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Yleistä 2021

• Seuran 64. toimintavuosi 
• Roihu tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuksia ohjattuun 

liikuntaan ja yhdessäoloon  ja haluaa aktivoida 
kaikenikäisiä urheilun ja liikunnan pariin. 

• Toiminnan pääpaino on juniorityössä, joka tähtää lasten 
ja nuorten ohjaamiseen tervehenkiseen 
joukkueurheiluun ja tasapainoiseen kasvuun.

• Roihu on Tähtiseura ja noudattaa kaikessa 
toiminnassaan Olympiakomitean toimintaperiaatteita. 
Lisäksi toimintaa ohjaa Roihun juniorijoukkueiden 
pelisäännöt. 

• Kokonaislisenssimäärä ylittää 250 rajan

•



Joukkuetoiminta 
ja valmennus

• Kesällä 2021 Roihulla on joukkueet kaikissa 
juniori-ikäluokissa G-B, sekä tytöissä että 
pojissa

• Jokaisella joukkueella on yksi valmentaja, 
joka täyttää Pesäpalloliiton 
valmentajavelvoitteen kesän sarjoissa ja 
leireillä. Valmentajakoulutuksen puuttumisen 
vuoksi ei makseta sakkomaksuja alueleireillä 
eikä valtakunnallisesti. 

• Roihulta osallistuu sekä tyttö- että 
poikajoukkue jokaisesta ikäluokasta 
valtakunnallisille pesisleireille sekä Eteläisen 
alueen aluesarjaan. Lisäksi kootaan pienistä 
junioreista joukkue Junnusuper-turnauksiin.

• Valmentajat kokoontuvat 3-4 kertaa vuoden 
aikana keskustelemaan joukkueiden 
ajankohtaisia asioita läpi. 



Seuratoimijat ja 
talkootyö

• Jokaisella joukkueella on nimetty 
joukkueenjohtaja

• Jokainen juniorijoukkue osallistuu kesän 
Superpesisottelutapahtumien järjestämiseen 
omalla talkoovuorollaan. 

• Seuran yhteisiin talkoisiin (paketointi, 
inventaariot, liikenteenohjaus) osallistuu joka 
joukkueesta pelaajia tai vanhempia

• Joukkueenjohtajat kokoontuvat 2 kertaa 
vuoden aikana käymään läpi ajankohtaisia 
asioita seuran ja joukkueiden toiminnasta.



Harrastusryhmät

• Roihun höntsäpesis osallistuu 
Pääkaupunkiseudun kuntopesiksen sarjaan

• Höntsäpesiksen parissa liikkuu aktiivisesti 40 
harrastajaa

• Käynnistämme kesällä 2021 
Lady-Pesistoiminnan

• Perhepesis toteutetaan kesäkuussa ja sen 
kautta liikkuu 30 aikuista ja lasta

• Pesiskoulussa on yli 80 osallistujaa

• Talvella järjestetään ohjattu Pesisliikkari 
kerran viikossa 4-7-vuotiaille lapsille, jossa on 
vähintään 15 osallistujaa



Tuomaritoiminta

• Seurassamme tuomaroi 50 aktiivista 
tuomaria

• Jokaiselle valtakunnalliselle leirille osallistuu 
nuorisotuomareita siten, että 
joukkuekohtaiset velvoitteet saadaan 
täytettyä 

• Pelaajien vanhempia kannustetaan 
aktiivisesti tuomarikortin hankkimiseen

• Roihu järjestää tuomarikoulutuksen sekä 1-2 
kenttäkoulutusta ennen kauden alkua

• Kaikki juniorit osallistuvat 
tuomarikoulutukseen, vaikka eivät lunastaisi 
tuomarikorttia.

• Jokaiselle uudelle tuomarille seura lahjoittaa 
pillin. 



Olosuhteet

• Roihun uusi pesäpallokenttä ja muut uudet 
rakenteet valmistuvat kauden alkuun 
mennessä

• Talven harjoitusvuorot kaupungin tiloissa 
täyttävät juniorien pelisäännöissä olevat 
minimimäärät

• Myllypuron kenttäolosuhteita parannetaan 
siten, että kentälle saadaan sähköt 

• Harjoitusolosuhteiden parantamiseksi 
kartoitetaan yksityisten hallien 
kustannustehokkaita mahdollisuuksia 
pesäpallon harjoitteluun 



Superpesis
Roihuttaret

• Joukkue pelaa Superpesistä myös kesällä 
2022

• Yleisökeskiarvo runkosarjan otteluissa 350 
katsojaa

• Joukkueen taloudellinen tulos +-0 tai hieman 
positiivinen 

• Joukkueen pelaajat toimivat 
juniorijoukkueiden kummipelaajina. 
Kummijoukkueet nimetään tammikuussa ja 
pelaajat osallistuvat joukkueen harjoituksiin 
tai peleihin vähintään 3 kertaa kauden 
aikana.



Hallinto ja 
henkilöstö

• Roihussa aloittaa junioripäällikkö 
tammikuussa 2021

• Seura siirtyy kevään 2021 aikana sähköiseen 
taloushallintoon 

• Seura läpäisee Tähtiseura-auditoinnin

• Jäsenyydet Etelän Pesis ry:ssä, VALOssa ja 
Suomen Pesäpalloliitossa sekä Suomen 
Valmentajat ry:ssä jatkuvat

• Seura työllistää omia junioreita Kesäsetelin 
avulla niiltä osin, kun toimijoita on tarjolla

• Seuran talous on hieman positiivinen 
tilikauden päätteeksi 


