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Lukijall 
 

Fera o raumalaine vuan 1958 eritottem besäpallo varten grundat seor. Äijäp 

pelasivap pesäpallo Raumall mestaruussarjas jo 1950-luvull Rauma Urheili-

jotte formus. RU:m besäpalljaosto muutus itteliseks vuan 1958, ja nimeks 

pantti Fera. Olis uus seor voittu risti Fedaksikki, ko molemat tarkotta sama 

asja, 1930-luvullp pelattu nelimaalist peli. Tämä piän opaskiri, Fera-Aapine, 

anda höydei ja tua framill, ett mimsell harttaudell tämäm bäeva feralaisep pe-

sist harrastava. Se kerto niist tamholdeist, ko ova syndynne nykysist tarppeist 

löyttä semsek krundkive, ming pääld mukulitte o hyvä ponnista päi semmost 

urheilu, kon duke heijän gasvamistas ja kehitystäs. Nämät tamholdit toimiva 

meijä seoras hyvint tyäkaluin niitte ihmisten gäsis, ko viävä ettippäi käytännö 

toiminttavoi ai vaam baremiksi ja baremiks. Tämä opas klaara, ett kui Feras 

huserata sisäpualell ja lisseks viäl dlee kaikillt toiminnast kiinnostuneillk klaa-

riks seki mimstem brinsiipitte jälkke me häärä.  

 

Ja sama suomeksi… eli jotta muutkin kuin raumalaiset tämän tekstin ymmär-

täisivät.  

Fera on raumalainen 7.4.1958 perustettu pesäpallon erikoisseura. Raumalla 

pelattiin 1950-luvulla miesten mestaruussarjan pesäpalloa Rauman Urheilijoi-

den nimissä. RU:n pesäpallojaosto itsenäistyi 1958 Feraksi. Seuran nimi juon-

tuu jo 1930-luvulla kaupungissa pelatusta nelimaalityyppisestä pelistä, jota 

kutsuttiin nimillä Fera ja Feda. Tämä opas – FERA-AAPINEN – kertoo nykyis-

ten feralaisten tavasta suhtautua pesisharrastukseen. Se kertoo feralaisten 

peruslinjoista, jotka ovat syntyneet ajankohtaisesta tarpeesta löytää yhteiset 

perusteet hyvälle, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevalle urheilemi-

selle. Nämä linjaukset ovat seurassamme toimivien henkilöiden työkaluina ke-

hittäessämme käytännön toimintatapojemme entistä paremmiksi. Tämä opas 

selkiyttää Feran sisäistä toimintaa ja kertoo kaikille toiminnasta kiinnostuneille 

siitä, millaisin periaattein toimimme.  

 

  



 

Sisällysluettelo 

1 MIKÄ ON FERA AAPINEN? ................................................................................ 5 

2 KATTOJÄRJESTÖT JA LAJILIITOT ................................................................... 6 

2.1 Suomen Olympiakomitea ................................................................................ 6 

2.2 PPL………………........................................................................................... 6 

2.2.1 Pesäpalloliiton Läntinen alue .................................................................... 7 

2.3 LiikU…………. ............................................................................................... 7 

2.3.1 Tähtiseura .................................................................................................. 7 

3 FERALAISUUS ...................................................................................................... 8 

3.1 Toiminnan päämäärät ...................................................................................... 8 

3.2 Feran missio ..................................................................................................... 8 

3.3 Feran visio........................................................................................................ 8 

3.4 Feran strategia 2020–2025 ............................................................................... 8 

3.4.1 Juniorityö................................................................................................... 9 

3.4.2 Naisten superpesis ..................................................................................... 9 

3.4.3 Talous, myynti ja markkinointi ................................................................. 9 

3.5 Feran arvot ....................................................................................................... 9 

3.5.1 Fera-henki: ................................................................................................ 9 

3.6 Yhteiset pelisääntömme ................................................................................. 10 

4 SEURAN TOIMINNAN ESITTELY ................................................................... 10 

4.1 Seura……. ..................................................................................................... 10 

4.2 Vuosikokous .................................................................................................. 11 

4.3 Hallitus………. .............................................................................................. 11 

4.4 Toimisto……… ............................................................................................. 11 

4.5 Joukkueet ....................................................................................................... 11 

4.6 Superpesis ...................................................................................................... 12 

4.7 Juniorivalmennuspäällikkö ja valmennuspäällikkö ....................................... 12 

4.8 Jojo-tiimi  ................................................................................................... …13 

4.9 Tuomarivastaava ............................................................................................ 13 

4.10 Varusteet…. ................................................................................................... 13 

4.11 Viestintä…. .................................................................................................... 14 

4.12 Logo ja värit ................................................................................................... 14 

5 JUNIORITOIMINNAN AAKKOSIA .................................................................. 15 

5.1 Juniori- ja valmennustoiminnan linjat ........................................................... 16 

5.2 Peluuttaminen ................................................................................................ 16 

5.2.1 Lainapelaaja ............................................................................................ 17 

5.3 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ...................................................... 17 



 

5.4 Poissaolosta ilmoittaminen ............................................................................ 18 

5.5 Pelaajan erottaminen ...................................................................................... 18 

5.6 Pelaajan värvääminen .................................................................................... 18 

5.7 Pelin siirto ...................................................................................................... 18 

5.8 Tuomarointi ................................................................................................... 19 

5.8.1 Pesäpalloleireille osallistuvien tuomareiden muistaminen ..................... 19 

6 TOIMIVA JOUKKUE FERASSA ........................................................................ 20 

6.1 Edellytykset ................................................................................................... 20 

6.1.1 Joukkueiden omat pelisäännöt ................................................................ 20 

6.2 Joukkueen toimihenkilöt ................................................................................ 21 

6.2.1 Valmentajat ............................................................................................. 21 

6.2.2 Joukkueenjohtaja ..................................................................................... 22 

6.2.3 Rahastonhoitaja ....................................................................................... 23 

6.2.4 Huoltaja ................................................................................................... 24 

6.2.5 Somevastaava .......................................................................................... 24 

7 HARRASTEPESIS ............................................................................................... 24 

1.1 Pesiskoulu ...................................................................................................... 24 

7.1 Korttelipesis ................................................................................................... 25 

7.2 Naperopesis .................................................................................................... 25 

7.3 Harrastepesis .................................................................................................. 25 

7.4 Lady-pesis ...................................................................................................... 25 

8 TALOUDEN ABC ................................................................................................ 26 

8.1 Fera ry … ....................................................................................................... 26 

8.1.1 Seuran sisäinen yhteinen talkootyö ......................................................... 26 

8.1.2 Valmentajien ja ohjaajien talkootyö ........................................................ 26 

8.1.3 Jäsenmaksu .............................................................................................. 26 

8.2 Pelaajamaksu ................................................................................................. 27 

8.2.1 Pelaajamaksuun sisältyvät ....................................................................... 27 

8.3 Joukkuemaksu ................................................................................................ 28 

8.3.1 Joukkueiden taloudenhoito...................................................................... 29 

8.4 Omat hankinnat .............................................................................................. 30 

8.4.1 Lisenssi .................................................................................................... 30 

9 ONGELMATILANTEIDEN RATKAISEMINEN ............................................... 30 

10 MIKÄ ON SINUN ROOLISI FERASSA? ........................................................... 31 

10.1 Pelaaja…. ....................................................................................................... 31 

10.2 Valmentaja ..................................................................................................... 31 

10.3 Vanhempi ....................................................................................................... 32 

  



 5 

1 MIKÄ ON FERA AAPINEN? 

Kädessäsi on Feran oma lasten ja nuorten pesäpallotoiminnan ohjekirjanen. Se on 

samalla linjaus koko Feran nuorisotyölle. Fera haluaa olla mukana tukemassa val-

takunnallista seuratoiminnan laatuohjelmaa ja pesäpalloliiton kasvatuksen linjaa 

sekä esittää feralaisen tavan tehdä nuorisotyötä Raumalla lasten ja nuorten hyväksi. 

Lapsille liikunta ja seuraan kuuluminen on arvokas ja tärkeä elämysmaailma, jossa 

Fera toimii rinnakkaiskasvattajana perheen, koulun ja kaverien ohella. Kasvattava 

Fera toivoo, että näistä seuramme sisäisistä toimintatavoista ja sovituista pelisään-

nöistä on apua kaikille seuratyöhön osallistuville. Aapinen on hyvä ottaa esille 

useastikin kauden aikana, jotta ymmärtäisimme oman seuratehtävämme nivelty-

misen Fera-perheen laajaan toimintaan. Kirjasessa on Feran toiminnan esittelyn 

ohella tuotu esille lapsikeskeinen näkökulma, jonka voisi tiivistää seuraavaan sa-

nomaan:  

 

Jokaisen Ferassa mukana olevan lapsen huomioiminen merkitsee tasavertaista jä-

senyyttä ryhmässä. Jokaisen lapsen tulee saada huomiota ja opastusta siitä huoli-

matta, kuinka kovaa hän juoksee tai kuinka pitkälle hän lyö. Lapsen arvostaminen 

Ferassa ei saa olla riippuvainen voittamisesta. Jokaisen lapsen kanssa keskustel-

laan ja jokaiselle lapselle tulee tarjota kokemus, että hän on tärkeä. Tutustu huo-

lella oppaaseen ja tuo mukaan oma panoksesi yhteiseen kasvatushankkeeseen las-

temme ja nuortemme hyväksi. Yhdessä toimien saavutamme parhaan tuloksen. 
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2 KATTOJÄRJESTÖT JA LAJILIITOT 

2.1 Suomen Olympiakomitea 

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii 

sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urhei-

lussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa Olympiakomitea ra-

kentaa liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. 

Suomen Olympiakomitean jäsenpalveluiden tavoite on tukea liikkujien ja urheilujär-

jestöjen sujuvaa arkea, jotta resursseja vapautuu hallintorutiineista liikunnan ja urhei-

lun tekemiseen. 

2.2 PPL  

Suomen Pesäpalloliitto ry:n tarkoituksena on kansallispelimme pesäpallon ja vastaa-

vanlaisen lyömäpalloilun edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, nuoriso- 

ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen mainittuja toimintoja har-

joittavien jäsentensä valtakunnallisena yhdyselimenä. Liiton toiminnan perustana ovat 

liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto toteuttaa tarkoitus-

taan:  

● kehittämällä ja ylläpitämällä pesäpallon sarjajärjestelmää  

● järjestämällä myös muunlaisia kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä 

pesäpalloilua harraste- ja terveysliikuntana  

● laatimalla ja julkaisemalla pelisäännöt sekä kehittämällä ja valvomalla 

pelaamista koskevaa muuta kilpailu- ja edustuskelpoisuussäännöstöä  

● edistämällä uusien pesäpalloseurojen perustamista ja huolehtimalla 

siitä, että mahdollisimman monet muutkin urheiluseurat pitävät pesä-

palloa ohjelmassaan  

● tukemalla ja tehostamalla seurojen, muiden jäsenyhdistysten ja toi-

minnallisten alueidensa toimintaa ja koulutusta  

● toimimalla yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa pesäpallon aseman 

vahvistamiseksi 

● harjoittamalla kustannustoimintaa sekä voittoa tavoittelematta urheilu-

välineiden välitystä jäsenilleen sekä tekemällä toiminnan vaatimia so-

pimuksia  

● valvomalla sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat 

rikkomukset ja erimielisyydet  
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2.2.1 Pesäpalloliiton läntinen alue 

Pesäpalloliitto on jakautunut neljään eri alueeseen, Fera kuuluu läntiseen alueeseen. 

Läntisen alueen vastuulla on muun muassa aluesarjan sarjaohjelmien luominen, tuo-

maritoiminta, leiritoiminta sekä seurojen toiminnan tukeminen ja erilaisten koulutus-

ten järjestäminen. Tehtäviin kuuluu myös alueen toiminnan seuraaminen ja mahdol-

listen rikkomusten ratkaiseminen. 

2.3 LiikU 

LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais-Suomessa, toiminta-alue on Varsinais-Suomi 

ja Satakunta. LiikUn tärkeimmät kohderyhmät ovat lapset ja nuoret sekä heitä liikut-

tavat aikuiset, työyhteisöt ja seurat. He kouluttavat lasten kanssa työskenteleviä, seu-

ratoimijoita ja työyhteisöjä liikuttamaan muita. Liiku keskustelee liikunnan puolesta 

päättäjille. LiikU tekee yhteistyötä seurojen, koulujen, varhaiskasvattajien kanssa, 

jotta liikunta olisi jokaisen lounaissuomalaisen elämäntapa.  

2.3.1 Tähtiseura 

Seuratoiminta on suomalaisen urheilun keskeisin vahvuus. Olympiakomitea kehittää 

sitä aktiivisesti Tähtiseura-ohjelman avulla, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja 

aluejärjestöjen luoma laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uu-

sille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimi-

taan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liik-

kua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tä-

män laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita 

ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti. 

 

Fera on lasten ja nuorten Tähtiseura 26.11.2023 saakka, jolloin laatuohjelma on uusit-

tava. 
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3 FERALAISUUS  

3.1 Toiminnan päämäärät 

Feran toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta pesäpalloa kaikille. Tavoitteena on tar-

jota niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin sopiva muoto pelata pesäpalloa tavoitteel-

lisesti tai harrastusmielessä. Ferassa on luotu pelaaja-, valmentaja- ja tuomaripolku, 

joiden toimintaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti.  

 

Ferassa haluamme huolehtia niin jäsenistämme kuin yhteistyökumppaneista. Hyvällä 

medianäkyvyydellä ja omalla aktiivisella viestinnällä, eri kanavien kautta, haluamme 

toteuttaa ajantasaista ja laadukasta viestintää ja markkinointia. 

 

Koko toiminnan perustana ovat yhdessä määritellyt missio, visio ja arvot, joista tar-

kemmin seuraavassa kappaleessa.  

3.2 Feran missio 

Laadukasta pesäpalloa kaikille 

3.3 Feran visio 

Huipputason pesäpalloa hyvässä seurassa 

3.4 Feran strategia 2020–2025 

Feran Strategia on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat juniorityö, Naisten super-

pesis sekä talous, myynti ja markkinointi. Feran strategiaan voi tutustua tarkemmin 

Feran nettisivuilla www.fera.fi  
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3.4.1 Juniorityö 

Tavoitteena on pitää juniorityö laadukkaana, vähentää drop-outia ja kasvattaa harras-

tajamäärää. 

3.4.2 Naisten superpesis 

Tavoitella määrätietoisesti sijoja 1–4 sekä nostaa vuosittain omia junioreita super-

pesiksen rinkiin 0-1. 

3.4.3 Talous, myynti ja markkinointi 

Kumppani- ja ottelutapahtumamyynnin kasvattaminen, sekä tapahtumatoiminnan ja 

viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen. 

3.5 Feran arvot 

Feran arvoihin kuuluvat  

● Rehellisyys ja avoimuus 

● Positiivisuus 

● Toisten ja työn arvostaminen 

● Terve elämä 

● Fera-henki 

3.5.1 Fera-henki: 

F = fiksua   

Fiksuus on yhdessä sovittujen pelisääntöjen, yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis-

tapojen ja reilun pelin hengen mukaista käyttäytymistä. Fiksu feralainen ei arvos-

tele tuomareita, eikä muita pelikentällä, eikä sen ulkopuolella.  

 

E = edistyksellistä Edistyksellisyys Ferassa merkitsee kärkietenijänä olemista eri-

laisissa hankkeissa. Se merkitsee haasteiden ottamista niin huippu-, juniori- ja 
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harrastepesäpallossa samalla kuin kansalaistoiminnassakin. Ferassa ei aina tehdä 

”niin kuin on ennenkin tehty”.  

 

R = reilua Reiluus näkyy kentällä reilun pelin hengen noudattamisessa. Ohjaajan 

oma esimerkki on tärkeä edellytys reilulle pelin hengelle. Reilu feralainen luo py-

syviä ystävyyssuhteita, sillä hän on rehti ja luotettava kaveri.  

 

A = avointa Avoimuus on uusien haasteiden kohtaamista, mutta myös ihmissuh-

teiden välistä luottamusta. Ferassa ohjaajien, lapsien ja vanhempien välillä käy-

dään keskusteluja, feralainen kokee tulevansa kuulluksi. Vuorovaikutuksen lisäksi 

avoimuus on myös tiedottamista. Fera pyrkii viestimään riittävästi niin sisäisesti 

kuin ulkoisestikin. Fera on avoin kaikille siitä kiinnostuneille henkilöille.  

3.6 Yhteiset pelisääntömme 

● Pidämme kotipesämme puhtaana. 

● Tiedotamme avoimesti ja riittävästi. 

● Taloutemme on kunnossa. 

● Minkä teemme, teemme hyvin. 

● Kannustamme toisiamme. 

4 SEURAN TOIMINNAN ESITTELY 

4.1 Seura  

Fera ry on virallisesti Suomen Pesäpalloliiton, Pesäpalloliiton läntisen alueen ja 

Lounais-Suomen Liikunnan jäsenseura. Seuran muodostavat sen jäsenet. Feralai-

set käyttävät seurassa ylintä päätäntävaltaa kahdella foorumilla: omien joukkuei-

den tasolla vanhempien palaverien kautta ja seuratasolla vuosikokouksessa.  
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4.2 Vuosikokous  

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-

tammikuussa. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan sekä hallituksen, johon kuu-

luu enintään yhdeksän jäsentä. Vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen, toimintaker-

tomuksen, toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden. Feran 

tili- ja toimintakausi on 1.10.–30.9.  

4.3 Hallitus  

Feran hallitus kokoontuu noin kuukauden välein (10–12 kertaa vuodessa). Hallitus 

valitsee keskuudestaan seuralle sihteerin, rahastonhoitajan ja nimeää jäsenilleen 

muut vastuualueet. Hallitus vastaa vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunni-

telman mukaisesti järjestettävästä päivittäisestä toiminnasta, seuran taloudesta ja 

tekee henkilövalinnat. 

4.4 Toimisto  

Feran toimisto sijaitsee Otanlahden pesäpallokentän välittömässä läheisyydessä 

osoitteessa Urheilukatu 13. Toimiston aukioloajat vaihtelee, varmista aukiolo soit-

tamalla toimiston puhelinnumeroon. Toimistossa käytännön rutiineja pyörittää toi-

minnanjohtaja, jonka tarjoamat toimistopalvelut ovat kaikkien joukkueiden käy-

tössä. Toimistoa voi käyttää myös palaveritilana. Toimistolta saa joukkueiden ti-

laisuuksiin erilaista seuramateriaalia. Jokaisella joukkueella on siellä oma postilo-

kero. Muita palveluja ovat esimerkiksi kopiokoneen käyttö. Toimiston puhelinnu-

mero on 044 546 5225.  

4.5 Joukkueet  

Fera on nais- ja tyttöpesäpalloon erikoistunut seura. Feralla on tyttöjoukkueet G-, 

F-, E-, D- ja C-ikäluokissa ikävuoden mukaan sekä B-tyttöjen superpesisjoukkue. 

Aikuisten sarjoissa joukkueet pelaavat superpesistä, suomensarjaa ja maakuntasar-

jaa. Ferassa joukkueet järjestävät oman toimintansa itsenäisesti seuran 
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yleislinjojen mukaisesti. Juniorijoukkueet valitsevat omat toimihenkilönsä (jouk-

kueenjohtaja, rahastonhoitaja ja huoltajat), tekevät omat pelisääntönsä ja keräävät 

omatoimisesti tarvitsemansa varat.  

4.6 Superpesis  

Fera pelaa pesäpallon ylintä sarjatasoa Superpesistä. Seuratasolla superpesisjouk-

kueen ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran hallitus, joka samalla vastaa joukkueen 

taloudesta. Suurin osa joukkueen taloudesta perustuu yhteistyösopimuksiin sekä 

ottelutapahtumatuottoihin. 

4.7 Juniorivalmennuspäällikkö ja valmennuspäällikkö 

Fera on palkannut 50 % työajalla olevan juniorivalmennuspäällikön sekä kokopäi-

väisen valmennuspäällikön. Juniorivalmennuspäällikkö ja valmennuspäällikkö te-

kevät tiivistä yhteistyötä. Heidän työtehtäviään ovat 

● Taata juniorijoukkueiden valmennus sekä valmentajien kehittäminen ja 

koulutus. 

o Valmentajakoulutuksen tavoitteena on valmennuksen yhtenäistäminen 

ja laadun kohottaminen. Tarkoituksena on valmentajien yhteistyön li-

sääminen sekä tietojen ja taitojen jakaminen valmentajien kesken.  

● Erikoisvalmennuksen järjestäminen kuten lukkarivalmennus, juoksukoulutus 

ja niin edelleen.  

● Valmentajien virkistystoimintaa 1–2 x vuodessa.  

● Yhteistyön tekeminen kaupungin liikuntapuolen, sekä tarvittaessa muiden 

raumalaisten urheiluseurojen kanssa. Yhteistyön tekeminen myös muiden pe-

säpalloseurojen kanssa. 

● Harjoitusvuorojen jakaminen joukkueille, valmentajien toiveita kuunnellen.  

● Tuomarivuorojen jakaminen tuomarivastaavan kanssa. 

● Pallotyttövuorojen jakaminen 

● Harrastepesiksen järjestäminen kesä- ja talvikaudella sekä niiden markki-

nointi (koulukiertueet) 

● Myös muita seuran hallituksen antamia tehtäviä. 

● Juniorivalmennuspäällikön ja valmennuspäällikön esimiehenä toimii Feran 

toiminnanjohtaja.  

● Esittelee hallitukselle joukkueiden valmennustiimit.  

● Keskustelee yhdessä joukkueiden valmentajien kanssa, mihin sarjaan joukkue 

ilmoitetaan.  
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● Huolehtii keskitetysti sarjoihin ilmoittautumisista. 

● Tiedottaa tarjolla olevista koulutuksista, ohjaa joukkueiden valmentajia kou-

lutuksiin ja organisoi koulutusta ja koulutusmateriaalia myös Raumalle.  

● Juniorivalmennuspäällikkö ja valmennuspäällikkö osallistuu PPL:n läntisen 

alueen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. 

4.8 Jojo-tiimi  

Juniorijoukkueiden joukkueenjohtajien yhteinen keskustelufoorumi, joka kokoon-

tuu 2–4 kertaa vuodessa. Jojo-tiimissä käsitellään junioritoiminnan talous-, va-

ruste- ja välineasioita sekä muita junioritoiminnan ajankohtaisia tapahtumia. Jojo-

tiimillä on WhatsApp-ryhmä. Jojo-vastaava vastaa ryhmän toiminnasta. 

4.9 Tuomarivastaava  

Feran tuomarivastaava nimetään vuosittain. Hänen tehtävänään on  

● Tilata keväälle tuomarikoulutustilaisuudet.  

● Laatia tuomarilistan kotiotteluihin, yhdessä Feran valmennuspäällikön 

kanssa 

● Nimetä liiton sarjojen kotiotteluihin aputuomarit, sekä nuorten aluesar-

jojen kotiotteluihin peli- ja syöttötuomarit.  

4.10 Varusteet  

Fera tarjoaa aloittavalle G2 joukkueelle pienen varustepaketin, joka sisältää: 10kpl 

tenavapalloja,10kpl sulkapalloja, pehmopallon, tikapuut ja 15kpl merkkikartioita. 

Lisäksi joukkue saa lainaan seuralta 2-3kpl 60–70 cm pesismailoja.  

Joukkueen siirryttäessä E:stä D:hen voi seura tarvittaessa vaihtaa tenavapallot 

naistenpalloihin (5 hyväkuntoista tenavapalloa = yksi uusi naisten pallo).  

Muuten joukkueet hankkivat itsenäisesti harjoitteluun ja peleihin tarvittavat väli-

neet. Pelaajan henkilökohtaisesti hankittaviin varusteisiin kuuluvat räpylä, CE-

merkitty kypärä, maila ja tuulipuku F-ikäluokasta eteenpäin. Facebookissa on 

ryhmä: ”myydään/ostetaan pesistarvikkeita Rauma”, josta edullisemmin hankittua 

tarvittavia välineitä.  
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Seura järjestää joukkueelle 3kpl jokeripaitoja, ja pelaajille pelipaidan, jotka jokai-

nen pelaaja kuittaa itselleen aina pelikaudeksi kerrallaan. Peliasun paidat ovat seu-

ran omaisuutta ja peliasun housut pelaajien omat. Joukkueiden tulee noudattaa vaa-

tetusasioissa seuran linjausta. Vaatehankinnoissa joukkueet voivat kääntyä toimin-

nanjohtajan puoleen ja pesisvälinehankinnoissa joukkueen valmentajien puoleen.  

4.11 Viestintä 

Seuran nettisivut osoitteessa www.fera.fi, seuran Facebook ja Instagram-sivut pal-

velevat kaikkia Feran toiminnasta kiinnostuneita. 

Sisäistä viestintää hoidetaan sähköpostilla MyClubin kautta, ja eri toimihenkilöi-

den WhatsApp-ryhmissä. Toimistolla on myös joukkue postilokerot, muun muassa 

arpalistojen, tai muun fyysisen postin jakamiseen joukkueille. Sähköpostia voi Fe-

ralle lähettää osoitteeseen fera@fera.fi, johon pääasiassa vastaa seuran toiminnan-

johtaja. 

Muita Feran viestinnän välineitä ovat joukkueiden vanhempainillat. Ulkoista tie-

dotusta hoidetaan nettisivujen lisäksi tiedotusvälineiden kautta. Jokaisella joukku-

eella on oma Instagram tili, jonka nimi on Fera_<pelaajien syntymävuosi> “elä-

mänkertaan/bio” tallennetaan sen vuotinen joukkueen ikäluokka esimerkiksi E2. 

4.12 Logo ja värit  

Feran logo muodostuu vinottain oikealle nousevasta mustasta Fera-tekstistä ja sen 

alapuolella sijaitsevasta punaisesta pesäpalloaihiosta. Punaisen pesäpalloaihion 

alla on kultaiset lehvät. Logoa käytetään kaikissa seuran nimissä lähetettävissä 

viesteissä ja myytävissä tuotteissa. Hallitus valvoo logon käyttöä ja myöntää luvan 

uusille käyttökohteille. Feran tunnusväri on keskisininen, jota käytetään peli- ja 

harjoitteluasuissa. Sen lisänä voidaan käyttää valkoista, logon punaista sekä tum-

mansinistä.  

Sininen PANTONE 294C  

Punainen PANTONE 185C 

Keltainen  PANTONE 7409C 

http://www.fera.fi/
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5 JUNIORITOIMINNAN AAKKOSIA 

Pesäpallon kasvatuksen idea: 

” Harrastaessaan pesäpalloa nuori oppii tekemään itsenäisiä ja vastuullisia va-

lintoja, jotka auttavat häntä kohtaamaan haasteita elämässään.” 

 

Pesäpallo on monipuolinen taito- ja älypeli. Etenijän tulee miettiä kärkkyäkö, läh-

teäkö heti vai ottaako väärän. Lyöjä pohtii mihin suuntaa lyöntinsä, lyökö näpyn 

vai kovaa. Lukkari yrittää antaa tolppaa tai taktisia vääriä, heittelee ja hämäilee, tai 

sitten syöttää nopeasti. Ulkopelaaja joutuu valitsemaan pesän mihin heittää, vai 

ottaako pesän itse, pudottaako pallon ja täyttää pesät vai… Pelit sisältävät siis mitä 

monipuolisimpia valintatilanteita. Ohjaustavasta riippuu, oppiiko lapsi tekemään 

valintoja itse, vai toteuttaako hän vain valmentajien käskyjä. Lapselle tulee luoda 

halunsa ja edellytystensä mukaista toimintaa. Peleissä, leikeissä ja harjoituksissa 

lapsi käyttää mielikuvitustaan, kokeilee osaamistaan ja rajojaan ja samalla harjoit-

telee keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Lapselle seura on 

hyvä paikka kasvaa. 

Ferassa toiminta on selkeästi jaettu harrastus- ja kilpatoimintaan. Ferassa joukku-

eet on muodostettu ikäluokittain G-D-ikäkausissa. Poikkeuksena valmentajan lapsi 

saa olla (yhden ikäluokan verran ylöspäin) siinä joukkueessa, jossa vanhempi val-

mentaa. Tasojoukkueet määräytyvät vasta C-ikäluokassa pelaajan motivaation ja 

taitotason mukaan. Harrastuksesta puhutaan G-, F-, E- ja D-ikäkausissa. Näissä 

ikäluokissa keskeistä ovat monipuolisuus ja kaikkien tasapuolinen ja oikeudenmu-

kainen peluuttaminen. Monipuolisuus voidaan toteuttaa laadukkaalla ohjaamisella, 

monipuolisilla harjoitteilla ja antamalla lapselle mahdollisuus harrastaa useampaa 

urheilulajia. G-D-ikäluokissa jokaiselle tarjotaan onnistumisen elämyksiä ja koke-

muksia takaamalla kaikille oikeudenmukaisesti peliaikaa. 

Menestys on paljon muuta kuin voitettuja pelejä, se on myös iloisia ilmeitä, ryh-

mään kuulumista ja mukana pysymistä, leikinomaisuutta ja tasavertaisuutta, pe-

laajien ja valmentajien kehittymistä, sekä seuran ja joukkueen toimintaan tyyty-

väisiä seuran jäseniä. 



 16 

Kilpatoimintaan kuuluu C- ja B-ikäluokan joukkueet. Näissä ikäryhmissä keskei-

sintä on henkilökohtaisten taitojen kehittyminen, pelaajan omien tavoitteiden mer-

kitys ja sitä kautta lajiin kiinnittyminen ja sitoutuminen. 

Lapsi ja nuori tarvitsee jokaisessa kehitysvaiheessa ohjaajan turvaa. Pesistreeneis-

säkin ohjaaja asettaa lapsen toiminnalle hänen henkistä ja fyysistä terveyttään tur-

vaavat rajat. Turvallisuus huomioidaan Ferassa esimerkiksi vaatimalla kypärän 

käyttöä aina heitto- ja lyöntiharjoituksissa. Feran ohjatussa toiminnassa keskity-

tään yrittämisen, oppimisen ja henkilökohtaisen edistymisen kannustamiseen. Pe-

säpallon pelaamisen Ferassa tulee innostaa elinikäiseen liikuntaharrastukseen.  

 

Fera kasvaa ja kasvattaa Raumalla. 

5.1 Juniori- ja valmennustoiminnan linjat 

Fera noudattaa Pesäpalloliiton luomaa Suuntana superpesis- pelaajapolkua: 

https://www.pesis.fi/palvelut/pelaajapolku/.  

 

Feran juniori- ja valmennustoiminnan linja tulee olla yhteneväinen Feran strategian 

kanssa. Juniorityön tavoite Ferassa on tasainen ja oikeudenmukainen peluutus sekä 

harrastajamäärien nousu. 

 

Seuran tavoite on saada mahdollisimman paljon junioreita seuraan. Tämä on tärkeässä 

roolissa valmentajien valmennus ideologiassa. Jokainen pelaaja on tärkeä ja koitamme 

muodostaa tasavahvoja joukkueita.  

5.2 Peluuttaminen 

Junioripelaajia peluutetaan sekä yksittäisissä otteluissa että koko pelikauden aikana 

mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. C-junioreissa kilpailulliset ta-

voitteet määrittävät peluuttamisen. Asiasta vastaa pelinjohtaja. Peliajan saamisen edel-

lytyksenä on paitsi pelitaitojen, myös yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen ja 

pelaajien itsensä joukkueelleen laatimien sääntöjen noudattaminen. 
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Jokainen valmennustiimi suunnittelee ennen kauden alkua pelikirjan, jonka mukaan 

peluuttavat tyttöjä kauden aikana. G-D-ikäluokassa tavoite on saada jokaiselle jouk-

kueen pelaajalle yhtä monta peliä. Valmentajan tulee seurata treeni aktiivisuutta, joka 

tapahtuu helpoiten MyClubin avulla. Tarkoituksena on vahvistaa kaikkia pelaajia niin 

ulko- kuin sisäpelissäkin. 

Suosituksemme G-E-ikäluokissa on seuraava: Jokaisella pelaajalle tulee kauden ai-

kana olla yhtä paljon jokerivuoroja. Jokerin tärkeä rooli korostuu vanhemmissa ikä-

luokissa. D-ikäluokissa valmentajat peluuttavat pelaajia sillä ideologialla, ettei kukaan 

pelaaja lopeta peluuttamisiin liittyvistä syistä. 

Pelipaikka pelaamisessa suositus on, että G-, F- ja E2- ikäluokissa valmentaja mah-

dollistaa jokaisen pelaamisen kaikilla pelipaikoilla (ei koske lukkareita). E1- ja D-ikä-

luokissa omat pelipaikat täsmentyvät, jolloin vähintään kaksi pelipaikkaa/pelaaja. Tar-

koitus on, että pelaajan pelipaikat ovat eri puolilla kenttää, esim. pelaajan pelipaikat 

täsmentyvät etu- ja takakentälle. G-E-ikäluokkien joukkueissa olisi hyvä olla vähin-

tään 4 lukkaria, joita peluutetaan tasapuolisesti koko kauden aikana. G-ikäluokassa 

olisi hyvä vaihtaa lukkaria vuoroparin jälkeen ja F-ikäisissä jakson jälkeen. 

5.2.1 Lainapelaaja 

Joukkueen tarvitessa lainapelaajia, tulee ensisijaisesti kysyä nuoremmalta ikäluokalta.  

Lainapelaajien käytössä tulee huomioida liiton kilpailumääräykset. Lainapelaajaa ky-

syttäessä valmentajan tulee ensin olla yhteydessä joukkueen valmentajaan, jonka jäl-

keen pelaajaan. 

5.3 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen  

Feran juniorijoukkueet ovat ensisijaisesti ikävuosittain muodostettuja. Poikkeuk-

sena valmentajan lapsi saa harjoitella ja pelata samassa joukkueessa, kuin valmen-

taja itse valmentaa. Pelaajan mahdollinen siirtyminen joukkueesta toiseen ratkais-

taan yhteistyössä kyseisten joukkueiden valmentajien, pelaajan ja hänen vanhem-

piensa kanssa. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen tulee aina hyväksyttää Fe-

ran valmennuspäälliköllä 
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5.4 Poissaolosta ilmoittaminen  

Pelaaja ilmoittaa poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin poissaolo 

on tiedossa, ensisijaisesti joukkueen vastuuvalmentajalle joukkueen sisäisten peli-

sääntöjen mukaisesti. Seura edellyttää aktiivista osallistumista joukkueen toimin-

taan. Talviaikaan junioreiden muiden harrastusten aiheuttamista poissaoloista tu-

lee ilmoittaa joukkueen vetäjille.  

5.5 Pelaajan erottaminen  

Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muuta kuin eri-

tyisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen, liittyvistä syistä. 

Mahdollisesta erottamisesta päättää aina lopulta seuran hallitus, neuvoteltuaan val-

mennustiimin, ja asianomaisen henkilön tai hänen vanhempiensa kanssa.  

5.6 Pelaajan värvääminen  

Junioripelaajan värvääminen seuran toisesta joukkueesta toiseen, tai toisen seuran 

joukkueista omaan joukkueeseen, on kaikilta seuran toimihenkilöiltä kielletty. Pe-

laajan mahdollisesta pelaamisesta useammassa Feran joukkueessa on sovittava 

erikseen.  

5.7 Pelin siirto  

Superpesiksen ja Pesäpalloliiton alaisten sarjojen otteluita ei tule siirtää sen jäl-

keen, kun sarjaohjelmat on julkaistu. Mikäli ottelusiirtoja täytyy pakottavista syistä 

tehdä, kunkin joukkueenjohtaja keskustelee vastustajan kanssa ja tekee tarvittavan 

siirron tulospalveluohjelmaan liiton määräyksiä noudattaen. Joukkueenjohtaja il-

moittaa siirretystä ottelusta valmennuspäällikölle tai junioripäällikölle, jotka il-

moittavat otteluun nimetyille tuomareille ja Rauman kenttämestarille.  
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5.8 Tuomarointi  

Seuran tuomarivastaava vastaa, että jokainen seuranjäsen E1 ikäluokasta ylöspäin käy 

vaadittavan tuomarikoulutuksen keväällä. Jokaisella joukkueen pelaajalla E1-ikäluo-

kasta ylöspäin on velvollisuus tuomaroida. Aloittelevat tuomarit tuomaroivat pienem-

pien junioreiden pelejä ja kokeneemmat vanhempien junioreiden pelejä. 

 

Kun harjoituspelien ajankohdat on sovittu tai sarjapelit on julkaistu ja muutokset 

sovittu jakaa valmennuspäällikkö jokaiseen peliin tuomarivastuun tasapuolisesti eri 

joukkueille katsoen, ettei tuomarivastuun saaneella joukkueella ole peliä samaan ai-

kaan. Jokaisella joukkueella E1 ikäluokasta ylöspäin on nimetty tuomarivastaava, joka 

nimeää pelaajan tuomaritehtävään. Tuomaroinnit jaetaan joukkueen sisällä tasapuoli-

sesti tuomarointi- innokkuutta kuunnellen. Jokaisen pelaajan tulee tuomaroida vähin-

tään 1–2 ottelua kauden aikana. Tulevat pelit ja niihin nimetyt joukkueet/ henkilöt nä-

kyvät Feran nettisivuilla ottelutapahtuma/tuomarointi osiossa. 

 

Fera noudattaa tuomaripalkkioissa liiton suosimia korvauksia, jotka ovat nähtävillä 

Feran nettisivuilla. Tuomaripalkkion saamiseksi tuomarit täyttävät tuomarilaskun, 

joka lähetetään osoitteeseen maksu@fera.fi 

5.8.1 Pesäpalloleireille osallistuvien tuomareiden muistaminen 

Pesäpalloliitto suosittaa, ettei tuomarivelvoitteen täyttävälle tuomarille makseta palk-

kiota leirijoukkueen toimesta. Fera suosittaa myös samaa. Vakiintuneena tapana on 

ollut, että leirille osallistuva joukkue tarvittaessa kuljettaa tuomarin sekä kustantaa hä-

nen ruokailunsa meno- ja paluumatkalla, etenkin valtakunnallisille leireille matkustet-

taessa. 
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6 TOIMIVA JOUKKUE FERASSA 

Fera pyrkii muodostamaan juniorijoukkueet ikävuosittain. Tasojoukkueita voidaan 

muodostaa ensi kertaa C-ikäisissä. Jotta joukkue voi osallistua leiri-, sarja- ja kil-

pailutoimintaan Feran nimissä, tulee sen täyttää seuraavat edellytykset:  

6.1 Edellytykset  

● Joukkue toimii seuran yhteisten päämäärien, arvojen ja pelisääntöjen mu-

kaisesti. 

● Joukkueella on sovittu yhteinen päämäärä 

● Joukkue luo omat pelisääntönsä. 

● Joukkueella on vähintään yksi pesäpalloliiton vaatiman koulutustason 

omaava valmentaja.  

● Joukkueen vanhemmille järjestetään yhteisiä tapaamisia.  

● Joukkue harjoittelee monipuolisesti ikätasonsa mukaisia asioita.  

● Joukkueessa jokaista arvostetaan ja kunnioitetaan.  

● Joukkueessa korostetaan onnistumista ja myönteistä ajattelua.  

● Joukkueella on omat toimihenkilöt 

● Kaikilla on selkeä käsitys omasta roolistaan ja tehtävästään joukkueen toi-

minnassa.  

● Joukkue hoitaa itsenäisesti oman taloutensa.  

6.1.1 Joukkueiden omat pelisäännöt 

Jokainen joukkue laatii itselleen omat pelisäännöt pelikaudeksi kerrallaan. Ensim-

mäisessä vaiheessa pelisäännöt laativat joukkueen pelaajat ja valmentajat.  Peli-

säännöt kirjataan joukkueen nettisivuille.  
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6.2     Joukkueen toimihenkilöt 

Ferassa jokaisella joukkueella tulee olla nimettynä seuraavat toimihenkilöt:  

• valmentajat, jotka hallitus hyväksyy  

• joukkueenjohtaja, jonka vanhempainkokous valitsee  

• rahastonhoitaja, jonka vanhempainkokous valitsee  

• huoltajat, jotka vanhempainkokous valitsee  

• somevastaava 

 

Edellä mainituista joukkueen virallisista toimihenkilöistä käytetään nimitystä valmen-

nustiimi. Lisäksi jokaisella joukkueella tulee olla nimettynä somevastaava. Valmen-

nuspäällikkö/ junioripäällikkö keskustelee yhdessä joukkueen kanssa ja esittää vas-

tuuvalmentajan/valmentajat kaudeksi kerrallaan. Kaikki valmentajat tekevät Feran 

kanssa vuosittaisen ohjaajasopimuksen. Toimihenkilöt valitaan aina kaudeksi kerral-

laan. He ovat myös velvollisia hoitamaan heille tarkoitetut tehtävät seuran toiminta-

tapojen ja sopimusten mukaisesti. Heidän tulee noudattaa Suomen lakeja, Pesäpal-

loliiton ja Feran sääntöjä sekä joukkueen itse laatimia pelisääntöjä. Jokaiselta lasten 

– ja nuorten parissa työskentelevältä Feran valmentajalta selvitetään rikostaustaote. 

 

Joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat saavat vielä tarkemmat toimintaohjeet kau-

den alussa. 

6.2.1 Valmentajat 

• Laatii harjoitussuunnitelman koko kaudeksi sekä tarvittavat kuukausi- tai 

viikkosuunnitelmat. Ottaa huomioon suunnitelmassa myös joukkueen pe-

laajien kasvatuksellisen näkökulman 

o Vastaa harjoittelusuunnitelman toteuttamisesta  

• On velvollinen olemaan läsnä kaikissa joukkueen harjoitus- ja otteluta-

pahtumissa (ainakin yksi valmennustiimistä aina paikalla) 

• Vastaa harjoitusten ja otteluiden käytännön toteuttamisesta, johtamisesta 

sekä niiden kirjaamisesta  

• Pitää harjoituspäiväkirjaa, läsnäoloseurantaa sekä peluuttamispäiväkirjaa 
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• Sitoutuu ohjaamaan ja peluuttamaan joukkuettaan Feran yhteisten tavoit-

teiden mukaisesti 

• Suorittaa tarvittavat pelaaja- ja joukkuearvioinnit kauden päätteeksi  

• Huolehtii siitä, että joukkueen pelaajat käyttävät asianmukaisia ja sääntö-

jen edellyttämiä varusteita  

• Käy läpi pelisääntökeskustelut pelaajien ja vanhempien kanssa ja toimit-

taa pelisääntötuotokset pyydettyyn ajankohtaan mennessä junioripäälli-

kölle  

• On velvollinen osallistumaan joukkueen vanhempainiltoihin sekä Feran 

valmentajakerhon toimintaan  

• Osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran sisäisiin ja muihin koulutuk-

siin itsensä ja seuran toiminnan kehittämiseksi  

• Allekirjoittaa ohjaajasopimuksen  

6.2.2 Joukkueenjohtaja 

• Vastaa joukkueen toimintasuunnitelman sekä urheilullisten ja kasvatuk-

sellisten tavoitteiden toteutumisesta yhdessä valmennustiimin kanssa  

• Toimii joukkueen koordinaattorina- missä mennään ja mitä teh-

dään? 

o Vastaa joukkueen omatoimisen sekä seuran yhteisen varainhan-

kinnan suunnittelusta ja toteutuksesta joukkueessaan  

o Huolehtii joukkueen osallistumisesta seuran yhteisiin talkoisiin  

o Huolehtii muista seuran antamista tehtävistä  

o Laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa joukkueen talousarvion 

pyydettyyn ajankohtaan mennessä  

o Vastaa joukkueen talousarvion toteutumisesta kauden aikana yh-

dessä rahastonhoitajan kanssa  

o Laatii kauden päätteeksi joukkueen toimintakertomuksen  

• Toimii joukkueen luottamushenkilönä, edustajana ja edunvalvojana  

o risut ja ruusut, uskallus puuttua ristiriitoihin 

o Vastaa ja valvoo, että joukkueen toiminta on kaikilta osin seuran 

laatimien toimintaperiaatteiden mukaista  

o Huolehtii sitä, että joukkueen pelaajat käyttävät asianmukaisia ja 

sääntöjen edellyttämiä varusteita  

o Raportoi mahdollisista epäurheilijamaisuuksista valmennuspäälli-

kölle/juniorivalmennuspäällikölle  

• Yhteistyön vaalija  

o yhteistyö joukkueen valmentajien, pelaajien, toimihenkilöiden, 

vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä yhdyshenki-

lönä 

o Toimii yhdyshenkilönä seurajohdon ja joukkueen välillä 
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• Viestin välittäjä -seuralta tulevan informaation välittäminen joukku-

eelle 

o Vastaa joukkueen tiedottamisesta, joukkueen postilokeroi-

den tyhjentämisestä ja tiedotteiden jakamisesta riittävän 

usein  

• Aktiivinen ja aloitteellinen, jämäkkä ja johdonmukainen 

o Hyväksyy joukkueen maksut Procountorissa 

o Hoitaa mahdolliset seurojen väliset pelaajasiirtopaperit kuntoon  

o Huolehtii, että jokainen pelaaja on hankkinut tarvittavan lisenssin  

o Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja leirimatkoilla järjes-

täen tarvittavat kuljetukset, ruokailut ja majoitukset  

o Hoitaa kotiotteluiden ja omien turnausten järjestelyistä:  

o ilmoittaa mahdollisimman ajoissa valmennuspäällikölle/ juniori-

valmennuspäällikölle pelit kenttävarauksien ja tuomarien järjestä-

miseksi 

o hankkii toimitsijat kotiotteluihin ja turnauksiin  

o tiedottaa vierasjoukkuetta 

o Osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran sisäisiin ja muihin 

koulutuksiin itsensä ja seuran toiminnan kehittämiseksi  

• Tiimipelaaja -yhteistyössä on voimaa 

6.2.3 Rahastonhoitaja  

• Joukkueen budjetin laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa  

• Rahastonhoitaja huolehtii budjetin toteuman seurannasta koko kauden 

ajan ja tekee tarvittaessa korjauksia. Tavoitteena on, että kausi päättyy tu-

lokseen +/-0. 

• Rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen 

o Joukkueen tulojen laskutus 

o Pelaajien laskutus joukkueen menoista (Myclubissa kuukausimak-

sut) 

o Joukkueen kirjanpito/budjetin seuranta (Excel-pohjalla tulot ja 

menot) 

o Joukkueen laskujen asiatarkistus Procounterissa 

o Joukkueen laskujen maksaminen 

o Joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueen taloudesta, joten yhteis-

työ jojon kanssa on tärkeää. 

o Toimittaa edellisen kuukauden kuitit Feran toiminnanjohtajalle 

seuraavan kuukauden loppuun mennessä, syyskuussa kuitenkin 

ennen tilikauden loppua 
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6.2.4 Huoltaja 

• Vastaa omalta osaltaan joukkueen urheilullisten ja kasvatuksellisten ta-

voitteiden noudattamisesta ja toteutumisesta  

• Mahdollisuuksien mukaan on läsnä kaikissa harjoituksissa ja otteluissa 

• Vastaa joukkueiden varusteiden kunnosta, täydennyksistä ja kierrättämi-

sestä  

• Huolehtii joukkueen ensiapulaukun valmiudesta ja saatavilla olosta ja sa-

malla mahdollisesta ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa  

• Vastaa joukkueen nestehuollosta harjoituksissa ja otteluissa  

• Huolehtii oikean urheilijan ravintotietouden levittämisestä joukkueen jä-

senille  

• Edellyttää pelaajilta asianmukaisuutta, huolellisuutta ja siisteyttä  

• Osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran sisäisiin ja muihin koulutuk-

siin itsensä ja seuran toiminnan kehittämiseksi  

• Kannustaa kaikkia tasapuolisesti 

6.2.5 Somevastaava 

• Vastaa joukkueen nettisivujen päivittämisestä  

• Päivittää joukkueen Instagram-tiliä 

7 HARRASTEPESIS  

Päävastuu kaikesta harrastepesiksen toiminnasta on juniori- ja valmennuspäälliköllä. 

Harrastepesis Ferassa on laadukasta ja turvallista. 

1.1 Pesiskoulu  

Fera järjestää maksullisen pesiskoulun 7–12-vuotiaille tytöille ja pojille kesäkuun 

aikana. Pesiskoulusta jaetaan tiedote Rauman ala-asteen kouluille huhti-touko-

kuussa koulukäyntien yhteydessä. Ilmoittautuminen pesiskouluun tapahtuu annet-

tujen ohjeiden mukaan. Pesiskoulun opettajina toimivat koulutetut ohjaajat. Pesis-

koulua pyritään järjestämään useammalla kentällä. Ryhmän minimikokona pide-

tään kymmentä osallistujaa, jotta kentällä voidaan harjoitella myös pelaamalla. 
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Pesiskoulun ajankohta on koulun lopun ja juhannuksen välillä. Kaikilla ryhmillä 

on turnauspäivät Otanlahdessa.  

7.1 Korttelipesis 

Korttelipesis on lapsille- ja nuorille suunnattua ilmaista matalankynnyksen toimintaa. 

Korttelipesis järjestetään eripuolilla Raumaa heinäkuun aikana. 

7.2 Naperopesis 

Tavoitteena on järjestää Naperopesistä ympärivuoden. Naperopesiksen tarkoituksena 

on toimia hyvänä alustana siirtyä G-joukkueeseen. Naperopesiksessä leikkien ja kisai-

lujen kautta tutustutaan pesäpalloon harrastuksena. Naperopesiksessä kaikilla on haus-

kaa. 

7.3 Harrastepesis  

Fera pyrkii järjestämään harrastepesistä ympäri vuoden. Feran nettisivuilla on tar-

kemmat kuvaukset käynnissä olevista ryhmistä. 

7.4 Lady-pesis 

Lady-pesis on kaikille yli 15-vuotiaille naisille tarkoitettua ohjattua kuntoliikuntaa, 

joka ei vaadi aiempaa osaamista. Iloinen asenne ja innostus liikuntaan riittää. Feran 

nettisivuilla on tarkemmat kuvaukset käynnissä olevista ryhmistä. 
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8 TALOUDEN ABC 

8.1 Fera ry  

Fera ry:n hallitus laatii seuralle talousarvion kullekin kaudelle ja näin luo ne talou-

delliset puitteet, joissa toimintaa pyöritetään. Feralla on yksi talous, joka jakaantuu 

kolmeen osa-alueeseen: Naisten superpesis, jaosto ja juniorit.  

8.1.1 Seuran sisäinen yhteinen talkootyö 

Fera on määritellyt muutamia seuran yhteisiä talkootöitä, joihin kaikki feralaiset 

osallistuvat. Tällaisia koko seuran yhteisiä ponnistuksia ovat esimerkiksi Aarnka-

rin haravointitalkoot keväällä ja syksyllä, kesällä arpojen myynti, sekä superpesik-

sen ottelutapahtumiin osallistuminen. Feralla on hoidettavana myös Talviharjoit-

teluhallin kioski kolmen vuoden välein. Fera pyrkii järjestämään myös valtakun-

nallisia pesäpalloleirejä, joiden talkoot koskevat kaikkia joukkueita. 

8.1.2 Valmentajien ja ohjaajien talkootyö  

Fera arvostaa valmentajien ja ohjaajien tekemää vapaaehtoistyötä ja haluaa tukea 

heidän toimintaansa mahdollisimman paljon. Valmentajat saavat maksimissaan 

ennalta määrätyn summan edestä kilometrikorvauksia heille aiheutuneista kilomet-

reistä valmennustoiminnan vuoksi. Ohjaajien edellytetään osallistuvan seuran tal-

kootöihin normaaliin tapaan, mutta valmentajan ei tarvitse osallistua oman jouk-

kueen talkootöihin.  

8.1.3 Jäsenmaksu 

Pelaajien jäsenmaksu sisältyy pelaajamaksuun (katso ystävällisesti alempana 

kohta pelaajamaksu).  
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8.2 Pelaajamaksu  

Juniori maksaa 11 kuukaudelta pelaajamaksun, joka vaihtelee ikäluokan mukaan. 

G-F-ikäluokissa pelaaja maksaa 25 € / kk, E-D-ikäluokissa 35 € / kk ja C / B-

ikäluokissa 45 € / kk:ssa. Toiminnanjohtaja lähettää laskut Myclubin kautta mar-

ras-syyskuussa. Uuden pelaajan aloituskuukausi on maksutta. 

8.2.1 Pelaajamaksuun sisältyvät  

● Jäsenmaksu (10 €)  

o Pelaajakortti, jolla ilmainen sisäänpääsy kaikkiin Feran otteluta-

pahtumiin 

o Jäsenedut 

● Feran työntekijöiden palvelut, avun ja tuen 

● Feran toimiston käyttö joukkueen ja toimihenkilöiden kokoontumisiin 

● Joukkueiden kirjanpidon vienti seuran kirjanpitoon. Seura maksaa kirjan-

pidosta aiheutuneet kulut. 

● Procounter ja MyClub koulutukset 

● Kirjurikoulutukset 

● Joukkueiden toimihenkilöiden koulutukset 

● Tuomarikoulutukset E1 ikäluokasta ylöspäin ja kaikille halukkaille. 

● Peli- ja jokeripaidat 

● Osa toimiston vuokrakuluista 

● Aloittavan joukkueen välineet 

● Sopimukset seuravaatteista ja seurahinnat urheiluvälineistä sekä vaatteista 

● Avustukset joukkueiden varainhankitaan 

o Gutz-myynti 

o inventoinnit 

o kesä arvat 

● Mahdollisuus harjoitella ja pelata Ferassa osaavassa valmennuksessa 

● Valmentajien koulutukset 

● Valmentajakerho 

● Kesän aamutreenit D-B-ikäluokille 

● Harjoitusvuorojen järjestäminen ympäri vuoden 

● Palkintojenjakotilaisuus  
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8.3 Joukkuemaksu 

Rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja määrittelevät vuosittain joukkuemaksun, joka 

on porrastettu arvioidun kulutuksen mukaan. Maksu on yleensä pienempi nuorem-

milla juniorijoukkueilla, kuin vanhemmilla. Rahastonhoitaja laskuttaa jouk-

kuemaksut MyClubin kautta.   

Joukkuemaksuun sisältyy 

● Sali-, halli- ja kenttämaksut 

● Junioripäällikön palkan osuus 

● MyClub maksun osuus ja pankkimaksut 

● Joukkueiden sarjamaksut  

● Tuomarikortit 

● Ensiapulaukku ja muut huoltotarvikkeet 

● Joukkueen omat retket ja muut tilaisuudet 

● Muut joukkueen omat kulut 

● Pelien järjestelykustannukset 

o Kioski 

o Tuomaripalkkiot 

o Pallot 

o Palkinnot 

● Leirikustannukset 

o Bussit (suositellaan yhteiskuljetuksia leirille osallistuvan toisen 

joukkueen kanssa, jos mahdollista) 

● Valmennus 

o Ohjaajien vaatteet ja välineet 

o Ohjaajien lisenssit ja leirimaksut 

o Juoksu- ja fysiikkavalmennus 

o Lisenssi (B, Suomensarja ja Ykköspesis) 

 

Joukkuemaksun suuruuteen voi vaikuttaa tekemällä varainhankintatöitä, jotka eivät 

kuitenkaan saa olla samoja kuin seuran yhteiset varainhankinnat tai ristiriidassa niiden 

kanssa. Joukkueille suositeltavia toimintamuotoja varainhankintaan ovat muun mu-

assa  

● Kioskin pitäminen ja pika-arpajaiset omissa peleissä  

● Joukkueen omat talkoot  

● Myyjäiset  
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Feran järjestää varainhankintaan liittyviä tapahtumia ja tempauksia, joihin osallistu-

malla joukkue voi kerätä itselleen varoja.  

 

• Kesä-arpa myynti  

• Gutz-myynti  

• Yhteistyötahojen pyytämät talkoot  

• Inventoinnit kerran vuodessa; Keulan toimipaikat sekä PickNPay 

8.3.1 Joukkueiden taloudenhoito 

Kun uusi joukkue perustetaan ja vanhemmat kokoontuvat yhteen ja valitaan jouk-

kueelle toimihenkilöt. Joukkue ilmoittaa toimihenkilöt Feran toimistolle. Joukku-

eenjohtajien ja rahastonhoitajien ohjeistuksia löytyy Feran Teams:sta. Huolehdi 

kauden alussa, että pyydät käyttöoikeudet, jos sinulla ei niitä vielä ole. Joukkueen-

johtajat ja rahastonhoitajat kirjautuvat MyClubiin ja he saavat käyttöoikeuden Pro-

counteriin. Joukkueen pankkikortti annetaan joukkueenjohtajalle. Joukkueenjoh-

tajat laativat joukkueen talousarvion, jonka tulojen ja menojen tulee olla tasapai-

nossa. Joukkueen varojen käytöstä vastaavat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. 

Joukkueet hankkivat itselleen varoja kustannusten peittämiseksi. Erilaiset talkoo-

suoritteet, seuran arpojen myynti, myyjäiset ym. ovat suositeltavia joukkueiden 

varainhankintatapoja. Vanhemmat ovat varainhankinnassa avainasemassa. Jouk-

kueet voivat kerätä myös kuukausimaksuja varojen saamiseksi. Joukkueiden tulee 

laatia sisäiset pelisäännöt kerättyjen varojen käytöstä. Seuran sisäinen yhteinen tal-

kootyö ei kuulu joukkueen oman varainhankinnan piiriin. Kaikki joukkueiden ti-

lillä olevat varat ovat Fera ry:n omaisuutta. Varat ovat luonnollisesti joukkueen 

käytössä. Pelaajan lopetettua harrastuksensa hänelle ei voida maksaa rahaa tai an-

taa tavaraa. 

Joukkueen tilin kuitit toimitetaan seuran toiminnanjohtajalle aina seuraavan kuu-

kauden loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään tilikauden loppua 30.9. Vanhan 

toimintakauden päätteeksi omaisuus siirtyy joukkueen mukana seuraavan toimin-

takauden pohjakassaksi joukkueen käyttöön. Mikäli seurassa joudutaan suoritta-

maan joukkueiden yhdistämisiä, tai pelaajia siirtyy uuteen Feran joukkueeseen, 

joukkueen varat siirretään pelaajan mukana pääluvun mukaan uuteen joukkuee-

seen.  
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8.4 Omat hankinnat 

Jokainen pelaaja vastaa itse omien pelivälineiden, seuravaatteiden, lisenssin, leiripas-

sin ja muiden joukkueen määrittelemien henkilökohtaisten hankintojen kustannuk-

sista. 

8.4.1 Lisenssi 

Jokainen Ferassa pelaava hankkii itselleen lisenssin, se toimii pelilupana sarja- ja lei-

riotteluissa. Joukkueenjohto vastaa siitä, että jokaisella pelaajalla on lisenssi hankit-

tuna.  

Lisenssi vaaditaan pelaajilta ja tuomareilta kaikissa virallisissa pesäpallo-otteluissa 

sekä Superpesiksen pelijohtajilla, Ykköspesiksessä, suomensarjassa ja nuorten Super-

pesiksessä. Lisenssin hinnan muodostavat kilpailuluvan osuus sekä Pohjolan Sportti-

turva-vakuutus. Mikäli henkilöllä on vastaava vakuutus toisesta vakuutusyhtiöstä, 

päällekkäistä vakuutusta ei tarvitse hankkia, mutta kilpaurheilun kattava vakuutus on 

jokaisen hankittava. Junioripelaajien lisenssimaksun suuruus vaihtelee pelaajan iän ja 

sarjatason mukaan. Pesäpalloliitto määrittelee vuosittain lisenssimaksun suuruuden. 

Kaikki lisenssit lunastetaan sähköisesti SuomiSportissa 

 

Lisenssi ostetaan kirjautumalla SuomiSporttiin, huoltaja kirjautuu ensin itse ja hankkii 

sitä kautta lapselleen oman Sportti-ID:n. Pelaajan Sportti-ID kirjataan MyClubiin koh-

taan “Lisenssi-ID”. Lisenssin voi ostaa vain Sportti-ID:n omaavalle henkilölle. 

9 ONGELMATILANTEIDEN RATKAISEMINEN  

Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan joukkueen 

sisällä. Erimielisyydet ja epäselvyydet voi ilmoittaa junioripäällikölle tai valmen-

nuspäällikölle. Joukkueenjohtaja on velvollinen raportoimaan kaikesta Feran tai 

joukkueen pelisääntöjen vastaisesta toiminnasta junioripäällikölle tai valmennus-

päällikölle. Seuran puheenjohtaja, junioripäällikkö ja valmennuspäällikkö sekä 

https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutus/sporttiturva
https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutus/sporttiturva
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joukkueenjohtaja tai valmentaja käsittelevät esille tulevat tapaukset yksitellen. 

Tarvittaessa he voivat käyttää asiantuntija-apua. Ryhmän päätöksestä voi valittaa 

seuran hallitukselle, jonka tekemä päätös on lopullinen.  

10 MIKÄ ON SINUN ROOLISI FERASSA?  

10.1 Pelaaja  

● Pelaan pesistä, koska minä haluan. En siksi, että vanhemmat tai valmentajat 

haluavat niin.  

● Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.  

● Käyttäydyn fiksusti yleisesti hyväksyttyjen tapojen mukaan.  

● Kunnioitan tuomareita ja kanssakumppaneita.  

● Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja.  

● Yritän muistaa, että voittaminen ei ole tärkeintä. Vähintään yhtä tärkeää on 

pitää hauskaa, kehittyä pelaajana, saada uusia ystäviä ja yrittää parhaansa.  

10.2 Valmentaja 

● Annan tunnustusta ja kannustusta kaikille hyville suorituksille.  

● Muistan, että valmentajat ja tuomarit haluavat auttaa minua. Arvostan heidän 

tekemäänsä työtä.  

● Näytän aina esimerkkiä omalla käyttäytymisellä.  

● Kannustan pelaajia positiivisesti.  

● Noudatan Feran yhteisiä arvoja, pelisääntöjä ja toimintatapoja.  

● Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajilla on muitakin 

mielenkiinnon kohteita.  

● Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoituspaikat ovat kunnossa ja turvallisia 

sekä kaikille pelaajille sopivia.  

● Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, tuomareita ja kanssakumppaneita.  

● Teen kaikkeni, jotta jokainen pelaaja saa yhtäläisen huomion.  

● Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi.  

● Koulutan itseäni valmentajana.  
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10.3 Vanhempi 

● Kannustan, kannustan ja aina vain kannustan.  

● Muistan, että lapseni pelaa pesistä, koska hän haluaa sitä ja se on kivaa.  

● Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan.  

● Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen, vaan parhaansa tekemi-

nen.  

● Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehu-

malla hyvistä suorituksista.  

● En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle, kun hän lyö hudin tai palaa pesälle.  

● Annan tunnustusta sekä oman joukkueen että kanssa kumppanin hyville suo-

rituksille.  

● En arvostele tuomareita enkä epäile heidän kykyjään tai rehellisyyttään.  

● Kunnioitan ja arvostan valmentajia, jotka uhraavat omaa aikaansa lasten 

vuoksi. 

● Tuen lastani terveellisten elämäntapojen tiellä. Muista, että harjoittelu ei yk-

sistään kehitä lapsesta hyvää palloilijaa. Kehittyminen tapahtuu oikeasti vasta 

harjoittelun jälkeen levon aikana ja oikean ravinnon tuella.  
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