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1. JOHDANTO
1.1. SEURAN HISTORIA
Ulvilan Pesä-Veikkojen maineikas pesäpallotaival on koottu Historiikiksi, joka julkaistiin seuran 50vuotisjuhlavuonna 2007. Kunniajuoksuja ja viistotaivalta –teoksen kokosi historianopettaja Jani Mäkivalli. Historiikin johdanto kuvaa seuran ensimmäisiä vaiheita, ja valottaa Ulvilan Pesä- Veikkojen
syntyhistorian taustoja. Seuran historiasta ja seurassa vaikuttaneista henkilöistä saa yksityiskohtaista tietoa Historiikin avulla, ja tämän lisäksi Pesä-Veikkojen verkkosivuilla on tiivistelmät jokaisen
vuosikymmenen merkittävimmistä tapahtumista. 60-vuotisjuhlavuonna 2017 historiikkiin tehtiin
jatke, juhlajulkaisu, joka käsittelee vuoden 2007-2016 ajanjaksoa seuran historiassa. Julkaisun kokosi Mari Timgren. Historiikki-teosta ja juhlajulkaisua voi ostaa toimistolta.
Historiikin johdanto
Ei tee oikeutta ulvilalaiselle pesäpalloilulle aloittaa vuodesta 1957 ja Ulvilan Pesä-Veikkojen perustamisesta. Pesäpalloilulla on Ulvilassa vankat perinteet, jotka juontavat esimerkiksi viime vuosisadan alun kyläpeleihin ja kuningaspalloon. Myös paikallinen suojeluskunta piti lajia ohjelmansa oleellisena osana. 1930-luvulle saavuttaessa myös järjestyneempi pesäpallotoiminta oli juurtunut tai ainakin juurtumassa paikkakunnalle. UPL:n eli Ulvilan Pallonlyöjien joukkue oli vireä ja voimistumassa.
Pääkenttäkin on sijainnut jo vuodesta 1932 tutulla paikallaan nuorisoseurantalon vieressä.
Toisen maailmansodan suuri inhimillinen tragedia ei voinut olla näkymättä ulvilalaisessa pesäpallossakaan. UPL jauhautui vuosien 1939-1944 melskeisiin, ja sodan jälkeisessä tilanteessa aloitettiin
monella tapaa uudesta asetelmasta. Pesäpalloa ei hylätty, mutta se sai ajalle ominaiset raamit.
Kaksi seuraa, Pesäpalloliiton Ulvilan Ura ja Työväen Urheiluliiton Friitalan Yritys, pelasivat tahoillaan
yhteiskunnallisen ja poliittisen jaon edellyttämällä tavalla. Sekä Ura että Yritys olivat kuitenkin yhtä
asiaa selvästi vailla – nimittäin menestystä. Pesäpallo oli Ulvilassa aina 1950-luvulle asti pelailua, ja
tätä pelailuakin tapahtui vain silloin kun seurat saivat kokoonpanonsa täyteen.
Pikku hiljaa alkoi itää ajatus seurojen pesäpallojaostojen yhdistämisestä ja yhden ”suuren” pesäpalloseuran perustamisesta Ulvilaan. Pyrkimys oli ajalleen erikoinen. Yhteiskunta- ja urheiluelämässä
elettiin etupäässä eristäytymisen ja blokkiutumisen aikaa. Motiivi molemmilla osapuolilla oli kuitenkin siis kunnossa menestymättömyyden ja ajoittaisen pelaajapulan takia. Lisäksi Yrityksen puolella
oli halukkuutta poliittisesti ”epäpyhään allianssiin” siksi, että TUL:n seurat eivät saaneet pelata
PPL:n kovatasoisemmissa ja näin ollen kiinnostavimmissa sarjoissa.
”Pesäpallojaostojen yhdistymisessä kohtasivat monet ristikkäiset edut. Uralla oli kanavia, Yrityksellä pelaajia.” - Pertti Kurppa
Huhtikuun 9. päivänä 1957 kokoontui Friitalan kansakoululle 21 pesäpalloilijaa sekä Urasta että Yrityksestä. Kokoontumisella oli yksi tarkoitus: yhdistää Uran ja Yrityksen joukkueet uuden pesäpalloon
keskittyvän erikoisseuran taakse. Asiaa oli ilmeisesti puitu eri tahoilla jo ennen kokousta niin pitkään,
että mitään varsinaista keskustelua seuran perustamisesta ei edes käyty, vaan kokouksen puheenjohtaja Esko Kulmala paukutti nuijaa reipasta tahtia. Seura sai heti nimekseen Ulvilan Pesä-Veikot
ja johtokunnan kokoonpanokin oli pian selvillä. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
Jaakko Noppari ja johtokunnan muiksi jäseneksi tulivat Eino Mäenpää (varapj.), Helge Kokko (siht.),
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Pentti Setälä (rahast.hoit.), Erkki Prinssi, Leo Takanen ja Esko Kulmala. Perustaminen sinetöitiin ja
seura merkittiin SVUL:n ja PPL:n jäseneksi 9.5. 1957.
Jani Mäkivalli

1.2. UP-V TOIMINTAKÄSIKIRJA
Ulvilan Pesä-Veikot haluaa vahvistaa ja kehittää toimintojaan jatkuvasti. Vuosien saatossa erilaiset
toimintatavat ovat vakiintuneet käytännöiksi, joita noudatetaan seuratyötä tehdessä. Usein nämä
toiminnot ovat tiettyjen henkilöiden osaamisen ja muistin varassa. Toiminnot ovat myös muodostuneet olosuhteiden pakosta tiettyjen henkilöiden ”näköisiksi”. Koska Ulvilan Pesä-Veikkojen toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja uudenlaisia vaatimuksia syntyy, pitää jatkuvan kehityksen
pystyä vastaamaan kolmeen merkittävään haasteeseen:
a) Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, tallentaminen ja siirtäminen kaikkien seurahenkilöiden käyttöön.
b) Olemassa olevien toimintojen kriittinen tarkastelu jatkuvan kehittymisen mahdollistamiseksi.
c) Uusien ajatusten, ideoiden ja innovaatioiden tuominen seurantoimintaan.
Jotta näihin esitettyihin haasteisiin pystytään vastamaan mahdollisimman tehokkaasti, teki UP-V:n
johtokunta päätöksen osallistua Suomen Pesäpalloliiton toteuttamaan järjestyksessään toiseen Kärkietenijät –hankkeeseen, jonka tuotoksena syntyi Ulvilan Pesä-Veikkojen toimintakäsikirja. Hankkeen tarkoituksena on auttaa ja kehittää seuroja matkalla huipulle, monipuolistaa seuratoimintaa
ja parantaa sen laatua sekä antaa seuratoimijoille käytännön työkaluja arkipäivän toimintaan.
Keskeiseksi asiaksi Kärkietenijät -hankkeessa nousi toimintakäsikirja, johon seuratoiminnan eri osaalueet on dokumentoitu. Näin seuran jokapäiväiset toiminnot kyetään tallentamaan ja jakamaan
entistä paremmin kaikkien seuratoimijoiden kesken. Erilaisten tapaamisten ja keskustelujen avulla
oman seuran toimintaa pyritään kehittämään. Pesäpalloliiton järjestämien viikonloppuseminaarien
ja kummitilaisuuksien avulla omia toimintoja kyetään arvioimaan myös kriittisesti ja näin on mahdollista karsia turhia ja tehottomia toimintoja. Kärkietenijät -hankkeessa oli mukana kaikkiaan 10
seuraa, joten erilaisista toimintaympäristöistä saatiin myös ideoita oman toiminnan kehittämiseksi.
Pesä-Veikkojen kummina Kärkietenijät –hankkeessa toimi pesäpallon muotoisella sydämellä varustettu, ulvilalaisille tuttu seuratoiminnan moniosaaja Mika Mikola.
Kun Pesä-Veikkojen kärkietenijä on kiertänyt kaikki kenttäpesät, syöksyy hän kotipesään takataskussaan uunituore UP-V:n toimintakäsikirja. Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille seuratoiminnassa
mukana oleville henkilöille, ja sen avulla voi tutustua monipuolisesti pesäpalloseura Ulvilan PesäVeikkojen toimintaan. Toisaalta toimintakäsikirja on myös tarkoitettu muokattavaksi ja kehitettäväksi siten, että se on ajan tasalla nykymaailman jatkuvan myllerryksen keskellä.
Toimintakäsikirjan edelleen kehittäjien on muistettava vaalia perinteitä sekä UP-V:n johtoajatusta,
jonka mukaisesti UP-V mahdollistaa lasten- ja nuorten turvallisen liikunnan terveitä elämäntapoja
korostaen. Seuran on kyettävä tarjoamaan myös tulevaisuudessa yhteisöllisiä palveluita UP-V:n strategian ”Kaikille pesistä yhdessä” mukaisesti.
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2. PESÄPALLOSEURA ULVILAN PESÄ-VEIKOT
Ulvilan Pesä-Veikot on pesäpalloseura, joka keskittyy Suomen kansallispelin harrastamiseen eri
muodoissa. Seuran tarkoituksena on tarjota monipuolinen harrastus niin lapsille kuin aikuisillekin,
mahdollistaa lasten ja nuorten kilpailutoiminta sekä aikuisten kilpailutoiminta huipulla unohtamatta
kuntopesistä ja penkkiurheilua. Lisäksi seura haluaa tarjota moninaiset osallistumismahdollisuudet
seuratoimintaan toimitsijana, aktiivina seuran taustaryhmissä ja talkoolaisena.

2.1. SEURAN TEHTÄVÄT
Ulvilan Pesä-Veikot ry:n tehtävänä on hoitaa seuran yleiset hallinnolliset tehtävät. Vuosikokouksen
valitsemaan johtokuntaan kuuluu 7 jäsentä. Ulvilan Pesä-Veikot ry toimii yhteystyöelimenä yhteiskuntaan, järjestöihin ja erityisesti Ulvilan kaupunkiin päin liikuntaolojen, liikuntaharrasteiden ja erityisesti pesäpallo-olosuhteiden kehittämiseksi Ulvilassa.

2.2. MISSIO, VISIO JA ARVOT
MISSIO: Seuran tehtävä on tarjota pesäpalloa kaikille, jokaiselle omantasoisessa ryhmässä.
VISIO: UP-V on hyvin hoidettu ja tavoitteellinen seura, jossa kaikki viihtyy.
PÄÄTEHTÄVÄT JA ARVOT:
1) Tukea lasten ja nuorten kasvua pesäpallon avulla lajin kasvatusidean mukaisesti itsenäisiin
ja vastuullisiin valintoihin.
2) Tuottaa elämyksiä ja mukavia kohtaamispaikkoja.
3) Luoda valmiudet kehittyä pesäpallossa ja seuratoiminnassa.








OMATOIMISUUS – itsenäiset ja vastuulliset valinnat
LAPSIKESKEISYYS – lähellä lasta
TASA-ARVO – sekä tytöt että pojat, sekä kilpailu että harrastaminen
PERHE-AJATTELU – kasvatuksen voimatekijät kohtaavat, kannustaa vanhempia osallistumaan
TYÖLLISTÄMINEN – nuorille tekemisen ja näytönpaikkoja
KESTÄVÄ KEHITYS – vastuu toimintaympäristöstämme
KILPAILUKYKY – mahdollistaa huippu-urheilu

2.3. ORGANISAATIO JA JOHTOKUNTA
UPV ry:n johtokuntaan kuuluvat yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Toimikausi on pesäpallokauden mukaisesti kuluvan
vuoden lokakuusta seuraavan vuoden syyskuuhun ja valinnat tehdään seuran vuosikokouksessa syksyisin. Jäsenet valitaan aina kahdeksi vuodeksi ja puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.
Seuraorganisaatio koostuu seurasta, miesjaostosta ja juniorijaostosta. Seuralla on osa-aikainen taloudesta vastaava rahastonhoitaja ja muista yleisistä organisaatiotehtävistä vastaava kokoaikainen
tai osa-aikainen seuratyöntekijä resurssien salliessa. Seuran viestinnästä vastaa johtokunnasta erikseen nimetty viestintävastaava. Miesjaoston alla toimii miesten edustusjoukkue, A-pojat sekä markkinointi ja TYKY-toiminta. Juniorijaoston alla toimii kaikki seuran poika- ja tyttöjuniorijoukkueet,
kirppupesis, taaperopesis, harrastepesis, pesiskoulut, kuntopesis, miesten ja naisten maakuntasarjajoukkueet, Lokkilajikoulu, tuomaritoiminta sekä erilaiset leirit ja lajipäivät.
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UP-V ry:n johtokunta nimeää keskuudestaan edustajat jaostoihin ja muihin toimielimiin. Johtokunta
nimeää toimintakausittain myös johtokunnalle sihteerin, joka voi olla joko johtokunnan jäsen tai
seuran toimihenkilö. Ajankohtainen johtokunta ilmoitetaan seuran Internet-sivuilla osoitteessa
www.ulvilanpesa-veikot.fi

3. MIESJAOSTO
Seuran aikuistason kilpailutoiminnasta vastaa miesjaosto. Seuran johtokunta nimeää keskuudestaan edustajan miesjaostoon. Miesjaoston vastuulle kuuluvat edustusjoukkueen sekä A-pokien pesäpallotoiminta. Tällä hetkellä seuran miesjoukkue pelaa Ykköspesistä. Miesjaoston tukena toimii
taustaryhmä, jotta sekä urheilulliset että taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Pelaajien tavoitteena
on kehittyä pelaajina sekä sitoutuminen joukkueeseen ja joukkueen tavoitteisiin.
Miesjaoston tehtävänä on mahdollistaa seuran omien junioreiden kehitysmahdollisuudet ja pelaamisen edustusjoukkueessa, muun muassa valmennusta kehittämällä muodostaen valmennustiimin,
jossa eri osa alueilla on oma valmentajansa.

3.1. EDUSTUSJOUKKUE
Ulvilan Pesä-Veikkojen edustusjoukkueella on tavoitteena mahdollisimman hyvä kilpailullinen menestys. Edustusjoukkue edustaa koko seuraa ja pyrkii menestyksen kautta edistämään koko seuran
toimintaa. Edustusjoukkue vaalii seuran arvoja ja toimii seuran sääntöjen mukaisesti.

3.2. PELAAJAT JA VALMENNUS
Ulvilan Pesä-Veikot pyrkii kasvattamaan omista junioreistaan edustusjoukkueen pelaajia. Edustusjoukkueeseen voidaan hankkia pelaajia myös seuran ulkopuolelta vahvistamaan joukkuetta. Pelaajat noudattavat seuran ja joukkueen sääntöjä, ja pyrkivät edistämään edustusjoukkueen kilpailullista
menestystä. Pelaajat sitoutuvat kehittämään itseään jatkuvasti säännöllisen harjoittelun kautta.
Edustusjoukkueen valmentajat ja pelinjohtajat pyrkivät oman toimintansa avulla edesauttamaan
joukkueen mahdollisimman hyvää kilpailullista menestystä. Valmentajat vastaavat paitsi joukkueen
myös yksilöiden kehityksestä. Valmentajat luovat harjoitteluun suunnitelmat ja huolehtivat harjoittelun seurannasta ja analysoinnista.

3.3. MARKKINOINTI
Markkinoinnin tavoitteena on hankkia taloudelliset ja toiminnalliset resurssit ammattimaisen edustustoiminnan pyörittämiselle. Markkinoinnin ja myynnin edellytyksenä on palveluiden tuotteistaminen. Varsinainen varainhankinta ja markkinointi rakentuvat seuratoimijoiden tekemään myynti- ja
markkinointityöhön. Lisäksi hyödynnetään olemassa olevaa taustaryhmäorganisaatiota. Taustaryhmä rakentuu alueen yritysmaailman vaikuttajista. Taustaryhmän tehtävänä on tuottaa seuralle
toimintamalleja ja ideoita UP-V -tuotteen kehittämiseksi ja tuoda kontakteja, joilla saadaan taloudellista hyvettä seuralle.
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4. JUNIORIJAOSTO
Juniorijaoston kokoonpano muodostuu vähintään yhdestä henkilöstä jokaisesta joukkueesta. Edustaja voi olla vanhempi, valmentaja, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja tai huoltaja. Seuran johtokunta nimeää omat edustajansa juniorijaostoon. Juniorijaoston alaisuuteen kuuluvat pesiskoulu, G
- B -ikäisten sekä kirppujen (4-6 -vuotiaat) ja taaperoiden (2-4 -vuotiaat) junioritoiminta, naisten ja
miesten maakuntasarjatoiminta sekä harrastepesis.
Juniorijaoston toimintakausi on vuosi alkaen lokakuussa ja päättyen seuraavan vuoden syyskuuhun.
 Jokaisen joukkueen vanhempainpalaverissa valitaan edustaja/-t seuran juniorijaostoon.
Edustaja voi olla vanhempi, valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja ja/tai rahastonhoitaja.
 Joukkueen edustaja osallistuu juniorijaoston palavereihin, joissa on mukana kehittämässä,
päättämässä ja sopimassa junioritoiminnan asioista.
 Joukkueen edustaja toimii yhdyshenkilönä seuran, joukkueen, vetäjien ja vanhempien välillä,
vastaten avoimesta vuorovaikutuksesta.

4.1. JUNIORITOIMINNAN PELISÄÄNNÖT
Seuran tavoitteena on tarjota sekä kilpailu- että harrastetoimintaa aina kirppupesiksestä kuntopesikseen asti. Junioritoiminta tarjoaa kehittymisen pelaajaportaittain junioreista aina edustusjoukkueeseen saakka. Jokaisella pelaajalla tulee olla pelaajamaksu maksettuna. Pesäpallo on joukkueurheilulaji, jossa jokaisella pelaajalla on mahdollisuus kehittyä monipuolisesti; ei yksinomaan fyysisesti, vaan myös sosiaalisesti sekä henkisesti. Joukkueet tekevät valmentajineen vastuullista työtä
näiden asioiden eteen vanhempien avustuksella. Aikuisten ja valmentajien tulee olla esimerkkinä
kehittyvälle juniorille käytöksellään ja toiminnallaan. Vanhempien taustatukija-apu on junioritoiminnan onnistumiselle tärkeää; ottelukyyditykset, tuomaritoiminta ja kirjurina toimiminen sekä talkootyöt onnistuvat vain vanhempien avulla. Valmentajat koulutetaan tehtäviinsä seuran puolesta
eritasoisin valmentajakoulutuksin.
Joukkueet, valmentajat ja vanhemmat tekevät vuosittain omat pelisääntönsä. Jokainen joukkueen
jäsen ja vanhempi allekirjoittavat yhteisesti sovitut säännöt, jolloin he sitoutuvat noudattamaan
niitä sopimuksen mukaisesti. Joukkueet pitävät palavereja toimintakauden aikana ja myös vanhemmat kokoontuvat vanhempainiltoihin, joissa ovat mukana myös valmentajat tarpeiden mukaan.
Kaikki saapuvat harjoituksiin ja peleihin sovittuun aikaan iloisina ja reippaina. Poissaoloista juniorin
tulee ilmoittaa ajoissa valmentajalleen kertoen poissaolon syyn. Pääsääntönä pidetään, että juniorit
pelaavat, valmentajat valmentavat, tuomarit tuomitsevat ja vanhemmat kannustavat, kustantavat
sekä auttavat.

4.2. UUSIEN JUNIOREIDEN HANKINTA
Jokainen joukkuetoimintaan mukaan haluava pelaaja on tervetullut seuraan. Mukaan voi tulla milloin vain, mutta mielekkäintä liittyminen on syksyllä harjoituskauden alkaessa, kun harjoituksissa
käydään pesäpallon alkeita ja perustekniikoita. Keväisin pyritään käymään kouluissa ja tarhoissa
markkinoimassa pesäpalloa ja mahdollisuuksien mukaan myös auttamassa liikunnanopettajia pesäpalloliikuntatunneilla. Kesän Pesiskoulusta on myös helppo tulla mukaan joukkueisiin. Lokkilajikoulusta ja joukkueiden omista harjoituksista informoidaan koko kauden läpi seuran Internetsivuilla,
sekä lisäksi Ulvilan Seudussa ja Satakunnan Kansan UP-V -pesisliitteissä.
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4.3. PELAAJAN PORTAAT
Toiminta alkaa Taaperopesiksestä 2-4-vuotiaana ja jatkuu Kirppupesikseen 4-6-vuotiaana. Varsinainen joukkuetoiminta alkaa viimeistään 7- vuotiaana, jolloin perustetaan mahdollisuuksien mukaan
omat tyttö- ja poikajoukkueet (G-ikäiset). Kaikille seuran joukkuepelaajille annetaan pelaamisen lisäksi sääntökoulutusta. Varsinainen tuomaritoiminta alkaa 10-vuotiaana, jolloin voi alkaa tuomaroimaan seuran nuorempien joukkueiden pelejä ja lisäksi toimia aputuomareina vanhempienkin peleissä. Pelaaja voi myös halutessaan osallistua tuomarileireille.
Pelaaminen vielä 13-14 -vuotiaanakin on ”Kaikki Pelaa”-ajatuksella alueen omissa sarjoissa ja alueleirillä. Valtakunnallisilla leireillä voidaan osallistua jo osittain kilpailullisestikin. 15-vuotiaasta eteenpäin mukaan tulee kilpailullisemmat arvot unohtamatta kuitenkaan pelaajien tasapuolisuutta. Tässä
iässä harjoittelu aktivoituu enemmän kehittymiseen huippupesiksen suuntaan, yksilön halut huomioiden. 15-vuotiaana alkaa myös valmentaja-, syventävä tuomari- ja kirjurikoulutus, joissa voi kehittää itseään muissa pesäpalloon liittyvissä tehtävissä. 17-21 -vuotiaana haetaan kannuksia pelaamisesta pelaajauralle nuorten pääsarjoissa, sekä harjoittelemisesta ja pelaamisesta edustusjoukkueessa tai ainakin reservijoukkueissa omassa seurassa. Hyvään pelaajakehittymiseen tähdäten on
mahdollista pelata myös toisen seuran joukkueessa sopivalla sarjatasolla vuokrapelaajana.
Harrastamista aktiivipelaamisen jälkeen pystyy jatkamaan kuntopesisjoukkueissa, jotka pelaavat kesäisin omaa sarjaa. Opittuja asioita tuomarina, kirjurina, valmentaja, huoltajana, seuratalkoolaisena
ja muissa moninaisissa pesäpallotehtävissä voi myös jatkaa oman aktiiviuran jälkeen.

4.4. JOUKKUETOIMINTA
Joukkue muodostuu vähintään kymmenestä pelaajasta. Valmentajaksi pyritään saamaan jokaiselle
joukkueelle pesäpallotaustainen tai muun urheilutaustan omaava henkilö. Nuorten aloittelevien
joukkueissa valmentajana toimii ensisijaisesti joku lasten vanhemmista. Valmentaja-apuna toimii
yleensä seurassamme pelaava 15-21 -vuotias nuori aikuinen. Valmentajan saaminen joukkueeseen
on kaikkien, seurajohdon ja vanhempien, yhteinen asia. Hyvässä joukkuetoiminnassa on valmentajien lisäksi nimetty joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, edustaja Juniorijaostoon ja huoltaja, joka on
mukana jokaisessa joukkueen tapahtumassa mahdollisuuksien mukaan.
Päätavoitteena on saada jokaiseen ikäluokkaan vähintään yksi joukkue. UP-V:n juniorijoukkueet
osallistuvat Pesäpalloliiton sarjoihin, sekä alue- ja valtakunnan leireille.
G-, F- ja E-ikäiset juniorit osallistuvat aluesarjaan ja alueleirille. Lisäksi lajin oppimisen ja kehityksen
kannalta on tärkeää osallistua valtakunnalliselle leirille. Näissä ikäluokissa toimitaan ”Kaikki Pelaa”
- periaatteella. Joukkueet muodostetaan varsinaisesti vasta keväällä. Juniorit osallistuvat sitä ennen
palloilukouluihin.
D-ikäiset juniorit osallistuvat aluesarjaan ja alueleirille, joissa noudatetaan ”Kaikki Pelaa”–periaatetta.
Valtakunnalliselle leirille voidaan muodostaa kokeneempi joukkue kilpasarjaan ja kokemattomampi
joukkue pelisarjaan. Mikäli ikäluokassa on riittävästi samana vuonna syntyneitä junioreita, voidaan
myös tätä käyttää jakoperusteena, mikäli valmentajat ja juniorivastaava niin sopivat. Peluuttaminen
kesän peleissä on oltava tasapuolista.
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C-ikäiset osallistuvat leiri- ja aluesarjaan. Leirikarsintasarjassa tavoitteena on pääsy Nuorisoleirin
SM-kilpasarjaan, jolloin peluuttaminen on kilpailuhenkistä. Seurayhteistyöllä voidaan muodostaa
yhdistetty joukkue leirikarsintasarjaan, jolla haetaan kovempia pelejä kehittyneimmille pelaajille.
Aluesarjassa tavoitteena on hakea henkilökohtaista pelikokemusta, jolloin peluuttaminen on oltava
tasapuolista.
B-pojat osallistuvat SM-sarjaan. Joukkuetta voidaan täydentää muiden seurojen pelaajilla, sekä Cikäisillä oman seuran pelaajilla, joka sovitaan jo harjoituskauden alkaessa.
Naisten ja miesten kakkosjoukkue osallistuu maakuntasarjaan, mikäli saadaan riittävästi pelaajia,
valmentajia, joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja joukkueelle.
4.4.1. LEIREILLE OSALLISTUMINEN
Kaikilla joukkueilla on mahdollisuus osallistua sekä alueleirille, että valtakunnallisille leireille. Alueleiri järjestetään yleensä kesän alussa kesäkuussa ja valtakunnalliset leirit pääosin heinäkuussa eripuolilla Suomea. Leirit ovat kesän kohokohta, jolloin lapset pääsevät pelaamaan, viettämään leirielämää ja saamaan uusia ystäviä, kokemuksia ja onnistumisia monen muun lapsen kanssa. Leirit
ovat niitä elämyksiä, joita muistellaan vuosienkin päästä.
Joukkueen joukkueenjohtaja tiedottaa pelaajien vanhemmille leireistä. Yhdessä päätetään niihin
osallistumisesta. Joukkueenjohtaja ilmoittaa joukkueensa pesistulospalvelussa olevalla ilmoittautumislomakkeella leirille ja hoitaa tarvittavat toimenpiteet sen mukaan. Leireille pelaajat maksavat
itse leirimaksunsa, sekä joukkueet vetäjiensä leiripassit ja mahdolliset muut vetäjäkulut. Joukkue
huolehtii myös kuljetuksista leireille ja leirillä. Hyväksi on koettu vanhempien osallistuminen leireille
turisteina. Monen joukkueen vanhemmat ovat yhteisesti sopineet lomailevansa leiripaikkakunnilla,
kannustaen kenttien reunoilla ja tarvittaessa avustaneet joukkueen toimintaa leireillä.
4.4.2. LOKKILAJIKOULU
Syksyllä, uuden kauden alkaessa aloitetaan lajikoulu F-, E- ja D-ikäisille, jos on resursseja (ohjaaja ja
salit). Lajikoulu sisältää viikoittaisen harjoituskerran, jolloin siirrytään joukkueharjoitteluun ikäryhmittäin. Ohjaajina toimivat seuran edustusjoukkueen pelaajat, seuratoiminnan kehittäjä sekä kokeneemmat valmentajat. Lajikoulua järjestetään kerran viikossa yhteisesti eri ikäluokkien pelaajille.
Lajikouluun osallistuminen edellyttää liittymistä joukkueeseen ja se sisältyy ikäluokan pelaajamaksuun. Lokkilajikoulun aikataulu ja ohjelma julkaistaan seuran Internet-sivuilla ja niistä tiedotetaan
Juniorijaoston kokouksissa sekä sähköpostitse.
4.4.3. JOUKKUEENJOHTAJA
Joukkueenjohtaja on aikuinen, jonka vastuulla on joukkueen toiminnasta huolehtiminen siten, että
kaikki asiat joukkueessa tulee hoidettua ja joka ohjaa toiminnan toteutusta. Joukkueenjohtajaksi
valitaan pelaajien vanhempi. Joukkueenjohtaja voi olla aikuinen valmentaja tai rahastonhoitaja.
Joukkueenjohtajan rooli korostuu, mikäli valmentajat ovat nuoria, opiskelevia ja/tai pelaavat vielä
itsekin.
Joukkueenjohtajan tehtävät
 Valvoo, vastaa ja informoi seurajohtoa joukkueen toimintasuunnitelman sekä urheilullisten
ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta!
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Vastaa joukkueen talousarvion toteutumisesta yhdessä joukkueen rahastonhoitajan kanssa.
Vastaa joukkueen omatoimisen varainhankinnan suunnittelusta ja toteutuksesta joukkueessaan yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
Toimii yhdyshenkilönä pelaajien, valmentajien, vanhempien ja seurajohdon välillä.
Vastaa joukkueen tiedottamisesta ja tiedotteiden jakamisesta riittävän usein.
Huolehtii joukkueen lisenssiasioista seuran antamien ohjeiden mukaisesti.
Järjestää ottelu-, turnaus- ja leirimatkoilla tarvittavat kuljetukset, ruokailut ja majoitukset.
Vastaa tai vastuuttaa toisen vanhemman joukkueen sisältä hoitamaan kotiotteluiden ja
omien turnausten järjestelyistä: kenttävarauksen, tuomarit, toimitsijat ja tiedottamisen vierasjoukkueelle.
Käy läpi pelisääntökeskustelut vanhempien kanssa ja toimittaa pelisääntötuotokset pyydettyyn ajankohtaan mennessä.
Huolehtii joukkueen osallistumisesta seuran yhteisiin talkoisiin.
Raportoi mahdollisista epäurheilijamaisuuksista seurajohdolle.
Laatii kauden päätteeksi joukkueen toimintakertomuksen.
Jakaa joukkueen huoltajavuorot, mikäli joukkueella ei ole nimettyä huoltajaa.

4.4.4. VALMENTAJAT
Ulvilan Pesä-Veikkojen juniorivalmennus perustuu koulutukseen ja kovaan työhön tavoitteenaan
toiminnallinen, tasapainoinen ja toisten kanssa toimeentuleva pesäpalloileva nuori. Tavoitteena on
saada jokaiselle juniorijoukkueelle kolme koulutettua valmentajaa. Ensisijaisesti joukkueen valmentajana toimii pelaavan lapsen vanhempi. Valmennuksesta vastaavaan ryhmään kuuluu ainakin yksi
täysi-ikäinen vastuuvalmentaja ja lisäksi nuorempia apuvalmentajia tai lasten vanhempia. Valmennuksen yhdenmukaisuutta ja laatua pyritään kehittämään eri ikäryhmät huomioiden. Jokainen vetäjä allekirjoittaa valmentaja- tai apuvalmentajasopimuksen. Pesäpalloliiton järjestämiin valmentajien koulutuksiin pääsevät halukkaat.
Seura maksaa koulutukset, mutta vaatii vastineeksi koulutettavalta sitoutumista seuran toimintaan
1-2 vuodeksi koulutuksesta riippuen. Jokaisesta joukkueesta vähintään yhdellä valmentajalla tulee
olla Pesäpalloliiton määrittelemä koulutusvelvollisuus hoidettuna, kun osallistutaan alueen- ja/tai
valtakunnallisiin sarjoihin ja leireihin.
Valmentajan tehtävät
 Laatii joukkueen urheilu- ja kasvatustoiminnan suunnitelman eli toimintasuunnitelman ja
vastaa sen toteutumisesta.
 Laatii harjoitussuunnitelman koko kauden ajalle sekä tarvittavat jakso-, kuukausi- tai viikkosuunnitelmat.
 Päivittää seuran nettisivuille vähintään kalenterikuukaudeksi eteenpäin harjoitusohjelman,
josta ilmenee aika, paikka, teema, varusteet ja harjoituksen vastuuvalmentaja.
 On läsnä (läsnäolovelvollisuus) kaikissa joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumissa (ainakin
yksi valmennustiimistä aina paikalla).
 Vastaa harjoitusten ja otteluiden käytännön toteuttamisesta, johtamisesta sekä niiden kirjaamisesta.
 Pitää harjoituspäiväkirjaa.
 Sitoutuu ohjaamaan ja peluuttamaan joukkuettaan seuran yhteisten tavoitteiden suuntaisesti.
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Osallistuu joukkueen vanhempainiltoihin sekä seuran valmentajapalavereihin.
Käy läpi pelisääntökeskustelut pelaajien kanssa ja toimittaa pelisääntötuotokset pyydettyyn
ajankohtaan mennessä.
Suorittaa pelaaja-arvioinnit ja seura-arvioinnit kauden päätteeksi.
Raportoi mahdollisista epäurheilijamaisuuksista sekä hoitaa ongelmatilanteet yhdessä vanhempien, vetäjien ja seurajohdon kanssa.
Osallistuu mahdollisuuksien mukaan itsensä ja seuran toiminnan kehittämiseksi seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin.
Järjestää joukkueen päättäjäiset yhdessä rahastonhoitajan, joukkueenjohtajan ja vanhempien kanssa.

4.4.5. RAHASTONHOITAJA
Joukkueen pelaajien vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueelle rahastonhoitajan. Rahastonhoitajat huolehtivat mm. joukkuekohtaisen talouden hoidosta. Rahastonhoitaja saa haltuunsa joukkueen tilin, johon käyttöoikeus hänen lisäkseen tulee myös yhdelle joukkueen vanhemmista, joukkueenjohtajalle tai vetäjälle. Kuukausittain rahastonhoitajat toimittavat kuitit ja koonnit tilitapahtumista seuran kirjanpitäjälle. Rahastonhoitajat lisäävät joukkueiden välistä yhteistyötä ja jakavat olemassa olevia tietoja ja taitoja keskenään. Rahastonhoitajan tehtävänä on valvoa joukkueen toimintaa ja huolehtia joukkueen käytännön asioista, pois lukien valmennus ja pelinjohto. Rahastonhoitaja
vastaa yhdessä joukkueenjohtajan ja valmentajien kesken palaverin järjestämisestä, jossa sovitaan
vastuualueet ja työnjaot tarkemmin.
Rahastonhoitajan tehtävät
 Tilinkäyttöoikeus joukkueen pankkitilille, johon on liitettynä verkkopankkiyhteys.
 Hoitaa ja vastaa joukkueen maksuliikenteestä.
 Laatii joukkueen oman talousarvion
 Laskuttaa pelaajamaksut määräaikaan mennessä ja välittää maksut juniorijaoston tilille.
 Laskuttaa sovitut kuukausi- ja leirimaksut, sekä talkoo-, mainos- ja yhteistyösopimukset ym.
sekä valvoo, että maksut tulevat tilille.
 Tekee tilitapahtumista koonnin kuukausittain sekä liittää siihen kuitit.
 Vastaa tositteiden oikeellisuudesta ja siitä, että toimittaa kirjanpitomateriaalin seuran rahastonhoitajalle/kirjanpitäjälle kuukausittain annettuun määräaikaan mennessä.
 Toimittaa joukkueen nimiluettelon seurajohdolle ja joukkueenjohtajalle.
 Huolehtii pelaajien tarvittavat vakuutustiedot vakuutuksettomia lisenssejä varten.
 Osallistuu rahastonhoitajien palavereihin.
 Organisoi ja vastaa kioskitoiminnasta joukkueen ottelutapahtumissa.
 Seuran talkootoiminnassa toimii joukkueen talkoovastaavana ja jakaa talkoovuorot.
4.4.6. VIESTINTÄVASTAAVA
Joukkueen viestintävastaavan tehtävänä on hoitaa joukkueen tiedottaminen seuran sosiaalisen median kanavilla. Viestintävastaavan muut tehtävät voidaan sopia joukkuekohtaisesti. Joukkueen viestintävastaava on velvollinen toimimaan seuran yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ottamaan seuran toimintaperiaatteet huomioon viestiessään sekä hyväksymään ja noudattamaan kaikkia viestinnän pelisääntöjä ja muita mahdollisia PPL:n antamia seuroja ja liiton jäseniä koskevia määräyksiä.
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Seuran viestintävastaava huolehtii, että joukkueen viestintävastaavalla on käyttöoikeudet UP-V Juniorit Facebook- ja Instagram –tileille sekä tarpeen vaatiessa kouluttaa joukkueen viestintävastaavia. Jotta Facebook-oikeudet voidaan myöntää, joukkueen viestintävastaavalla pitää olla oma henkilökohtainen Facebook-tili olemassa. Hänen pitää myös huolehtia siitä, että UP-V:hen liittyvät julkaisut julkaistaan UP-V:n kanavilla eikä omilla henkilökohtaisilla kanavilla. Sama pätee myös toisin
päin. Viestintävastaavan pitää myös huomioida se, että hän ei julkaise mitään sopimatonta tai omia
mielipiteitään seuran sosiaalisen median kanavissa seuran nimissä.
Joukkueen viestintävastaavan tulisi noudattaa seuraavia sääntöjä viestiessään UP-V Junioreiden sosiaalisen median kanavissa:
1)
2)
3)
4)

Viestinnän pitää olla hyvän maun mukaista.
Kuvien pitää olla hyvän maun mukaisia.
Kuvien julkaisuun pitää olla lupa erityisesti silloin, jos kohde on alle 18-vuotias.
Julkaisujen määrän täytyy olla kohtuuden rajoissa, esim. samasta joukkueesta ei voi yhden
päivän aikana olla kolmea eri julkaisua, jotka saattavat viedä toisilta joukkueilta näkyvyyttä.
5) Pelikaudella viestintävastaava julkaisee joka maanantai juniorijoukkueiden viikon aikana pelattavat pelit UP-V Junioreiden Facebook-sivuille. Joukkueet eivät saa tätä tehdä.
6) Tarkoitus ei ole kilpailla siitä, kuka joukkue viestii eniten.
7) Jos seuran viestintävastaava huomaa, että joukkueen viestintävastaava ei noudata pelisääntöjä, hänellä on oikeus jäädyttää tämän oikeudet ja keskustella asiasta henkilön kanssa. Ensisijaisesti erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Aseman väärinkäytöstä tai edesvastuuttomasta käytöksestä sosiaalisen median kanavissa voidaan rangaista
seuran johtokunnan erikseen määrittämällä tavalla tapauskohtaisesti.
4.4.7. HUOLTAJA
Vanhemmista jokainen toimii vuorollaan joukkueen huoltajana harjoituksissa, peleissä ja muissa
joukkueen tapahtumissa. Joukkueenjohtaja jakaa joukkueen huoltajavuorot harjoitus- ja otteluohjelman mukaisesti.
 Tärkeintä on olla läsnä valmentajien tukena, auttaen huoltoon liittyvissä tehtävissä (juomatankkaukset, laastaroinnit, varusteasiat jne.).
 Auttaa harjoituksen kulun toteutumista, toimii mahdollisissa käyttäytymishäiriötilanteissa tilanteen rauhoittajana, antaen ryhmälle keskittymisrauhan harjoitukseen.

4.5. TAAPEROPESIS
Taaperopesiksessä harjoittelevat 2-4 -vuotiaat lapset yhdessä omien aikuisten kanssa. Oma aikuinen
voi olla äiti, isä, mummu, vaari, kummi tai kuka vaan, joka haluaa tuoda oman läheisen lapsensa
liikkumaan mukavassa menossa. Taaperoilla on käytettävissä mm. tasapainokivet ja -joki, muovisia
käsiä ja jalkoja, ryömintätunneleita, leikkivarjo sekä musiikkilaite rytmittämässä liikkumista. Lisäksi
toki käytössä on laaja valikoima pesisvälineinä, kuten pehmo- ja häntäpallot, pehmo- ja sanomalehtimailat sekä tarraräpylät. Taaperoissa käydään lasten ehdoilla: jos jonain päivänä väsyttää, jäädään
kotiin lepäämään, mutta sitten, kun virtaa löytyy, tullaan paikalle sitä kuluttamaan.
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4.6. KIRPPUPESIS
Kirppupesis on suunnattu nuorimmille, 4-6-vuotiaille pesisharrastajille. Tytöt ja pojat toimivat
omina ryhminään, mikäli harrastelijoita on mielekäs määrä molempiin. Ohjaajina toimivat nuoret
pelaajamme ja lasten vanhempia. Kirppupesis on leikin ja erilaisten pelien ohella tehtävää pesisalkeiden opettelua. Talvella toimintaa on liikuntasalissa omana jaksona syyskuun alusta alkaen kestäen maaliskuun loppuun. Kesän jakso alkaa välittömästi huhtikuun alusta elokuun loppuun. Heinäkuussa voidaan tarvittaessa pitää kesälomaa.

4.7. KOPPISKOULU
Ulvilan Pesä-Veikkojen Koppiskoulua (pesiskoulua) on järjestetty jo vuodesta 1971. Pesiskoulu tarjoaa aloitteleville alle 13-vuotiaille tytöille ja pojille mahdollisuuden harrastaa pesäpalloa tämän hetkisten tarpeidensa mukaan. UP-V:n pesiskoulu täyttää PPL:n pesiskoulukriteerit. Pesiskoulun tavoitteena on järjestää laadukkaat ohjatut harjoitukset Ulvilan pääkentällä ja Kullaalla sekä ostopalveluna lähikunnissa.

4.8. KOULUPESIS
UP-V avustaa alakoulujen opettajia liikuntatunneilla pesäpallon opetuksessa sekä järjestää koulujen
sisäisiä pesisotteluita.

4.9. KOULUTUKSET
Pesäpalloliiton järjestämiin juniorivalmentajakoulutuksiin ohjataan kaikki halukkaat valmentajat.
Seurassa tuetaan myös osallistumista huippuvalmennukseen tarkoitettuun koulutukseen. Tuomari,
kirjuri- ja teemakoulutukset järjestetään seuran toimesta tai yhteistyössä alueen järjestöjen kanssa.
Satakunta Sports Academy tarjoaa opiskelun yhteydessä tapahtuvaa eritysvalmennusta huippupesikseen tähtääville. Lisäksi seura tukee valmentautumista huippupesäpalloilijaksi avoimen yliopiston opiskelun ohella.

5. HARRASTE- JA KUNTOLIIKUNTA
Ulvilan Pesä-Veikot on aktiivisesti mukana järjestämässä harrastepesistoimintaa Satakunnan alueella yhteistyössä muiden pesäpalloseurojen kanssa. Tavoitteena on saada liikutettua kahtakymmentä joukkuetta, jotka koostuvat kaveri-, työ- tai kyläporukoista Satakunnan alueelta. Sarjatoiminta on hyvin organisoitua, kaikille sopivaa ja iloista kuntoilua sarjamuotoisesti. Ulvilan pääkentälle
varataan ainakin yksi yhteisharjoitusvuoro viikossa, jolloin kuntopesiksen harrastajatkin voivat
käydä harjoittelemassa yhdessä yli joukkuerajojen.

6. TUOMARI- JA KIRJURITOIMINTA
Seuran tuomaritoimintaa pyritään kehittämään, jotta varmistetaan tuomareiden riittävyys omissa
junioripeleissä. Tarkoituksena on löytää keinoja tuomareiden motivointiin, lisätä omaa koulutusta
ja pyrkiä pitämään tuomaripalavereja sekä -kerhoa. Tavoitteena on saada mukaan toimintaan paljon
uusia nuoria ja vanhempiakin tuomareita.
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7. TALOUS
7.1. TALOUSARVIOT JA TILINPÄÄTÖS
Ulvilan Pesä-veikot ry vuosikokous vahvistaa Seuralle, Mies- ja Juniorijaostolle talousarvion ja näin
luo ne taloudelliset puitteet, joissa toimintaa pyöritetään. Tilinpäätös on kirjanpitolain mukaan koko
seurasta, lisäksi tarvittavat tilinpäätöstiedot saadaan eriteltyinä jaostoille ja seuralle.

7.2. TILIT
UP-V ry:llä, Juniorijaostolla, Miesjaostolla ja kaikilla joukkueilla on omat tilit. Kaikki tilit ovat Ulvilan
Pesä-Veikot ry:n alla määrittelemässään pankissa. Joukkueilla ei saa olla muita tilejä. Johtokunta
päättää tilien avaamisesta tai lopettamisesta. Johtokunta valitsee rahastonhoitajan, jolla on käyttöoikeudet kaikkiin tileihin. Rahastonhoitajalla on oikeus tehdä kaikki muutokset joukkueiden tileissä
ja tilinkäyttäjissä. Tilinmuutokset tehdään erillisen liitteen mukaisesti, jonka allekirjoittavat rahastonhoitaja ja seuran puheenjohtaja. Jokaisesta joukkueesta nimetään kaksi henkilöä hoitamaan tilikauden ajan joukkueen rahaliikenteen. Tilinhoitajien henkilö- ja yhteystiedot toimitetaan seuran rahastonhoitajalle.

7.3. JOUKKUEET
Kaikki joukkueet laativat oman talousarvionsa, jonka tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa.
Joukkueen varojen käytöstä vastaavat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja. Joukkueet tekevät
oman kirjanpitonsa kuukausittain ja toimittavat alkuperäiset tositteet koonteineen seuran kirjanpitäjälle viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Joukkueiden tilit liitetään Ulvilan
Pesä-Veikot ry:n kirjanpitoon. Joukkueet vastaavat vetäjille joukkuetoiminnasta aiheutuvista kulukorvauksista.

7.4. VARAINHANKINTA
Joukkueet hankkivat varoja kustannustensa kattamiseksi. Varainhankintaa, jota joukkueet voivat
käyttää, ovat mm. arpamyynti, myyjäiset, erilaiset talkoosuoritteet ja joukkueiden omien pelien
kioskimyynnistä tuleva tuotto. Joukkueet voivat kerätä myös ns. toimintamaksua kuukausittain varojen kerryttämiseksi. Joukkueiden varainhankinnasta on aina ilmoitettava etukäteen seuran kirjanpitäjälle, joka tarkistaa, että varainhankinnat eivät ole ristiriidassa seuran varainhankintaa ajatellen.
Seuran sisäiset talkootyöt eivät kuulu joukkueen varainhankintaan. Toimintakauden päätteeksi kerätyt varat siirtyvät joukkueen mukana seuraavan toimintakauden pohjakassaksi. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että kauden päätteeksi rahaa jää tilille. Jos näin käy, jääneet varat jaetaan pääluvun
mukaan pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen Ulvilan Pesä-Veikoissa.
Joukkueiden ja pelaajien itse hoidettaviin kuluihin kuuluvat mm. lisenssit, leirimaksut, turnausmaksut, tuomaripalkkiot, pelipallot, pelivälineet, leiri- ja turnausmatkakulut, ensiapulaukku/muut huoltotarvikkeet, joukkueiden omat tilaisuudet, verkkarit, tuulipuvut ja muut seura-asut, sekä pelaajien
omat koulutukset (esim. lukkari- ja lyöjäkoulutukset).

7.5. SEURAN YHTEINEN TALKOOTYÖ
Seuran yhteinen talkootyö on miesten edustusjoukkueen otteluiden kioskimyyntitoiminta ja ottelua
edeltävät järjestelyt. Jokainen joukkue osallistuu vuorollaan kotipelien talkoihin. Talkoovuoroja
joukkueille tulee 1-2 kesän aikana.
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Lisäksi pääkentän siivoustalkoot ovat myös yhteistä talkootyötä. Pääkentän siivouksesta vastaavat
lähinnä ne joukkueet, jotka siellä harjoittelevat ja pelaavat, mutta myös muista joukkueista on suotavaa osallistua talkoihin.

7.6. JÄSENMAKSU
Pelaajamaksuihin sisältyy jäsenmaksu, joten kaikki seuran pelaajat ovat seuran jäseniä. Joka kevät
lähetetään myös muille jäsenille jäsenkirje, joka sisältää jäsenmaksulaskun. Jäsenmaksun suuruus
vuosittain yhdistyksen talousarviokokouksessa ja tästä ilmoitetaan jäsenkirjeessä ja seuran Internetsivuilla.

7.7. SEURAN TALOUS
Seuran talousarvio sisältää hallinnolliset kulut, toimitilakulut ja kaikki yhteisesti seuraa koskevat kulut. Tulot muodostuvat yhteistoimintasopimuksista Ulvilan kaupungin kanssa, yleisavustuksesta ja
jaostoilta tulevilta osuuksilta hallinto- ja toimitilakuluihin.

7.8. JUNIORITOIMINNAN TALOUS
Junioritoiminnalle on laadittu oma talousarvio, jonka laatii juniorijaosto. Pääosin tulot koostuvat junioreilta perittävistä juniorimaksuista, palloilu- ja pesiskoulun järjestämisestä tulevista tuotoista,
sponsorituesta, kaupungin avustuksesta ja edustusjoukkueen ottelutapahtuman kioskimyynnistä.
Suurimmat kulut muodostuvat mm. kilpailutoiminnasta, koulutuksista, lisenssimaksuista, pelipuvuista, salimaksuista sekä palkka- ja hallintokuluista. Juniorijaosto maksaa oman seuran tuomarikortit. Juniorijaosto perii joukkueilta pelaajamaksuja. Pelaajamaksun suuruus tarkastetaan vuosittain ja
niiden suuruus ikäluokittain ilmoitetaan toimintakausittain toimintasuunnitelmassa ja seuran Internet-sivuilla.
Joukkueen pelaajamaksut sisältävät ohjatut harjoitukset, lokkilajikoulun, salivuoro- ja kenttämaksut, pelipuvun kaudeksi käyttöön (ei omaksi), valmentajien sekä seuran nuorisotuomareiden koulutukset, pelaajakortin (ilmainen sisäänpääsy UP-V miesten edustusjoukkueen kotiotteluihin), seuran
jäsenmaksun sekä juniorijaostolle kertyvät kulut toiminnan organisoimisesta, kuten toimisto-, kirjanpito- ja palkkakulut.

7.9. MIESJAOSTON TALOUS
Miesjaoston toiminta rahoitetaan yhteistyösopimuksilla yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä pääsylippu- ja talkootuloilla. Miesjaosto vastaa taloudestaan ja toiminnastaan itsenäisesti. Miesjaoston
toimintaa ei rahoiteta seuran muiden jaostojen varoilla. Yhteistyössä UP-V ry:n ja juniorijaoston
kanssa osallistutaan mahdollisten toimihenkilöiden palkkaukseen. Miesjaosto laatii oman talousarvionsa.

8. SEURAN TYÖNTEKIJÄT
Seuralla on kokoaikaisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa seuratyöntekijä, jos resurssit tämän sallivat. Seuran rahastonhoitajana toimii osa-aikainen toimihenkilö. Lisäksi talven ja kesän aikana on
palkattuna 2-6 osa-aikaista työntekijää laji- ja pesiskouluihin. Palkkaukseen tarvittavat varat tulee
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jaostoilta tehtäväjaon mukaisesti ja lisäksi varoja saadaan mm. kaupungin yhteistoimintasopimuksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuesta. Palkkojen maksajana toimii Ulvilan Pesä-Veikot ry.

8.1. TALKOOTYÖ
Talkootyö on olennainen osa pesäpalloseuran toimintaa. Talkoolaisten ryhmä koostuu henkilöistä,
joiden motivaatiotekijä talkoisiin voi olla sukulaisuus-/ystävyyssuhde pelaajaan tai toiseen talkoolaiseen, rakkaus lajiin, junioritoiminnan tärkeäksi kokeminen, talkoohenkisyys, yhteisöllisyys, ilmapiiri, mielekäs tekeminen kaikenikäisten ihmisten parissa tai jokin muu oma henkilökohtainen innostava asia.
Talkoohenkilöistä pidetään luetteloa toimistolla ja luetteloa päivittää seuran talkoovastaava. Luettelo sisältää yhteystiedot ja tiedon siitä, mihin tehtäviin talkoohenkilö on halukas antamaan työpanoksensa. Tiedot tarkistetaan vuosittain. Uusia talkoohenkilöitä pyritään löytämään joka vuosi, erityisesti nuoria innostetaan mukaan. Myös työelämästä eläkkeelle siirtyneet henkilöt ovat kohderyhmä talkoisiin. Keväällä, otteluaikataulujen selvittyä, järjestetään talkoolaisten ilta. Illassa kerrotaan kesän suunnitelmista ja talkootehtävistä sekä otetaan ilmoittautumisia vastaan.
Miesten edustusjoukkueen kotiottelutapahtumissa on oma organisaationsa, jossa tehtävät ja vastuualueet ovat tarkoin eritelty. Jokaisessa ottelussa on oma lista, jossa on otteluun tulevien talkoolaisten nimet tehtävineen. Junioreiden vanhemmat toimivat kukin kioskitehtävissä, makkaramyynnissä sekä mahdollisissa muissa myyntitehtävissä 1-2 kertaa pelikauden aikana. Joukkueet nimeävät
keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa ottelun aikana juniorienvanhempien talkootehtävien
suorittamisesta. Vastuuhenkilöt osallistuvat ennen kauden alkua palaveriin kioskissa, jossa perehdytään toimintaan. Keväällä ja syksyllä pääkentällä pidetään siivoustalkoot, johon kutsutaan talkoolaisia pelaajien lisäksi.
Vuoden mittaan voi olla myös muunlaisia koko seuran talkoita, esimerkiksi rakennus- ja remonttitalkoot, juniori- ja huvitapahtumat. Joukkueet voivat järjestää omia talkoitaan varainhankintaan liittyen. Näihin osallistuvat pelaajat vanhempineen sekä muut pelaajien tukijoukot. Arvokasta talkootyötä on myös vanhempien tuomarien toiminta junioriotteluissa. Syksyllä järjestetään omat kauden
päättäjäiset talkoohenkilöille. Tähän kiitostilaisuuteen pyritään saamaan myös edustusjoukkueen
pelaajia ja toimihenkilöt sekä seuran johtokunta mukaan. Tilaisuudessa kartoitetaan talkoolaisten
menneen kauden kokemuksia ja toiveita tulevalle kaudelle.

9. OTTELUTAPAHTUMA
9.1. YKKÖSPESISOTTELUTAPAHTUMA
Ulvilan Pesä-Veikkojen edustusjoukkueen ottelutapahtuma on seuran tärkein käyntikortti ulospäin.
Ottelutapahtuma kerää yhteen seuraväen, kannattajat, yhteistyökumppanit ja median. Tämän
vuoksi ottelutapahtuman on sujuttava jouhevasti ja eri sidosryhmille pitää tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ottelun seuraamiselle. Ottelutapahtuman järjestämiseen liittyy paljon tehtäviä, joita
seuraväki hoitaa yhteisvastuullisesti. Ottelutapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokaiselle tehtävälle on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa tehtävän suorittamisesta. Lisäksi ottelutapahtumalistasta löytyy myös kaikki nimetyt talkoolaiset. Mikäli vastuuhenkilö ei pysty tehtäväänsä
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hoitamaan, tulee hänen huolehtia korvaava henkilö paikalla tai ilmoittaa estymisestään ottelutapahtumasta vastaavalle henkilölle.
Ottelutapahtumassa tärkeässä roolissa ovat kuuluttaja, musiikinsoittaja, ottelupöytäkirjojen ja tulostaulun ylläpitäjät sekä myyntitoimintaan osallistuvat henkilöt. Kuuluttajan tehtävänä on selostaa
ottelun kulkua ja omalla innostavalla tyylillään lisätä yleisön viihtyvyyttä. Musiikinsoittaja huolehtii
ottelutapahtumassa soitettavasta musiikista pyrkien lisäämään yleisön viihtyvyyttä ja täyttämään
ns. ”hiljaiset hetket”. Ottelupöytäkirjan pitäjiä tarvitaan kaksi: toinen on vastuussa kirjallisesta eli
ns. manuaalisesta ottelupöytäkirjasta ja toinen on vastuussa pelin aikana ATK-pöytäkirjasta. Tulostaulun ylläpitäjät ovat seuran omia junioreita, ja he vastaavat siitä, että yleisö, pelaajat ja tuomarit
saavat jatkuvasti ajankohtaisen tiedon ottelun tilanteesta. Edellä mainitut toimitsijat operoivat kentän kuuluttamossa ja heiltä edellytetään sujuvaa yhteistoimintaa. Myyntitoimintaan osallistuvat
henkilöt toimivat lipunmyynnissä, kioskeissa, makkarapisteissä, kentän pubissa ja muissa myyntipisteissä. He tarjoavat yleisölle mahdollisuuden nauttia erilaisia virvokkeita ottelutapahtuman aikana
ja myyvät muuta UP-V:n toimintaan liittyviä myyntiartikkeleita.
Ulvilan Pesä-Veikot tarjoaa ottelutapahtumaan osallistuville ulkopuolisille ryhmille, kuten vastustajajoukkueelle, tuomaristolle, median edustajille ja yhteistyökumppaneille siistit ja asianmukaiset tilat. Näitä ryhmiä pyritään palvelemaan mahdollisimman hyvin siten, että heidän kohtuullisiin tarpeisiin kyetään vastaamaan. Ulvilan Pesä-Veikot pyrkii kehittämään ottelutapahtumaa jatkuvasti
niin, että paikalle tuleva yleisö ja eri sidosryhmät haluavat osallistua ottelutapahtumaan uudelleen.
Varsinaisen ottelun jälkeen järjestetään lehdistötilaisuus, jonne osallistuvat joukkueiden pelinjohtajat, ykköspalkitut ja tuomarit. Ottelutapahtuman päätteeksi kenttä saatetaan asianmukaiseen
kuntoon seuraavaa käyttökertaa varten.

9.2. JUNIOREIDEN PESISOTTELUTAPAHTUMAT
Ulvilan Pesä-Veikkojen junioreiden pesisottelutapahtumat ovat seuran junioreille kesän kohokohtia.
Otteluissa tapaavat toisiaan junioreiden vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja muutkin junioreiden pesäpallosta kiinnostuneet unohtamatta vastustajajoukkueen pelaajia ja taustajoukkoja.
Ottelutapahtumissa ilmapiiri on jännittynyt, mutta silti leppoisa. Joskus vanhemmat jopa uppoutuvat hieman liikaakin pelin tunnelmiin, mutta onneksi pelaajia kannustamalla ja hurraamalla päästään tilanteista eteenpäin.
Ottelutapahtuman onnistumisesta vastaavat pelaajien vanhemmat joukkueenjohtajan johdolla. Paikalle pystytetään kioski, josta yleisö saa kahvia ja virvokkeita pelikentän laidalle. Pelin jälkeen usein
junioripelaajat palkitsevat itseään karkkipussilla, jonka näppärästi saa ostettua pikkurahalla kioskista. Emme tietenkään unohda vierasjoukkueen kotimatkaa, sillä tarjoamme mukaan otettavaksi
myös matkaevästä. Pelaavan joukkueen johtaja määrää yhdessä mahdollisen kioskivastaavan
kanssa pelaajien vanhemmille vastuutehtäviä pelin aluksi ja ajaksi. Vastuutehtävänä voi olla pullanpaistovuoro, kioskimyyjä, kirjuritehtävät tai tuomarointi pesillä ja/tai takarajalla varsinkin nuoremmissa ikäluokissa.
Seuran tuomarivastaava on jakanut jokaiseen peliin ne tuomarit, joilla Pesäpalloliiton sääntöjen mukaan tulee olla virallinen tuomarikortti. Joukkueenjohtajan ja/tai joukkueen tuomarivastaavan
vastuulle jää näiden tuomareiden varmistaminen pari päivää ennen pelipäivää.
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Kotipelejä järjestettäessä on joukkueenjohtajan tai kioski-/kotipelivastaavan huomioitava seuraavat:
 Pelikenttä on piirrettynä ja pelikuntoinen
 Ulvilan kaupungin työntekijä hoitaa kentän pelikuntoiseksi ja piirtää pesiskentän rajat pelisääntöjen mukaisiksi, mutta työntekijän loma-aikana joukkue itse joutuu huolehtimaan kentän tasoittamisen ja kenttäviivojen piirtämisen
 Seuran nimeämät tuomarit on varmistettava
 Pelikentän läheisyydessä pelaajille varattu pukuhuone sekä wc-tilat ovat käytettävissä
 Ottelutapahtuman jälkeen tulee huolehtia, että kenttä jää siistiksi ympäristöineen
Tärkeimmässä roolissa ottelutapahtumissa ovat pelaajat. Heidän viihtyvyytensä on kaikki kaikessa.
Ottelutapahtumissa tulee siis ensisijaisesti huomioida pelaajat ja heidän viihtyvyytensä sekä taata
heille ikimuistoisia hetkiä Ulvilan pesäpallokentillä.

10. KENTÄT
10.1. ULVILAN AUTOMAATIO AREENA
Ulvilan Automaatio Areena sijaitsee keskeisellä paikalla Ulvilan keskusta läheisyydessä, jossa on pelattu pesistä jo ainakin 1930-luvulta lähtien. Kenttä on kokenut vuosikymmenien saatossa useita
muutoksia luonnon nurmesta hiekkatekonurmeen. Katsomo-olosuhteet ovat saaneet kohennusta
vuosittain. Puitteet huippupesikselle ja -ottelutapahtumalle ovat kunnossa.
Areenalla pelataan aikuisten ottelut ja lisäksi vanhempien junioreiden otteluita mahdollisimman
paljon. Myös laji- ja pesiskoulut huipentuvat kentällä tekniikkarasteihin ja pelitapahtumiin. Kuntopesisturnaus järjestetään myös Ulvilan Automaatio Areenalla samoin kuin erilaiset pesisaiheiset
TYKY-tapahtumat.

10.2. MUUT KENTÄT
Koulukeskuksen kenttä sijaitsee aivan Ulvilan Automaatio Areenan lähellä. Isolle kenttäalueelle sopii
kaksi erikokoista pelikenttää tai useampi pienpelikenttä. Nuorten juniorijoukkueiden pelit pelataan
pääsääntöisesti koulukeskuksessa.
Muita kenttiä ovat Suosmeren koulun kenttä, Nahkurin kenttä, Vanhakylän koulun kenttä, Kaskelotin kenttä ja Kaasmarkun kenttä. Kuntopesistä pelataan Suosmeren kentällä. Muutoin kyseiset kentät ovat lähinnä pesiskoulun käytössä ja varsinkin järjestettäessä leirejä.

11. VIESTINTÄ
Viestinnän tarkoituksena on jakaa Ulvilan Pesä-Veikkoihin liittyvää informaatiota seuran sisäisesti ja
ulkoisesti eri sidosryhmille. Viestintää pyritään kehittämään jatkuvasti painottamalla olemassa olevia viestintämalleja ja etsimällä uusia tehokkaita viestinnän muotoja. Tärkeimmäksi viestintämuodoksi on muokkaantunut seuran omat Internet-sivut osoitteessa www.ulvilanpesa-veikot.fi sekä Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilit.
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11.1. VIESTINTÄSUUNNITELMA
Viestintäsuunnitelman avulla pyritään suunnitelmalliseen viestintään, joka tavoittaa Ulvilan PesäVeikkojen eri sidosryhmät mahdollisimman tehokkaasti. Viestintäsuunnitelma toimii työkaluna viestinnän toteutukselle ja sen toteutumisesta vastaa johtokunnan nimeämä viestintävastaava.

11.2. SISÄINEN VIESTINTÄ
Sisäisen viestinnän tarkoituksena on jakaa seuraan liittyvää informaatiota mahdollisimman tehokkaasti seurassa toimivien kesken. Kenttä- ja tuomarivuorot sekä harjoitusohjelmat ovat keskeisiä
sisäisen viestinnän osa-alueita. Sisäisen viestinnän päätyökaluina toimivat sähköposti sekä seuran
Internetsivut. Sisäisessä viestinnässä käytetään myös muita hyväksi havaittuja, tehokkaita viestinnän välineitä.

11.3. ULKOINEN VIESTINTÄ
Ulkoisen viestinnän avulla pyritään välittämään positiivista kuvaa Ulvilan Pesä-Veikoista ulospäin.
Tärkeä ja ajankohtainen informaatio välitetään Internet-sivujen sekä muiden sosiaalisenmedian kanavien kautta kaikille nähtäväksi. Tärkeät tiedotteet ja kirjeet lähetetään sähköpostitse. Myös haastatteluissa ja kommenteissa pyritään välittämään positiivista kuvaa Ulvilan Pesä-Veikoista ulospäin.

12. SEURATOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI
Toiminnan arviointia suoritetaan syksyisin laadittaessa uusia toimintasuunnitelmia jaostojen palavereissa. Lisäksi ainakin 2-3 vuoden välein on syytä laatia sidosryhmäkyselyt, jonka pohjalta saamme
laajempaa näkemystä toimintojen kehittymiselle.

12.1. LEIRIEN JA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN
Ulvilan Pesä-Veikot pyrkii järjestämään Alueleirin n. 4-5 vuoden välein sekä saada järjestettäväksi
valtakunnallisia leirejä niin usein kuin mahdollista. Leirit järjestetään yhteistyössä Pesäpalloliiton
Läntisen alueen kanssa. Leirin järjestäminen vaatii suuren määrän talkoolaisia ja vastuuhenkilöitä ja
tässä on onnistuttu aktivoimaan seuraväkeä hyvin.
Seura järjestää vuotuisesti valmentajille, vetäjille ja muille vapaaehtoisille tarkoitetun illanvieton kiitokseksi seuratyöstä. Seura tarjoaa heille myös erilaisia liiton alaisia koulutuksia sekä ylläpitää valmentajakerhoa.

12.2. PALKITSEMINEN JA HUOMIOIMINEN
Joka syksy kauden päätyttyä järjestetään palkitsemistilaisuus, jossa palkitaan kauden aikana menestyneitä urheilijoita. Palkitsemistilaisuudessa huomioidaan myös aktiivisia, positiivisia ja muuten ansioituneita valmentajia, joukkueenjohtajia/rahastonhoitajia, talkoolaisia ja pesisperhe. Kauden aikana huomioidaan ja muistetaan myös aktiivisia toimijoita merkkipäivinään.

