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SISÄLLYSLUETTELO:

Tervetuloa mukaan
Ankkureiden pesistoimintaan!



PELAAJAMAKSUT 2021

1. HARRASTAMISEN
KUSTANNUKSET

LISENSSIMAKSUT 2021

Lisätietoja lisensseistä:
 https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/

 
 

G-ikäiset: 100 €
F-ikäiset: 100 €
E-ikäiset: 140 €
D-ikäiset: 170 €

C-ikäiset/aikuiset: 190 €
 
 
 
 
 

TULOKASLISENSSI: 27 €
(kilpailulupa: 12 € / vakuutus: 15 €)

2009 ja myöhemmin syntyneille, joilla ei ole ollut
aikaisempaa lisenssiä

 

JUNIORILISENSSI: 52 €
 (kilpailulupa: 35 € / vakuutus 17 €)

2009 ja myöhemmin syntyneille
 

NUORISOLISENSSI: 112 €
(kilpailulupa: 58 € / vakuutus 54 €)

vuonna 2002 - 2008 syntyneille

 
 



Pelaaja maksaa kauden aikana seuran pelaajamaksun ja Pesäpalloliiton
pakollisen lisenssimaksun (sis. kilpailulupa sekä vakuutus). Muita kuluja
tulee henkilökohtaisista varusteista sekä mahdollisista leireistä, joille

joukkueet osallistuvat. Harjoitusvuoroista ainoastaan talviaikaan
käytettävä ylipainehalli maksaa. Joukkueet rahoittavat omaa 

1. HARRASTAMISEN
KUSTANNUKSET

Pelaajamaksuilla rahoitetaan joukkueiden pyörittämiseen tarvittava
toiminta: sarjamaksut, valmentajien kouluttautuminen, otteluiden pelipallot
ja –palkinnot, tuomaripalkkiot, peliasut sekä muita yhteisiä kuluja kuten
tuomarikortit, seuran yhteiset välinehankinnat jne. Junioripäälliköltä saa

tarkemman erittelyn kausimaksuista halutessaan. 
 

Seuralla on myös kuntosali, joka on junioreiden ja vetäjien käytössä
maksutta. Pelaajamaksu sisältää myös pelipuvut sekä seuran juniorit

pääsevät katsomaan maksutta miesten ja naisten edustusjoukkueen pelejä.

 toimintaansa erilaisella
varainhankinnalla, jolla katetaan muun
muassa joukkueen yhteisiä
välinekustannuksia, pelimatkoja,
ylipainehallikulut tms.

Pelaajamaksut on mahdollista maksaa
kahdessa osassa: ensimmäinen osa
toukokuun loppuun ja toinen osa
elokuun loppuun mennessä.  Maksuihin
on mahdollista hakea avustusta., josta
infotaan erikseen.



Pelaaja tarvitsee pelaajalisenssin, kun hän on mukana Pesäpalloliiton ja
sen alaisten alueiden järjestämässä pesäpallotoiminnassa.

Lisenssikausi on 1.4.-31.3. Mikäli pelaajalle ei ole edellisen kauden
lisenssiä tai muuta vakuutusta, tulee lisenssi  ja siihen kuuluva vakuutus

ostaa heti.  Vanhemmat ostavat lisenssin lapselle itse Suomisport-
palvelussa. Jokainen vanhempi rekisteröi lapselleen tilin Suomisportiin.

2. OHJEET LISENSSIN OSTOON

Vanhemmat rekisteröivät lapsen tilin ja ostavat lisenssin lapselle osoitteessa:

WWW.SUOMISPORT.FI
HUOM! Valitkaa seuraksi Alajärven Ankkurit ei Ankkuritpesis

 Lisätietoja lisensseistä: www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/

Lisenssivaihtoehto valitaan iän perusteella. 
JUNIORILISENSSI on tarkoitettu 2009 ja myöhemmin syntyneille ja
NUORISOLISENSSI 2002-2008 syntyneille pelaajille. Lisäksi on tarjolla
TULOKASLISENSSI ensimmäisen lisenssin ostajalle.



Jokaisella harrastajalla on oltava joko
oma vapaa-ajan vakuutus tai toisen

lajin vakuutus, joka kattaa
harjoituksissa, peleissä tms. sattuneet

tapaturmat tai sitten lisenssin
mukana ostettava vakuutus. 

 

Jos pelaaja osallistuu toimintaan
ilman vakuutusta, vastuu on

huoltajalla.
 

Pelaajalisenssiin kuuluvan
vakuutuksen vakuutuskausi on

1.4.2021-31.3.2022..

3. VAKUUTUS

HUOM. Pesäpalloliiton vakuutus on Pohjola Vakuutuksen Sporttiturva.
Vakuutus korvaa lajin parissa sattuvien äkillisten tapahtumien
aiheuttamia loukkaantumisia ja näistä aiheutuvia tutkimus- ja

hoitokuluja. Alle 12-vuotiaiden osalta Sporttiturva on useissa lajeissa
voimassa myös muiden lajiliittojen alaisissa urheilulajeissa.

 
TALVIKAUDEN VAKUUTUS

 
Mikäli pelaaja lähtee mukaan Ankkureiden toimintaan esimerkiksi

talvella eikä hänellä ole edelliseltä kaudelta voimassa olevaa lisenssiin
kuuluvaa vakuutusta tai omaa vapaa-ajan vakuutusta, voi

pesäpalloliitolta ostaa talvikauden harjoitteluun erikseen pelkän
vakuutuksen (hinta 15 € tai 17 €). 



Pesäpallojuniori tarvitsee urheiluvarusteiden lisäksi itselleen räpylän,
mailan sekä kypärän. Vanhemmat juniorit käyttävät myös piikkareita
harjoittelussa/pelatessa, mutta lenkkareilla pärjää hyvin alussa.
Seuralta on mahdollisuus lainata välineitä alkuun.

Jos oikeanlaisten varusteiden valinta tuntuu hankalalta, suosittelemme
kysymään valmentajilta apua. Liian suurella ja jäykällä räpylällä on
lapsen hankala ottaa kiinni eikä liian pitkällä mailalla lyöminen
onnistu kunnolla. 

KYPÄRÄ: Kaikissa kypärissä on oltava CE-merkintä. CE-merkinnän
lisäksi kypärää ostaessa kannattaa kiinnittää huomio sen käyttöikään,
sillä osassa kypärissä on merkattu myös viimeinen käyttövuosi. Vanha
kypärä ei suojaa enää eikä vakuutus korvaa mahdollisia vahinkoja.
Kypärä on vaihdettava uuteen myös, jos siihen on kohdistunut voimakas
isku.   

PELIASUT:         

4. VARUSTEET

Pelaajat saavat pelipuvun
seuralta käyttöön. Kaikki muut
vaatteet hankitaan Kesportista,

jossa on erillinen seurahinnasto.
Yleensä joukkue ostaa kootusti,

mutta mikäli pelaaja tulee
mukaan esim. kesken kauden, voi
Kesportin kautta ostaa suoraan.



MYCLUB:
Ankkureilla on käytössä myClub

yhteisöpalvelu, jonka kautta
laskutamme pelaajamaksut,

hoidamme tietosuojan sekä sen
kautta ilmoittaudutaan myös

harjoituksiin. Jokainen pesäpalloa
harrastava rekisteröidään
myClubiin. Saatte linkin

sähköpostiin, jonka kautta voitte
kirjautua palveluun.       

5. MUITA KÄYTÄNNÖNOHJEITA

Tarkempia ohjeita myClubin käyttöön löydätte seuran nettisivuilta
sekä täältä:  https://help.myclub.fi/member        

YHTEISET TALKOOT
Ankkureiden juniorijoukkueet

toimivat pallopoikina miesten 1-
pesiksen, B-poikien ja naisten
Suomensarjan peleissä osana

laajempaa yhteistyötä, josta myös
joukkueet hyötyvät vuorostaan.
Lisäksi 1-pesiksen peleissä on 6

vanhempaa kioskissa.
 

Marraskuussa myymme koko
junioripesäpallojaosto

suklaakalentereita
(5kpl/harrastaja).



6. VANHEMMAN ROOLI
Pelaajien ja valmentajien lisäksi joukkueisiin tarvitaan paljon muitakin

aktiivisia toimijoita ja olisi toivottavaa, että pelaajien huoltajat lähtisivät
heti alusta alkaen rohkeasti mukaan joukkueiden toimintaan! Jokaisen
panosta tarvitaan joukkueen pyörittämiseen: kun kaikki ovat mukana,

kukaan ei rasitu liikaa.  Huoltajille on tarjolla useita erilaisia rooleja ja
tehtäviä joukkueen toiminnassa. 

 
JOUKKUEEN TAUSTAORGANISAATIO

Vähimmäisvaatimuksena jokaisessa joukkueessa on oltava:
yksi täysi-ikäinen vastuuvalmentaja, rahastonhoitaja ja joukkueenjohtaja.
Lisäksi joukkueissa on aina useampia (apu)valmentajia, jotka voivat olla

myös alaikäisiä. 
 

Suosittelemme myös erillistä tuomarivastaavaa, joka huolehtii joukkueen
kotipeleihin tuomarit paikalle sekä myös  kioskivastaavaa joukkueen
kotipeleihin. Kotipeleissä vanhempia tarvitaan myös kirjureiksi sekä

pesätuomareiksi (näihin koulutetaan seuran puolesta).
 



Ankkureissa kaikki valmentajat ovat vapaaehtoisia, jotka käyttävät
valtavasti aikaa ja antavat ison työpanoksen lasten harrastamisen eteen.
Valmentajia halutaan kunnioittaa heidän tekemästään työstä ja heille on
annettava työrauha.  Valmentajien osaaminen seurassa on hyvällä tasolla
ja se perustuu Pesäpalloliiton koulutuksiin. Valmentajat kehittävät itseään
ja kehittyvät myös itse koko ajan. Heille ei makseta työstään. Valmentajat

vastaavat joukkueidensa urheilullisen toiminnan suunnittelusta sekä
käytännön toteuttamisesta yhdessä muiden joukkueen toimijoiden kanssa.  

 
Valmentajia tulisi siis muistaa myös kiittää. On myös muistettava, että

valmentajat vetävät kausikohtaisesti ja valmentajiin sitoudutaan.
Juniorijoukkueissa huoltajien tärkein rooli on pitää huolta siitä, että
pelaamiselle ja valmentamiselle on olemassa tarvittavat edellytykset:

joukkueen riittävä taloudellinen tilanne, kuljetukset, varusteet jne. Huoltajat
jakavat yhdessä valmentajan kanssa vastuun junioreiden peli-innon ja

harrastuksen säilyttämisestä läpi harrastusvuosien.
 

Ankkureissa on tietyt pelisäännöt myös vanhemmille, joihin sitoudutaan
kun lapsi on mukana harrastuksessa. Äärimmäisissä tilanteissa

vanhemmilta voidaan evätä mahdollisuus osallistua seuran toimintaan.
Junioripesäpallon toiminnan ytimessä on ajatus siitä, että lapset saavat

harrastaa ja valmentajien panosta arvostetaan.
 
 

6. VANHEMMAN ROOLI



ANKKUREIDEN JUNIORIJOUKKUEIDEN HUOLTAJAT 
TULISI TUNNISTAA KENTÄN LAIDALLA SINIKELTAISEN VÄRITYKSEN

LISÄKSI SIITÄ, ETTÄ HE..
 

…kannustavat kaikkia pelaajia tasapuolisesti
…eivät huutele ohjeita kentälle peleissä tai harjoituksissa, vaan antavat

valmentajien valmentaa
…kannustavat kaikki joukkueita ja pelaajia reiluun peliin

…eivät arvostele tuomareita tai epäile tuomareiden rehellisyyttä
…kunnioittavat vastustajaa ja toimivat tässä esimerkkinä junioreille

…eivät käytä päihteitä pesäpalloharrastuksen yhteydessä
…muistavat aina edustavansa harrastustoiminnassa Alajärven Ankkureita

ja käyttäytyvät myös sen mukaisesti!
 

TOIMINTAOHJEET EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA
Asiallinen palaute/kritiikki valmentajien suuntaan on hyväksyttävää.
Avoimuuden vuoksi palaute tulee antaa suoraan valmentajalle. Mikäli

yhteisen keskustelun jälkeen valmentajat ja perhe eivät esimerkiksi pääse
yksimielisyyteen asioista, on junioripäällikkö yhteydessä valmentajiin ja

perheeseen. Tarvittaessa asia käsitellään juniorijaostossa.

6. VANHEMMAN ROOLI



Ankkureiden junioripesäpallotoiminnasta vastaa Alajärven Ankkureiden
junioripesäpallojaosto yhdessä palkatun junioripäällikön kanssa.
Junioripesäpallojaosto toimii yleisseura Alajärven Ankkurit ry:n

johtokunnan alaisuudessa.
 

Junioripesäpallojaoston toimintaan kuuluvat juniorijoukkueet G-ikäisistä
C-ikäisiin sekä naisten Suomensarjan, miesten ja naisten

maakuntasarjan joukkueet sekä pesisliikkari ja pesiskoulu. 
 

Junioripesäpallojaosto koostuu jokaisen joukkueen edustajista. Jaoston
kokoonpano vahvistetaan aina vuodeksi kerralla. Uuden kauden

kokoonpano päätetään junioripesäpallojaoston vuosikokouksessa
helmi-maaliskuussa. 

 
 
 

7. TIETOA SEURASTA



JUNIORIPESÄPALLOJAOSTO 2020:
 

Junioripäällikkö: Anna Tuomola
Puheenjohtaja/johtokunnan jäsen:

Anne-Mari Etula
Varapuheenjohtaja: Jenni Parkkonen

Sihteeri: Elina Hänninen
 

Muut jäsenet:
Marjut Uusitalo

Sari Sivula
Katja Hirsimäki
Riika Herttola

Hanna Kangastupa
Reija Harvisalo

7. TIETOA SEURASTA

TALOUS
Ankkureiden junioripesäpallon talous jakautuu kahteen osaan:

junioripesäpallojaoston sekä joukkueiden talouksiin.
 

Junioripesäpallojaoston tulot koostuvat pelaajamaksuista, isommista
yhteistyökumppanuuksista, turnausten tuotoista, koko seuran yhteisistä
talkoista/varainhankinnasta (esim. kalenterimyynti) sekä mahdollisista

avustuksista.
 

Joukkueet rahoittavat omaa toimintaansa (hallimaksut, leirit, muut
vaatteet kuin pelipuvut jne.) keräämällä sponsoreita.


