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 SIILINJÄRVEN PESIS 

   TOIMINTAKÄSIKIRJA 

Siilinjärven Pesis on vuonna 1987 perustettu pesäpallon erikoisseura. Koko Siilinjärven seutu 
kilpailee ja kilvoittelee yhdessä pesäpallon parissa osallistuen kotiseuransa toimintaan 
aktiivisesti, kukin itselleen sopivassa roolissa.  

Siilinjärven pesiksellä on vahva historia osana Siilinjärven seurakulttuuria. Seuran 
toiminnassa on mukana lähes 1 000 henkeä. Varsinaisia jäseniä on reilu 300. Järjestämme 
kilpailu- ja harrastetoimintaa monipuolisesti naperopesisikäisistä naisten ja miesten 
edustusjoukkueisiin saakka unohtamatta aikuisten harrastepesäpalloa.  

SiiPe tunnetaan laadukkaasta seuratoiminnasta. Tarjoamme junioreillemme mahdollisuuden 
kasvaa ja kehittyä aina edustusjoukkueeseen saakka. Osoituksena tästä työstä on 
edustusjoukkueemme, joka koostuu lähes täysin seuran omista kasvateista. 

SiiPe toimii yhteistyössä koulujen ja kunnan kanssa toteuttaen muun muassa 
iltapäiväkerhotoimintaa sekä tapahtumia. 

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää 
määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset 
sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen 
aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura 
saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. Nuori Suomi ja Suomen Pesäpalloliitto 
ovat myöntäneet SiiPelle tunnuksena laadukkaasta ja hyvin hoidetusta juniorityöstä 
Sinettiseuran arvon vuonna 2003. Sinettitoiminta muuttui Tähtiseuratoiminnaksi vuonna 
2018, jolloin SiiPelle myönnettiin Vihreä Tähtiseuratunnus. Tämän tunnustuksen myötä 
haluamme ylläpitää laadukasta pesäpallon junioritoimintaa.  

Seuran toiminta on organisoitunutta ja monipuolista, toteuttaen määrätietoisesti seuran 
perusstrategiaa; Laaja ja kilpailoinen juniorityö, joka kasvattaa koko aikuisiän kestävään 
liikuntaan, urheiluun ja seuratoimintaan. Siilinjärven Pesiksen oman toimintakäsikirjan avulla 
pyritään selkeyttämään seuran toimintaa ja organisaatiota. Toimintakäsikirjaa päivitetään 
vuosittain, jotta se säilyy seuratoimintamme peruspilarina ja ohjaa seuratoimijoitamme 
toimimaan arvojemme ja säädösten pohjalta. 
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1. TAVOITE JA ARVOT 
 

SiiPen tavoitteena on tukea lasten- ja nuorten liikunnallisia elämäntapoja tarjoamalla ohjattua 
toimintaa aina pienistä naperoikäisistä isoihin junioreihin saakka. Haluamme tarjota nuorelle 
urheilijalle myös polun kasvaa aina huippu-urheilijaksi saakka. Pidämme tärkeänä myös sitä, 
että koko perhe voi olla mukana harrastustoiminnassa haluamallaan tavalla. Erilaisia tehtäviä 
on seurassa tarjolla monipuolisesti. 

Seuraavassa taulukossa olevat arvot ohjaajat siihen mitä meillä Siipessä tarkoittaa meidän 
oma missiomme – KILPAILOA YHDESSÄ. 

 

 

 

 

 

 

Monipuolisuus 

- Teemme nuorisotyötä, jossa monipuolisella liikunnalla ja kasvatuksella on tärkeä 
merkitys.  

- Pyrimme kehittämään lapsille ja nuorille hauskoja sekä monipuolisia liikunta- ja 
kilpailumahdollisuuksia. 

Välittäminen 

- Toimintamme rakentuu jäsenten ympärille.  
- Haluamme pitää huolta jäsenistämme. 
- Välittäminen on avainsana kaikessa seuran toiminnoissa. 

  

Monipuolisuus Välittäminen 

Omavaraisuus Järkevyys 

Kotiseutuylpeys Yhteisöllisyys 
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Omavaraisuus 

- Säilyttämällä junioreidemme toiminnan korkean laadun haluamme taata, että 
mahdollisimman moni säilyy urheiluharrastuksen parissa.  

- Pyrimme kasvattamaan määrätietoisesti omia pelaajia seuramme edustus- tai 
yhteistyöjoukkueisiin.  

- SiiPessä on mahdollisuus harrastaa pesäpalloilua C-ikään asti ilman menestyksen 
paineita. 

Järkevyys 

- Toimintaamme ohjaa yhteiskunnan asenteellinen ja taloudellinen tilanne.  
- Toiminnan on oltava taloudellisesti järkevää. 

Kotiseutuylpeys 

- Haluamme tuoda esille omaa kotikuntaamme ja maakuntaamme ja olla ylpeitä 
siitä.  

- Haluamme markkinoida maakuntamme yrityksiä ja viestiä positiivisesta 
asuinalueesta. 

 Yhteisöllisyys 

- Saavuttaaksemme toimintamme kasvatukselliset tavoitteet, on tärkeää saada 
vanhemmat osallistumaan eri tavoin SiiPen toimintaan sekä lasten- ja 
nuorten harrastus- ja kilpailutoiminnan kannustamiseen.  

- Tärkeää on saada myös sidosryhmät (ohjaajat, yritykset, yhteisöt) tukemaan ja 
kehittämään arvokasta työtämme. 

 

 

 

 

  

Mahdollisuutta kisailla ja kilpailla yhdessä 

Lupa tuntea – elämyksiä 

Tervettä ja valmistavaa kasvu- ja aikuistumispohjaa 

Yhdessä olemista ja tekemistä – sosiaalisuutta 

Meillä on kerrottavaa, meillä tapahtuu 

Toiminnan laatu 
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2. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEN SEURANTA  
 

Laadukkaan seuratoiminnan taustalla on realistiset suunnitelmat ja tavoitteet huomioiden 
seuran taloustilanne ja henkilöstöresurssit (huomioiden vapaaehtoistyöntekijät). Seuratasolta 
toimintasuunnitelman ja talousarvion kautta lähdetään etenemään kohti joukkuekohtaista 
toimintaa.  

Seuran toimintasäännöt löytyvät Siipen nettisivuilta Säännöt – SiiPe | Siilinjärven Pesis ry 

Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle laaditaan ennen syyskokousta, jossa se 
hyväksytään. Toimintasuunnitelmaa valmistellaan realistisesti koko seuran toiminta 
huomioiden.  

Talousarvio 

Syyskokouksissa hyväksytään myös talousarvio, jonka täytyy perustua 
toimintasuunnitelmaan ja sen realistisuuteen.  

Toimintakertomus 

Kevätkokoukseen valmistellaan toimintakertomus edelliseltä kaudelta. 
Toimintakertomuksessa voidaan arvioida onnistumiset ja kehittämiskohteet.  

Tilinpäätös 

Seuran tilinpäätöksen laatii seuran tilitarkastaja. Kevätkokouksessa esitellään tilinpäätös, 
jossa se myös hyväksytään.  

  

https://www.siipe.fi/seura/saannot/
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3. ORGANISAATIO JA YHTEYSTIETOJA 
 

- Seuran toimisto sijaitsee Siilinjärven Mantulla osoitteessa Mantunkuja 2 
71800 Siilinjärvi.  

- Nettisivut löytyvät osoitteesta www.siipe.fi 
- Sähköposti: toimisto@siipe.fi 

Jäsenet muodostavat Siilinjärven Pesiksen. Seuran vuosikokouksissa jäsenillä on 
mahdollisuus vaikuttaa seuran toimintaa ja tuoda ajatuksia esille. Seuran jäsenistä seuran 
valittu johtoryhmä pitää luetteloa. Lisätietoa seuran nettisivuilla Jäsenyys – SiiPe | Siilinjärven 
Pesis ry 
 
Johtokunta 

SiiPen ylin päättävä elin on johtokunta, johon vuosittain valitaan 5-10 jäsentä.  Johtokunnan 
jäsenten valinta tehdään seuran vuosikokouksessa syksyllä.  Johtokunnan tehtävänä on hoitaa 
seuran asioita ja toimia seuran lakimääräisenä edustajana. Johtokunta on vastuussa seuran 
toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. Johtokunnan sisällä valitaan vastuuhenkilöt 
seuran eri tehtäviin ja tarvittaessa vastuuhenkilöt huolehtivat ympärilleen tiimejä tehtävän 
hoitamiseksi.  

Junnutiimi 

Seuran juniorivaliokunta eli tuttavallisemmin Junnutiimi on juniorijoukkueiden 
joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien foorumi. Junnutiimissä käsitellään ja viestitään 
ajankohtaisia asioita, tehdään esityksiä johtokunnalle ja päätetään asioista. Junnutiimissä 
kehitetään seuran toimintatapoja ja levitetään parhaita käytäntöjä. Junnutiimiin ovat 
tervetulleita kaikkien joukkueiden johtajat ja rahastonhoitajat, myös isompien joukkueiden. 
Junnutiimissä saa olla ja toivotaankin olevan laajempi edustus joukkueista ja johtokunnasta. 
SiiPen junnutiimiä johtaa junioriasioista vastaava johtokunnan jäsen, joka toimii myös 
tähtiseuravastaavan työparina. 

Tähtiseuravastaavat 

SiiPessä toimii kaksi Tähtiseuravastaavaa, joiden tehtävänä seurassa on: 

• Tähtiseuratietouden jakaminen seurassa 
• Pelaajien ja vanhempien pelisääntökeskustelujen ohjaaminen   
• Tähtiseurakriteerien valvominen ja kehittäminen seurassa 

http://www.siipe.fi/
mailto:toimisto@siipe.fi
https://www.siipe.fi/seura/jasenyys/
https://www.siipe.fi/seura/jasenyys/
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Junnutiimissä joukkueenjohtajille ilmoitetaan päivämäärä, johon mennessä pelisäännöt tulee 
olla valmiina. Jokaisen joukkueen pelisäännöt tulevat nähtäville seuran nettisivuille.  

Tähtiseuran ympärille kootaan tähtiseuratiimi, jossa seuran junioriasioita käsitellään eri 
näkökulmista. Tähtiseuratiimin tarkoituksena on saada ajatuksia ja näkemyksiä eri 
toimijoiden näkökulmista ja niiden pohjalta arvioida toimivia ja kehitettäviä asioita 
junioritoiminnassa. Eri näkemysten pohjalta rakennetun arvion pohjalta tuetaan omien 
junioreidemme kasvua kohti edustusjoukkuetta. Tähtiseuravastaavat koostavat tiedon ja 
toimivat tiedon välittäjinä eteenpäin joukkueille.  

Tähtiseuratiimissä esille tulleista näkemyksistä koostetaan myös kolmen vuoden välein 
Tähtiseuran auditointi. Auditoinnissa tarkastellaan seuran toimintaa ja laaditaan tuleville 
kausille kehittämisehdotuksia sekä kirjataan seuran toimivat asiat.  
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Seuraavassa kaaviossa kuvattuna johtokunnan sisäisiä vastuualueita. 

   

 

 

 

 

 

Markkinointi ja yhteistyökumppanit   

Talous    

Junioritoiminta, jäsenyys 

Ottelutapahtumat 

Viestintä 

Tuomaritoiminta 

Urheilu (C ikäluokka ja edustus) 

Junioriurheilu( D-ikäluokkaan saakka) 

  

 

 

Johtokunnan sisällä on jaettuna organisaatioon liittyviä tehtäviä vastuualueittain. 
Johtokunnan jäsenet toimivat eri vastuualueiden tiimivastaavina.  

Organisaatiossamme valmentajat ja joukkueenjohtajat ovat linkkeinä jokaiseen yksittäiseen 
joukkueeseen. Valmennuskerhojen ja junnutiimien kautta vastuuta toiminnan toteutumisesta 
jaetaan joukkueiden itsenäisesti päätettäväksi seuran arvojen ja toimintatapojen mukaisesti.  

Vanhemmat 

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, 

seuran jäsenet seuran kokoukset 

johtokunta 
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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. Seurassa toimii 
valmentajakerho, jossa valmentajilla on mahdollisuus jakaa ajatuksia ja ideoita. Valmentajien 
kehittymisen tukemiseksi seurassa arvioidaan tilanteen mukaan mahdollisuuksia 
kouluttautumiseen.  Valmentajien ja seuran välillä toimii johtokunnan jäsen, joka on mukana 
seuran sisällä nimetyssä urheilutiimissä käsittäen C-ikäluokan ja edustuksen. Seurassa 
aloittava junioripäällikkö toimii junioripuolen joukkueiden tukena ja linkkinä valmentajien ja 
seuran välillä.   

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 huolehtii kauden aikana vanhempainpalavereista, joissa suunnitellaan 
kauden toimintaa. Joukkueenjohtajat osallistuvat Junnutiimeihin, joissa käsitellään 
juniorijoukkueen toimintaan liittyviä asioita. Joukkueenjohtajille on kerätty materiaalia 
toimintaan seuran omaan TEAMSiin. Junioriasioihin liittyen seuran juniorityöstä vastaava on 
joukkueenjohtajien tukena.  

Rahastonhoitaja 

Jokaisella joukkueella on nimetty rahastonhoitaja, joka suunnittelee, huolehtii ja tiedottaa 
joukkueen taloudesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja maksaa joukkueen 
laskut ja suorittaa tiliöinnit. Rahastonhoitajien tukena talousasioissa on seuran 
talousvastaava.  
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4. JOUKKUETOIMINTA 
 

Siilinjärven pesiksessä tuetaan lapsia ja nuoria etenemään omalla pelaajapolullaan 
yksilöllisten ominaisuuksien ja taitotasojen mukaisesti. Seurassamme pyritään kasvattamaan 
junioreistamme pelaajia edustusjoukkueisiin.  
 
SiiPessä pesikseen pääsee tutustumaan matalalla kynnyksellä jo kolmevuotiaana 
Naperoryhmässä. 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. 

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

Naperopesis: 

Naperopesis on tarkoitettu 3-6-vuotiaille liikunnasta kiinnostuneille lapsille. 
Naperopesiksessä pelaillaan ja kisaillaan monipuolisesti.  

Junnupesis / Pesiskoulu: 

Junnupesis on suunnattu 6-10-vuotiaille liikunnasta kiinnostuneille lapsille. Toiminta on 
monipuolista ja puuhakasta pelailua ja kisailua. Pesäpalloinnostuksen tartuttua, voi 
Junnupesiksestä ja Pesiskoulusta siirtyä ikätason mukaisiin joukkueisiin.  

G-junnuista B-ikäluokkaan: 

 
Jokaisessa ikäluokassa harjoitellaan ikätason mukaisesti aloittaen perustaidoista pelien ja 
leikkien avulla edeten pelaajapolulla kohti kilpailullisuutta harjoitellen lajiharjoituksia sekä 
voimaharjoitusta. Lajiharjoituksissa keskitytään tekniikoihin ja suoritusvarmuuteen sekä 
pelitilanneharjoitteluun.  

G-junnut aloittavat peliharjoittelua JunnuSuperin parissa sekä mahdollisuutena osallistua 
valtakunnalliselle Naperoleirille. 

F-junioreilla on mahdollisuus saada pelikokemusta JunnuSuperin parista sekä 
valtakunnallisella Naperoleirillä ja osallistuen aluesarjaan.  
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E-juniorit pääsevät pelitaitojaan kokeilemaan aluesarjassa sekä Valtakunnallisella 
Tenavaleirillä.  

D-ikäiset tytöt ja pojat ovat edenneet pelaajapolulla ja kesän kohokohtana on mahdollisuus 
osallistua Valtakunnalliselle Nuorisoleirille. D-juniorit osallistuvat myös aluesarjaan. 

C-ikäluokan pelikokemukset pääsevät kasvamaan omassa aluesarjassa, sekä mahdollisuutena 
osallistua SM-leiri karsintoihin pyrkien saavuttamaan Valtakunnalliselta Nuorisoleiriltä 
kilpasarja paikkaa. C-ikäluokasta on kaudesta ja pelaajamääristä riippuen mahdollisuus olla 
mukana myös B-ikäisten ja aikuisten harjoitteluringeissä ja peleissä sekä olla mukana 
kasvattamassa pelikokemusta Maakuntasarjassa, jos joukkue päätyy osallistumaan sarjaan.  

B-ikäluokka B-tytöt harjoittelevat Naisten Suomensarjan pelaajien kanssa yhdessä. Kaudella 
2023 B-tytöt osallistuvat Tyttöjen Superpesikseen.  

Kaudella 2023 poikapuolen juniorijoukkueita on D-ikäluokkaan saakka sekä Miesten 
Suomensarjan joukkue. 

Jokaisen pelaajan yksilölliset ominaisuudet ja joukkuekohtaiset pelaajamäärät huomioidaan 
pelaajapolulla etenemisessä. C-ikäluokkaan saakka harjoittelun ja pelaamisen lähtökohtana 
on ”kaikki pelaa periaatteella”. C-ikäisistä alkaen kilpailulliset periaatteet alkavat hiljalleen 
näkyä niin harjoittelun ja pelaamisen suhteen.   
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G-juniorit F-juniorit E-juniorit 

D-Juniorit 

C-juniorit 

B-ikäluokka 

Junnupesis/ 
Pesiskoulu 

NSS ja MSS 

 

Naperopesis 
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Pesisakatemia ja Kesäakatemia 

Pesisakatemia toimii Siilinjärven lukion yhteydessä. Akatemia luo puitteet nuoren urheilijan 
polulle kehittyä urheilijana. Kouluvuoden aikana akatemialaisilla on mahdollisuus harjoitella 
kolme kertaa viikossa aamutreeneissä.  

Vuodesta 2012 asti seurassamme on toiminut kesäakatemia. Lähtökohtana on tarjota nuorille 
lisäharjoittelua myös kesäaikana. Harjoittelu tapahtuu ohjattuna Mantun tai POP Areenan 
hiekkatekonurmella päiväaikaan. Harjoituksiin osallistuvat E/D/C -juniorit. 

Valtakunnalliset leirit 

SiiPen juniorijoukkueet osallistuvat vuosittain valtakunnallisille pesisleireille. Joukkueilla on 
mahdollisuus tarvittaessa ottaa avuksi nuoremman ikäluokan pelaajia, mikäli joukkue ei tule 
omasta ikäluokasta täyteen. Myös tilannekohtaisesti, huomioiden pelaajamääriä, on 
mahdollisuus yli-ikäisyysluvalla täydentää joukkueen pelaajamäärää. 

Tuomaritoiminta 

Pelitapahtumien toteuttamiseksi tärkeässä osassa on tuomarit. Nuoret pystyvät 
hyödyntämään tietotaitoaan tuomaroinneissa sekä samalla kehittää omaa pelikäsitystään 
tuomaroidessa. Tuomarointi on myös vaihtoehtoinen tapa osallistua pesäpalloharrastuksen 
pariin. Seurassamme tuomaroinneista vastaa tuomarivastaava. 

Haasteelliset tilanteet ja epäasiallinen kohtelu 

Seurassamme jokaisella harrastajalla ja toimijalla on oikeus turvalliseen 
toimintaympäristöön. Seurassamme on luotu haasteellisiin tilanteisiin ja epäasialliseen 
kohteluun liittyen oma toimintamalli.   

Pelaajille ja vanhemmille on luotu toimintaohjeet tilanteisiin, joissa huoli on noussut 
pelaajasta.  

Toimijoille on luotuna toimintaohje yhteistyön tekemisen haasteisiin joukkueiden toimijoiden 
kesken.  

Ottelutapahtumiin on luotuna toimintamalli Kentän Vanhin tehtävänkuvaan.  

Tiedottaminen ja markkinointi 

SiiPen markkinoinnin ja tiedottamisen tavoitteena on seuran näkyvyyden lisääminen Pohjois-
Savon ja koko Suomen alueella. Seuran markkinoinnissa käytetään vahvasti apuna seuran 
nettisivuja, Facebookia, Instagramia, Youtubea.  
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Tiivistä yhteistyötä tiedottamisessa tehdään myös paikallislehtien Uutis-Jousen ja Savon 
Sanomien kanssa. Johtokunnan jäsenen johtama viestintätiimi on laatinut 
viestintäsuunnitelman ja yhdessä tiimin kanssa luo linjaukset tiedottamiseen.  

Joukkueilla on myös omia viestintäkanavia kuten sähköposti ja WhatsApp, jota he käyttävät 
joukkueiden sisäiseen viestintään. Joukkueilla on myös omia sosiaalisen median kanavia, 
joissa he noudattavat seuran arvojen mukaisia julkaisuja omasta joukkueen toiminnasta.  

Suurin osa seuran sisäisestä viestinnästä tapahtuu sähköpostitse eri postituslistojen (mm. 
joukkueenjohtajat, valmentajat, johtokunta) kautta. Myös pienempimuotoisiin tiedottamisiin 
on käytössä joukkueittain, tiimeittäin erilaisia WhatsApp ryhmiä. Sähköisen jäsenrekisterin 
kautta voi sähköisen jäsenlaskutuksen lisäksi lähettää sähköisiä jäsenkirjeitä. 
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5. TOIMINTAMAKSUT JA VAKUUTUKSET 
 

Yhteiset talkoot 

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

Juniorijoukkueet toimivat erikseen sovittujen vuorojen mukaisesti apuna edustusjoukkueen 
pelien kioskissa.  

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

Jäsenmaksu 

Seuran syyskokous vahvistaa vuosittaiset jäsenmaksut eri jäsenluokille. Seuran eri 
toimijoiden odotetaan liittyvän seuran jäseniksi. 

Mobiilinen jäsenkortti oikeuttaa etuihin seuran yhteistyöyrityksissä. Jäsenmaksut hoidetaan 
Suomisport sovelluksen kautta, jossa myös jäsenkortti on nähtävillä ja käytettävissä. Maksun 
suoritus tapahtuu joulukuun loppuun mennessä. 

Seuran kausimaksu  

Seuran johtokunta päättää seuralle kerättävän kausimaksun vuosittain pelaajaryhmittäin. 
Joukkue kerää kausimaksun pelaajilta ja maksaa summan emoseuran tilille. Laskutetaan 
seuralle helmikuun loppuun mennessä.  

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. Lisenssin voimassaolo on nähtävissä myös Suomisport sovelluksessa.  

Leiripassimaksut 

Leiripassimaksut menevät kokonaan järjestävälle leiriorganisaatiolle. Pesäpalloliitto 
määrittää vuosittain leirimaksujen suuruuden. Seura tukee nuoremman ikäluokan tai yli-
ikäisyysluvan saaneen pelaajan osallistumista tarvitsevan joukkueen leirille 1/3-periaatteella 
(pelaaja – joukkue – seura) maksimissaan kolmelle pelaajalle. Tukipäätökset käsitellään 
joukkueenjohdon esityksen ja selvityksen perusteella. 
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Joukkueen kausi-/kuukausimaksut  

Joukkueen kausimaksut menevät joukkueen toimintaan kauden aikana. Maksujen määrä 
vaihtelee joukkueittain. Joukkueen maksuissa tärkeä huomioida kohtuullisuus ja kuinka 
niiden pelaajien kustannukset pysyvät kohtuullisina, jotka pelaavat useammassa sarjassa.  

Seuran nettisivuilla on yhteistietoja tahoista, joiden kautta voi hakea avustusta lapsen 
harrastamiseen. https://www.siipe.fi/tukea-harrastukseen/  

 

  

https://www.siipe.fi/tukea-harrastukseen/
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6. KIITTÄMINEN  
 

Seurassamme on tärkeässä roolissa luoda yhteisöllisyyden tunnetta niin seuran toiminnassa 
mukana oleville kuin uusille tulijoille. Seurassamme huomioidaan toimijoita, jotka 
mahdollistavat laadukkaan seuratoiminnan ylläpitämisen.  

Seuratyöntekijöiden kiittäminen 

Vuosittain seuran kauden päätöstilaisuudessa palkitaan junioreita (pelaajia ja tuomareita), 
valmentajia ja seuratyöntekijöitä. Vuoden loppupuolella muistaminen uurastuksesta on 
seuramme arvojen mukaista ja tuomme esille jäsenistä välittämistä.   

Seura haluaa muistaa myös seuratoimijoiden merkkipäiviä. Johtokunnassa otamme 
mielellämme vastaan tietoja merkkipäivistä ja muistamisista. 
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