävät ovat:

-

Kioski
Makkaranpaisto
Tulostaulu
Lipunmyynti
Pallopojat (junioripelaajia)

Kioskivuoro
Saavu kentälle junioripeleihin tunti ennen pelin alkua, edustuksen peleihin puolitoista tuntia
ennen. Pelinjohtajat ja muu järjestelyväki kaipaavat usein kahvia jo paljon ennen itse peliä. G, F ja
E-juniorien peleissä kioskia pidetään valkoisessa kioskivaunussa kentän huoltorakennuksen
puoleisessa kulmassa. D ja C-juniorien, sekä aikuisten peleissä käytetään Kirkkotien puolella
olevaa kiinteää kioskia. Myytävät elintarvikkeet ja seuratuotteet säilytetään kiinteässä kioskissa,
jossa on myös jääkaappi ja pakastin.
Tarkemmat ohjeet toiminnasta kioskissa löytyvät kiinteässä kioskissa olevasta kioskikansiosta.

Saavuttuasi kentälle:
-

Etsi käsiisi joukkueen huoltopakki. Kiinteän kioskin avain löytyy sieltä.
Hae kiinteästä kioskista löytyvällä vesikanisterilla kahvinkeittovettä huoltorakennuksesta.
Keitä kahvia termoskannuihin
Avaa kioskin luukut ja asettele myytävät esille

Pelin aikana:

- Palvele hymyillen :)

Pelin loputtua:

- Juniorituomarit tulevat pyytämään palkkioitaan. Katso palkkion suuruus kioskikansiosta ja kirjaa
ylös tuomarin nimi ja maksettu summa.

- Kirjaa puutteet / vähissä olevat tavarat kioskikansioon
- Tyhjennä ja huuhtele kahvitermarit ja kuljeta takaisin kiinteään kioskiin
- Ohjeet kioskikassan käsittelystä ovat kioskikansiossa

Tulostauluvuoro
Saavu kentälle viimeistään 30 minuuttia ennen pelin alkua. G, F ja E-juniorien peleissä
tulostauluna käytetään valkoisessa kioskivaunussa säilytettävää sinistä pyörillä varustettua
telinettä. D ja C-juniorien, sekä aikuisten peleissä käytetään Kirkkotien puolella olevaa kiinteää
tulostaulua.

Saavuttuasi kentälle:

- Etsi valkoisesta kioskivaunusta keltamusta kassi, jossa säilytetään tulostaulun numerolaattoja
- Kiinnitä numerolaatat tulostauluun

Pelin aikana:
-

Seuraa peliä ja merkitse juoksut, palot ja vuoronvaihdot taululle
Jos jokin tapahtuma meni sinulta ohi, voit varmistaa asian kysymällä kirjurilta
Älä seiso taulun edessä, vaan sivulla, jotta et peitä näkyvyyttä taululle
Jos käytössä on sininen tulostaulukärry, pyöräytä taulua yleisölle päin ainakin vuoronvaihtojen
aikana.

Pelin loputtua:

- Irrota numerolaatat taulusta ja palauta ne takaisin kassiin.
- Siirrä sininen tulostaulukärry takaisin valkoiseen kioskivaunuun.

KEKE-vuoro
Saavu kentälle viimeistään 30 minuuttia ennen pelin alkua. KEKEn, eli kentän käytöspoliisin
tehtävä on puuttua pelinjohtajien, pelaajien tai yleisön huonoon käytökseen. Tuomarit ovat usein
nuoria ja pelinjohtajat aikuisia, joten KEKE on paikalla pitämässä tuomarien puolta ja turvaamassa
heille työrauhan.

Saavuttuasi kentälle:

- Pue päällesi kioskista keltainen huomioliivi, jossa selässä teksti KEKE

Pelin aikana:

- Liiku pelin aikana välillä katsomoiden luona ja välillä kotipesän lähettyvillä, jotta havaitset
mahdolliset ylilyönnit.

- Puutu varsinkin pelinjohtajien jatkuvaan ja epäasialliseen tuomarien tai heidän päätöstensä
kritisoimiseen.

Pelin loputtua:

- Palauta KEKE-liivi paikalleen

Kirjurivuoro
Saavu kentälle puoli tuntia ennen pelin alkua. Kirjuriksi ei koskaan joudu kylmiltään, vaan
ensimmäiset kerrat voit toimia kokeneemman kirjurin rinnalla harjoitellen tehtävää.

Saavuttuasi kentälle:
-

Hae kioskista kirjuripulpetti ja aseta paikoilleen
Etsi pulpetista ottelupöytäkirja ja kynä
Täytä pöytäkirjaan alustavat tiedot (joukkueet, tuomarit, jne.)
Pyydä pelinjohtajia täyttämään pöytäkirjaan lyöntijärjestys

Pelin aikana:

- Seuraa tarkasti peliä ja kirjaa tapahtumat pöytäkirjaan
- Merkitse mahdolliset pelaajavaihdot ilmoitettaessa

Pelin loputtua:

- Pyydä pöytäkirjaan pelituomarin allekirjoitus
- Anna kopio pöytäkirjasta vierasjoukkueen pelinjohtajalle
- Toimita pöytäkirja joukkueenjohtajalle

Tuomarivuoro
Saavu kentälle puoli tuntia ennen pelin alkua.

Saavuttuasi kentälle:

- Ilmoittaudu kirjurille
- Ota itsellesi kioskista merkinantolaikka
- Pelituomari neuvoo sinua merkkien näyttämisessä ja muissa askarruttavissa asioissa

Pelin aikana:
-

Seuraa tarkasti peliä
Näytä laittomat lyönnit
Näytä koppilyönnit
Näytä pesäkilvan tuomiot: palo / ehtiminen

Pelin loputtua:

- Palauta laikka paikkaan josta sen otit

Lipunmyyntivuoro (edustus)
Saavu kentälle tunti ennen pelin alkua. Lippuja myydään kiinteän keltaisen kioskin takanurkalla
olevalla portilla.

Saavuttuasi kentälle:

- Hae kioskista vaihtorahat ja liput
- Asetu portille puoli tuntia ennen pelin alkua.

Lipunmyynti:
-

Kausikortilla tai tuomarikortilla ilmaiseksi
Seuran pelaajat ilmaiseksi
15v ja alle (arvioiden) ilmaiseksi
Lipunmyynti lopetetaan tauon alkaessa ensimmäisen jakson jälkeen

Ensimmäisen jakson jälkeen:

- Vie rahat ja jäljelle jääneet liput takaisin kioskiin

Pallopoikavuoro (edustus)
Saavu kentälle tunti ennen pelin alkua. Pukeudu peliasuun ja ota mukaan kypärä ja räpylä.
Pallopojat saavat vuoron lopuksi palkkioksi kioskista juoman, jäätelön tai makkaran.

Saavuttuasi kentälle:
-

Ilmoittaudu kioskilla
Pelituomari ohjeistaa pallopoikia ennen pelin alkua
Mene kentälle pelaajien ja toimihenkilöiden esittelyyn kun niin pyydetään
Astu askel eteenpäin ja heiluta reippaasti kun nimesi mainitaan kuulutuksessa

Pelin aikana:
-

Seuraa tarkasti peliä
Älä pysäytä palloa, jos et ole varma että näin voi tehdä
Väistä palloa hakevia pelaajia reilusti ja ajoissa
Hae pallo laittoman lyönnin jälkeen ja palauta se toisten pallopoikien kautta kotipesää lähinnä
olevalle pallopojalle, niin että se ei vahingossakaan missään vaiheessa mene kentälle.
- Lähinnä kotipesää oleva pallopoika heittää tuomarin käskystä uuden pallon lukkarille pompun
kautta.

Pelin loputtua:

- Nouda palkkio kioskista

Kuljetusvuoro (vieraspelit)
Vieraspeleihin kuljetaan yleensä omilla autoilla ja lähtö toteutetaan yhteislähtönä ennalta sovitusta
paikasta (yleensä Osuuspankin tai kunnanviraston parkkipaikka). Kuljettajat ja pelaajat saapuvat
paikalle sovittuun aikaan ja jakautuvat autoihin. Pelin jälkeen pelaajat kuljetetaan takaisin
lähtöpaikkaan.

