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Mistä kaikki sai alkunsa?
● Valon naisten maakuntasarjan harjoituksiin olivat tervetulleita kaikki tasoon
katsomatta
○
○

Joukkueen tarkoituksena oli nauttia pesäpallosta hyvässä seurassa
Joukkue perustettiin kesällä 2016 muutaman vuoden tauon jälkeen ja joukkueeseen kuului
lähinnä pelaajia, jotka olivat joskus pelanneet pesäpalloa (useampi vuosi taukoa)

● Haasteita oli yhdistää uusien tulijoiden ja konkareiden reenaaminen yhdessä
○
○

Tasoero kasvoi liian suureksi
Uusien ohjaaminen oli haasteellista, kun ohjaajat myös reenasivat/pelasivat

● Kyselijöitä ja tulijoita oli paljon, joten kiinnostusta naispesäpalloiluun oli hurjasti!

Harrastepesiksen startti - Kesä 2018
Tavoitteet toiminnalle
● Ei tasovaatimuksia
○ Tarkoituksena nauttia pesäpallosta matalalla kynnyksellä hyvässä
seurassa
● Ilo ja positiivisuus!
● Lainavälineitä tarjolla
● Valinnan mahdollisuus
○ harjoitusmäärät
● Edullisuus
● Yhteisöllisyys
○ uusia ystäviä lajin parista
● Muutakin kun vain pesistä

Käytännössä
●
●
●
●
●
●
●

Kaikille naisille, osallistujien ikähaitari 16-63 v
Harjoitusvuorot hiekkatekonurmella
Aluksi 1h x 2krt/vko, lisättiin myös kolmas vuoro
Ohjaajia jokaisessa reenivuorossa 2-3 hlöä
Saa tulla kokeilemaan kolme kertaa maksutta
Välineitä lainaan
Osallistumismaksu 50e/hlö/kesä keskimäärin 2krt/vko

Markkinointi
● Suhteellisen vähäistä (olimme varautuneet mainostamaan)
○

puskaradio toimi

● Viralliset mainokset
○
○
○
○

Jyväskylän Valon Facebook-sivuilla, myös maksettu (n. 20e) mainos
Jyväskylän Valon nettisivut
Suur-Jyväskylän lehti Aikuisten harrasteliikunta - liite (Kesli organisoi)
Keslin nettisivut

● Jatkossa
○
○
○

markkinointi palloiluseuroihin
kansalaisopiston palloilut
mainonta sinne, missä mahdollisia harrastajia

Haasteet
● Kenttätilanne
● Varusteet
○
○

esim. yksi naisten pesäpallo maksaa vähintään 20e
aikuisten räpylä halvimmillaan 100e

● Isot ryhmäkoot (positiivinen ongelma)
○

Vaatii luovuutta saada pesäpallokentälle 30-40 naista kerrallaan

● Tuen saanti
○
○

Aikuisten matalan kynnyksen liikuntaan harvoin saatavilla tukea
KKI:lle kiitos tämän vuoden tuesta!

● Ohjaajia tarpeeksi
● Taitotaso:
○

“Jos toiminta jatkuu vielä ensi kesänä, olisi ehkä hyvä tehdät erikseen ryhmät jo aiemmin
mukana olleille ja ihan uusille pelaajille. Näin kaikille tulisi hyvin omia taitoja vastaavia treenejä.”

Osallistujien mietteitä
● Oli heti tervetullut olo, hyvä meininki ja helppo tulla.
● Matala kynnys
○
○
○
○

Sai tulla kokeilemaan kolme kertaa maksutta
Ei tarvitse olla omia välineitä
Hinta
Mainostettiin, että kaikentasoiset ovat tervetulleita

● Harjoitusten monipuolisuus, ei pelkkää pelaamista
○

Hyviä vuoroja ja riittävästi

● Ohjaajat
○

Sydämellä mukana

● Yli 50v, omien sanojensa mukaan sohvaperuna, ennen ei seurannut
pesäpalloa, nyt pelaa ja fanittaa

Osallistujien mietteitä osa 2
● Reenejä mietitty pitkälle, joista paljon hyötyä itse peleihin
○

ottaen huomioon osallistujien kehityskaaren, osaa soveltaa esim. jakaa porukan "kovat luulot"
jne.

● “Vaikka suoritus olisi ollut kuinka huono tahansa, teidän mielestänne se oli aina
vähintään hyvä yritys.”
● “On kyllä ollu tosi hieno kesä jo nyt pesiksen suhteen. Oppimisen iloa, hyvä
ilmapiiri, monipuolisia treenejä, hyvä porukka. Kesästä puuttuis paljon jos ei ois
matalankynnyksen harrastepesistä. Kiitos ihan todella paljon!”

Tärpit
● Yhteistyössä voimaa: Iso kiitos alueen muille seuroille, joiden kanssa saimme
sovittua esim. pääsylippuja peleihin (Kirittäret, Jyväskylän Lohi, Lievestuoreen
Kisa, Laukaan Urheilijat)
● Riittävästi ohjaajia
● Vastuunjako selkeäksi
● Monipuolisuus - ei pelkkää pelaamista

