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Päivitetty 17.2.2021

Johdanto
• Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä vuonna 1957 perustettu helsinkiläinen urheiluseura. Se on kasvanut
voimakkaasti 2000-luvulla ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa pesäpalloa iästä ja taitotasosta
riippumatta. Vuonna 2013 Roihulla oli noin 350 jäsentä, joista suurin osa on lisenssipelaajia.
• Vaikka seuran juuret ovat Roihuvuoressa, kerää seura pesäpallonharrastajia ympäri Helsinkiä ja
ympäryskuntia. Pesäpallon lisäksi Roihussa on harrasteryhmä koripallossa. Lasten ohjatuissa ryhmissä
liikutaan monipuolisesti ja leikinomaisesti koulujen lukukausien aikana.
• Roihuun ovat tervetulleita kaikki liikunnasta kiinnostuneet. Pesäpallon voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa.
Tarjolla on myös joukkueenjohto-, valmennus ja huoltotehtäviä erilaisten joukkueiden parissa.
• Pesäpallon pelikausi pyörähtää käyntiin toukokuussa, jolloin Roihuvuoren pesäpallokentällä voi seurata
pesistä lähes päivittäin syyskuun puoleen väliin asti. Pienimmille junioreille tarkoitettu pesiskoulu käynnistyy
kesäkuussa ja tarjoaa monipuolista ja liikuntaa ja pelejä alkukesästä, samoin kun Perhepesis liikuttaa niin
lapsia kuin aikuisiakin. Pesäpalloa harjoitellaan ympäri vuoden. Yrityksille Roihu järjestää liikunta- ja
virkistyspäiviä.

Mikä on seurakäsikirja?
•

Seurakäsikirja…
•

on toimia seurahengen ilmentymänä – tätä me olemme!

•

kuvata kirjallisesti seuran toimintaa ja prosesseja

•

on toimia seuran strategian toimenpiteiden kuvaajana

•

jäsentää toimintaa seuran toimijoille

•

varmistaa seuran kehitystyö ja dokumentoida tulokset

•

on toimia perehdyttämisen välineenä seuratoimijoille

•

selkeyttää työnjakoa ja määrittää vastuualueet seurassa

•

saada seuratoimijoiden hiljainen tieto ja osaaminen koko seuraväen käyttöön

• Tavoitteena on, että roihulaiset antavat palautetta ja kehitysehdotuksia käsikirjan parantamiseksi ja osallistuvat sen sisällön
tuottamiseen. Esitysten pohjalta muutokset käsitellään johtokunnan kokouksessa ennen niiden viemistä toimintakäsikirjaan.

Roihun arvot
• Rohkea
• Olemme rohkeita niin pelikentällä kuin sen ulkopuolellakin. Osana rohkeutta kannamme vastuun omista
valinnoistamme ja huolehdimme omistamme.
• Oikeudenmukainen
• Meillä kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Kaikilla on yhtäläinen oikeus harrastaa. Kunnioitamme toisiamme,
vastustajiamme ja yhteistyökumppaneitamme.
• Innostava
• Innostamme kaikenikäsiä liikunnan ja urheilun sekä seuratoiminnan pariin. Löydämme jokaiselle innokkaalle
tehtävän ja autamme lapsia ja aikuisia löytämään liikunnan riemun.
• Hauska
• Pidämme hauskaa! Nautimme pelistä ja treeneistä ja annamme sen näkyä. Hauskuus syntyy toisia kunnioittavasta ja
reilusta yhdessätekemisestä.
• Urheilullinen
• Emme tingi urheilullisuudesta. Noudatamme seuran ja joukkueen yhteisiä sääntöjä, ja ymmärrämme, että missä
tahansa kuljemme, edustamme seuraamme.

Visio ja missio
• Visio:
• Olemme Suomen suurin pesäpallon junioriseura vuonna 2028, joka tarjoaa
harrastamisen mahdollisuudet ja innostavat yhteistyömahdollisuudet
pesisliikkarista Superpesikseen asti.

• Missio:
• Liikutamme pääkaupunkiseudun asukkaita ja tuomme kansallispelin jokaisen
kiinnostuneen ulottuville niin kouluissa, kentillä kuin katsomoissakin.

Seuran hallinto
• Roihun vuosikokous on ylin päättävä taho. Vuosikokouksessa jäsenet päättävät esimerkiksi siitä, mitä
toimintoja seurassa kunakin vuonna tehdään ja missä yhteisöissä ollaan jäseninä, miten hallintoa
hoidetaan ja ketkä kuuluvat johtokuntaan.
• Vuosikokous järjestetään vuosittain marraskuussa.
• Seuran ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle sääntöjen mukaisesti.
• Johtokunnassa oleville jäsenille jaetaan vuosittain vastuualueet. Näitä vastuualueita ovat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juniorit
Edustusjoukkue
Talous
Viestintä
Harrastajahankinta
Sidosryhmät
Olosuhteet
Valmennus ja joukkueenjohtajat
Tuomarit ja toimitsijat
Kuntolilikunta

• Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa

Seuran talous
• Johtokunta seuraa seuran talouden kehitystä kuukausitasolla.
Päivittäistä laskutusta ja ylläpitoa hoitaa seurasihteeri, naisten
edustusjoukkueen osalta vastuu on edustusjoukkueen
joukkueenjohtajalla sekä seuran puheenjohtajistolla.
• Seuran tulot koostuvat kausimaksuista, harrasteryhmien maksuista,
tapahtuma- ja kioskituotoista sekä talkootuotoista.
• Suurimmat kulut muodostuvat harjoitus- ja kenttämaksuista,
tuomaripalkkioista, välinehankinnoista, kioskihankinnoista sekä
valmentajamaksuista.
• Seuran tilikausi on 1.10.-30.9.

Seuran toiminnan suunnittelu
-

-

-

Seuran päivittäistä toimintaa ohjaa seuran säännöt
Toiminnan ohjenuorana toimivat vuosikokouksen hyväksymä
talousarvio ja toimintasuunnitelma
Junioritoimintaa ja pelaamista ohjaa juniorijoukkueiden pelisäännöt
Valmentajien toimintaa ohjaa valmentajasopimukset, jotka
päivitetään vuosittain
Tämän lisäksi joukkueilla on omat toimintasääntönsä sekä seuralla
muita ohjeistuksia yhteisiin toimintatapoihin

Seuran vuosi
Lokakuu
•Uusi harjoituskausi käynnistyy
•Joukkueiden avauspalaverit
•Talven vuorojako
•Valmentajien avauspalaveri
•Pelisääntöjen läpikäynti joukkueiden
ja vanhempien kanssa
•Yhteistyökumppaneiden kontaktointi
•Superpesisjoukkueen rakentaminen
•Seuran kauden päätöstilaisuus
•Pesisliikkari käynnistyy

Tammikuu
• Valmentajatapaamiset
• Kesäkauden suunnittelu
• Superpesisjoukkueen
taustatehtäviä
• Talviharjoittelu käynnissä

Marraskuu
•Talviharjoittelu käynnissä
•Valmentajatapaaminen
•Superpesisjoukkueen taustatehtäviä,
varainhankinta
•Seuran vuosikokous

Helmikuu
• Kesäkauden suunnittelu
• Valmentajatapaamiset
• Superpesisjoukkueen
taustatehtäviä
• Sarjailmoittautumiset
• Kesän kenttäkalenterin
rakentaminen

Joulukuu
•Seuran talkoot
•Superpesisjoukkueen taustatehtäviä,
varainhankinta

Maaliskuu
• Kesäkauden suunnittelu
• Pelien sopiminen
• Leiri-ilmoittautuminen
• Superpesisjoukkueen
taustatehtäviä,
varainhankinta
• Toimitsijavuorojen
jakaminen
• Tuomarikoulutus

Seuran vuosi
Huhtikuu
• Harjoituspelit
• Ulkoharjoitusvuorojen
jakaminen
• Tuomarien
kenttäkoulutus
• Koulukierrokset
Heinäkuu
• Pelikausi käynnissä
• Valtakunnalliset leirit

Toukokuu
• Pelikausi käynnistyy
• Perhepesis alkaa
• Pesiskoulun
markkinointi
• Koulukierrokset

Elokuu
• Kesäkauden suunnittelu
• Valmentajatapaamiset
• Superpesisjoukkueen
taustatehtäviä
• Sarjailmoittautumiset
• Kesän kenttäkalenterin
rakentaminen

Kesäkuu
• Alueleirit
• Pesiskoulu

Syyskuu
• Superpesisjoukkueen
rakentaminen
• Iltapäiväkerhot
käynnistyy
• Joukkueiden omat
päättäjäiset

Toimintaympäristö ja kohderyhmät
• Roihu on itähelsinkiläinen seura, joka mahdollistaa liikkumisen niin lapsille
kuin aikuisille. Toiminnan pääpaikkana toimii Roihuvuoren ja Myllypuron
pesäpallokentät, jonka vuoksi tärkeimpiä sidosryhmiä ovat alueen koulut,
päiväkodit ja yritykset.
• Roihu tarjoaa harrastustoimintaa 5-vuotiaista ylöspäin aina huippuurheilijoille asti. Pelaajaura on mahdollista aloittaa pesisliikkarista ja edetä
aina superpesikseen asti. Harrastamisen mahdollisuuksia tarjotaan myös
alemmilla sarjatasoilla: alue-, maakunta- ja suomisarjassa.
• Tavoitteenamme on kasvattaa lajikulttuuria pääkaupunkiseudulla ja tarjota
elämyksiä niin mailanvarressa kuin katsomossakin lajin ystäville ja siitä
kiinnostuneille.
• Oman alueemme lisäksi toimintaympäristömme kattaa muun Helsingin
sekä lähikuntia, joista osa pelaajistamme asuu.

Toimintaympäristö ja kohderyhmät
Lapset ja nuoret

• Kouluvierailut (tutustuminen)
• 5-7-vuotiaat: pesisliikkari, perhepesis, G-juniorit
• 7-9-vuotiaat: joukkuetoiminta, ei tasoryhmiä
• 9-16-vuotiaat: joukkuetoiminta, tasoryhmät mahdollisia
• 16-18-vuotiaat: valtakunnalliset nuorten sarjat (kilpailullisuus) sekä aikuisten sarjat (harraste)
• Pääkaupunkiseudun pesisakatemia: 2.ja korkeakouluasteen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua akatemian

harjoituksiin

Aikuiset
Yritykset ja
yhteistyökumppanit

• Perhepesis (harraste)
• Höntsäpesis (harraste)
• Aluesarjat (harraste)
• Maakuntasarja (Nuorten kasvusarja)
• Suomisarja (kilpailullisuus)
• Superpesis (huippu-urheilu)
• Pääkaupunkiseudun pesisakatemia: 2.ja korkeakouluasteen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua akatemian harjoituksiin

•

Virkistyspäivät, työhyvinvointi

Sidosryhmät
• Koulut ja päiväkodit
• Keskeinen linkki lajiin tutustumisen ja uusien
harrastajien hankkimiseksi
Koulut ja päiväkodit

• Yritykset
• Sponsorointi ja työhyvinvointi
Pesäpalloliitto
Olympiakomitea
Suomen Valmentajat

Yritykset

• Helsingin kaupunki
• Kenttäolosuhteet, vuorot ja
harjoittelumahdollisuudet
• Pesisakatemia
• Nuorten ja nuorten aikuisten kehittymisen
mahdollistaja lisäharjoittelun keinoin

Pääkaupunkiseudun
pesisakatemia

Helsingin kaupunki

• Pesäpalloliitto, Olympiakomitea, Suomen Valmentajat
• Kilpailutoiminta, koulutukset, säännöt ja
ohjeistukset, leiritoiminta

Viestintä
• Seuran virallinen viestintäkanava on MyClub, jota kautta kaikki virallinen
sisäinen tiedottaminen hoidetaan
• Ulkoisen viestinnän tärkein pääkanava on seuran nettisivut
• Muita kanavia
• Valmentajien ja joukkueenjohtajien WhatsApp-ryhmä
• Roihun tuomarien WhatsApp-ryhmä

• Lisäksi kukin joukkue käyttää omia, parhaaksi katsomiaan kanavia sisäiseen
viestintään
• Seuralla on Facebook-tili. Joukkueilla on joukkuekohtaisia Instagram-,
TikTok-, ja Twitter-kanavia.
• Kriisitilanteissa asioista viestii ulospäin seuran puheenjohtaja. Mikäli
puheenjohtajan ei ole mahdollista viestiä, on vastuu varapuheenjohtajalla.

Valmentajakoulutus
• Roihu tukee valmentajien kouluttautumista siten, että jokaiselta
seuran valmentajalta löytyy ikäluokan vaatimuksia vastaava taso.
• Seura maksaa valmentajan koulutukset
• 1-tason koulutuksen aina
• 2-tason koulutuksen aina, mikäli valmentaja sitoutuu valmentamaan seurassa
vähintään kahden vuoden ajan koulutuksen käymisestä
• PLVT-tutkinnon kustannukset sovitaan erikseen

Harrastamisen mahdollisuudet:lapset ja
nuoret
ALOITTAMINEN

pesisliikkari

pesiskoulu

JOUKKUETOIMINTA

perhepesis

Joukkuetoiminta,
kilpa- ja pelisarjat

tuomaritoiminta

AIKUSTEN SARJAT

Apuvalmentajana
toimiminen

Alue-ja
maakuntasarja

suomisarja

Superpesis

Harrastamisen mahdollisuudet: aikuiset

JOUKKUE- JA MUU
SEURATOIMINTA

ALOITTAMINEN

Höntsäpesis,
Perhepesis

Tuomari- ja
toimitsijatehtävä,
valmennustehtävät

joukkuetoiminta

Kaikki aikuisten
sarjat tason
mukaan

Tehtävät
johtokunnassa
tai muissa
vastuutehtävissä

MUUT VASTUUTEHTÄVÄT

Tuomaritehtävät
valitulla tasolla

Valtakunnalliset
luottamustehtävät
seuran
edustajana

Työsuhde
seuraan

???

Toimintaan mukaantuleminen ja
lopettaminen
• Seuran toimintaan pääsee helpoiten mukaan ottamalla yhteyttä kyseisen
joukkueen valmentajaan, joka osaa parhaiten kertoa harjoitusvuoroista ja
joukkueen toiminnasta.
• Uusi pelaaja voi kokeilla pesäpallon mielekkyyttä 3-4 kertaa, jonka jälkeen päätös
siitä, liittyykö mukaan toimintaan, on tehtävä
• Tämän jälkeen pelaaja liitetään joukkueen MyClubiin ja hän saa sinne tunnukset ja
on siten ”virallisesti” joukkueen ja seuran jäsen

• Mikäli pelaaja lopettaa pelaamisen, tulee virallinen ilmoitus tehdä suoraan
tai valmentajan kautta seurasihteerille, joka poistaa henkilön tiedot
MyClubista
• Uudet, kiinnostuneet harrastajat voivat olla myös suoraan yhteydessä
seuran johtokunnan jäseniin tai keneen tahansa seurassa, opastusta
eteenpäin harrastuksen parissa löytyy!

