Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille
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Tervetuloa mukaan Lahden Mailaveikkojen toimintaan!
Hienoa, että olet valinnut Lahden Mailaveikot seuraksesi.
Toivomme, että luet tämän oppaan läpi. Myöhemmin voit tarkistaa oppaasta asiat, joista olet
epätietoinen. Mikään opas ei kuitenkaan ole täydellinen. Tämän vuoksi ota rohkeasti yhteyttä
seuran vastuuhenkilöihin asioissa, joista olet epävarma.
Lahden Mailaveikkojen toiminta menee tällä hetkellä vahvasti eteenpäin. Kaikkein eniten
seuran toiminnan laatu on kiinni vapaaehtoistyötä tekevistä joukkueiden toimihenkilöistä.
Seuran johtokunnan ja vastuuhenkilöiden tehtävänä on antaa tukea joukkueille. Kun toiminta
perustuu vapaaehtoiseen talkootyöhön, on eri toimihenkilöiden tarkoituksen mukainen työnjako
ja yhteistyön sujuminen ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi oppaassa on kerrottu
johtokunnan ja vastuuhenkilöiden työnjaosta sekä joukkueen toimihenkilöiden tehtävistä.
Toivomme, että tutustut aktiivisesti seuran toimijoihin ja osallistut jäsenille järjestettäviin
tilaisuuksiin. Kun tunnemme toisemme, asiat sujuvat ja tutussa porukassa on helppo toimia.
Toivomme, että toiminta seurassamme on antoisaa.

Lahden Mailaveikkojen johtokunta
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1. Perustiedot seurasta
Lahden Mailaveikot on vuonna 1929 perustettu pesäpallon erikoisseura. Lahden Mailaveikot on kaikkien
aikojen menestyksekkäimpiä suomalaisia pesäpalloseuroja. Se on voittanut miesten Suomen mestaruuden
kahdeksan kertaa ja naisten Suomen mestaruuden yhden kerran. Vuodesta 2013 Lahden Mailaveikkojen alla
on toiminut myös lahtelainen baseball seura Pirates.
Lahden Mailaveikot on kirjannut toimintansa tärkeimmiksi arvoiksi kansallispelimme lajiylpeyden arvostamisen,
liikunnan ilon ja terveen kilpailuhengen tarjoamisen harrastajille sekä yhdessä tekemisen.
Seuran ylin päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous. Kokousten välillä ylin päätösvalta on
johtokunnalla.
Seurannettisivut löytyvät osoitteesta www.lahdenmailaveikot.fi ja sähköpostiosoite on
toimisto@lahdenmailaveikot.fi
2.

Vastuualueet ja tehtävät

2.1 Johtokunta
Seuran yleishallinnosta vastaa johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 10 varsinaista jäsentä.
Jokaisella johtokunnan jäsenellä on toiminnallinen vastuualueensa, joista sovitaan ensimmäisessä
johtokunnan kokouksessa.
Johtokunnan vastuulle kuuluvat muun muassa seuran taloudesta huolehtiminen, olosuhdeasiat sekä
toiminnan valvonta ja suunnittelu.
2.2 Joukkueenjohtajakokous
Lajitoiminnan yleinen kokous, johon osallistuvat joukkueiden edustajat, kokoontuu tarpeen mukaan. Yleisessä
kokouksessa äänivaltaisia ovat johtokunnan jäsenet sekä joka joukkueesta yksi edustaja. Yleisessä
kokouksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja tiedotetaan johtokunnan päätöksistä seuralle.
2.3 Joukkueet
2.3.1 Mitä aloitteleva pesäpalloilija tarvitsee?
Vakuutus
Jokaisella pelaajalla on oltava vakuutus. Pelaajalle otetaan vakuutus Pesäpalloliiton tarjoamalta
yhteistyöyhtiöltä tai pelaajalla voi olla myös oma urheilutoiminnan kattava vakuutus. Tästä tulee toimittaa
vakuutustodistus joukkueenjohtajalle. Joka joukkue päättää, hankitaanko vakuutukset keskitetysti joukkueen
kautta vai huolehtiiko jokainen pelaaja oman vakuutuksensa hankkimisesta.
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Pelaajalisenssi
Pelaaja tarvitsee pelaajalisenssin silloin, kun hän on mukana Suomen Pesäpalloliiton ja sen alueellisen sarjan
(Etelän Pesis) organisoimassa pesäpallotoiminnassa.
Kengät
o Pesäpalloilun voi aloittaa joko sopivilla lenkkareilla tai piikkareilla. Kenkä ei saa olla liian pieni eikä liian
iso (maksimissaan yhden numeron suurempi kuin jalan koko).
o Talvella koulujen saleissa tulee olla vaaleapohjaiset sisäpelikengät. Suurhallissa ja Mukkulan
Palloiluhallissa voi käyttää lenkkareita tai vaaleapohjaisia sisäpelikenkiä.
o Kesällä hiekkatekonurmikentällä tulee piikkareissa käyttää lyhyempiä piikkejä (max 6 mm), jotta
hiekkatekonurmi ei vaurioidu. Hiekkakentällä piikkareissa voi käyttää normaalinmittaisia piikkejä (9-12
mm).
Kypärä
Jokaisen pelaajan on käytettävä kypärää. Kypärän kokoa voi säätää suuremmaksi tai pienemmäksi tarpeen
mukaan.
Räpylä
Jokaisen pelaajan on hankittava oma räpylä. Alkuun räpylän voi tarvittaessa saada lainaan seuralta lyhyeksi
aikaa. Sopivan kokoisen räpylän hankintaan voi kysyä apua joukkueen valmentajilta tai urheiluliikkeen
myyjältä.
Maila
Oman mailan hankkiminen on alkuun vapaaehtoista. Joukkueilla saattaa olla yhteisiä mailoja, jotka ovat
kaikkien joukkueen jäsenten käytettävissä. Sopivan mittaisen / painoisen mailan hankintaan voi kysyä apua
joukkueen valmentajilta tai urheiluliikkeen myyjältä.
Pallot
Harjoituksissa käytetään joukkueen palloja. Jos haluaa hankkia omaan harjoituskäyttöön palloja, kannattaa
kysyä joukkueen valmentajalta neuvoja pallojen hankintaan, jotta pelaajalle hankitaan ikäluokkaan sopiva
pelipallo.
Peliasu
Peliasut ovat seuran omaisuutta. Peliasu on joukkuekohtainen, ne eivät siirry pelaajien mukana seuraavan
ikäluokan joukkueeseen. Jokainen joukkue vastaa pelipukujen hankkimisesta.
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Vaatetus
Seuran linja edellyttää yhtenäistä asua pelikentille. Seura suosittelee yhtenäisen harjoitus- ja edustusasun
hankintaa. Joukkuetilaukset tekee joukkue keskitetysti. Seura tarjoaa jäsenilleen myös fanituotteita.
Harjoitukset pidetään talvella sisätiloissa (liikuntasalit, Suurhalli, Mukkulan Palloiluhalli). Kesällä harjoitukset
ovat tekonurmella tai hiekkakentällä. Pelaajien on pukeuduttava sisäharjoituksiin sisäliikuntavarusteisiin.
Ulkoharjoituksissa pukeudutaan sään mukaan verryttelyasuun tai sään kestävään tuulipukuun
2.3.2 Mitä pelaaminen maksaa Lahden Mailaveikoissa?
Joka joukkue maksaa pääseuralle joukkuemaksun (20,00 € / pelaaja), joka lasketaan joukkueessa pelaavien
lasten / nuorten määrän mukaisesti. Lisäksi pelaajat maksavat jäsenmaksun pääseuralle. Seuran
jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksen yhteydessä.
Lisäksi pelaajilta kerätään joukkueen määrittelemiä kausimaksuja joukkueelle. Joukkueet voivat hankkia
talkootöitä / sponsoreita, joiden avulla pienennetään kerättävien kausimaksujen suuruutta.
Seuran jäsenmaksu laskutetaan vuosittain vuosikokouksen jälkeen (tammi-helmikuussa). Kesän aikana (kesäelokuu) jäsenmaksu kerätään uusilta pelaajilta, jotka ovat tulleet seuran toimintaan mukaan talven aikana.
Seuran jäsenmaksulla ja joukkueilta kerättävällä joukkuemaksulla katetaan osittain seuraavat asiat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lajiliiton jäsenmaksu
Etelän Pesiksen jäsenmaksu
Tiedotuskulut
Koulutusmenot
Kauden päättäjäiskulut
Toimistotarvikkeet
Postikulut
Kopiointikulut
Nettisivujen ylläpito
Pesiskoulun ohjaaja- ja varustekulut

2.4. Joukkueen toimihenkilöt
Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat / ohjaajat, rahastonhoitajat,
huoltajat ym.) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat joukkueen
toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Joukkueen
toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä Pesäpalloliiton ja
seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin
tilaisuuksiin sekä ovat velvollisia olemaan seuran jäseniä.
Joukkueen vanhempainkokous valitsee toimihenkilöt kaudeksi kerrallaan. Joukkueen vanhempainkokous tai
seuran johtokunta voi myös erottaa toimihenkilön.
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2.4.1 Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja toimii linkkinä joukkueen vanhempien ja seuran välillä. Hän myös huolehtii siitä, että
joukkueen toiminta pyörii. Tässä yleisimmät joukkueenjohtajat tehtävät:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Tiedotus pelaajille, vanhemmille ja seuralle.
Tukee omalla toiminnallaan valmentajien työrauhaa.
Vanhempainkokouksen järjestäminen.
Huolehtii siitä, että pelaajien maksut ovat kunnossa ja että kaikkien pelaajien tiedot ovat ajan tasalla
seuran jäsenrekisteriä ylläpitävällä henkilöllä.
Pelimatkojen, turnausten ja kotiotteluiden organisointi.
Laatii ja vastaa yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa joukkueen talousarvion ja
toimintasuunnitelman laatimisesta ennen kauden alkua. Esittelee ja hyväksyttää talousarvion
joukkueen vanhempainkokouksessa.
Laatii joukkueen toimintakertomuksen kauden päätteeksi.
Valvoo, että ainoastaan seuran jäsen- ja kausimaksunsa maksaneet pelaajat osallistuvat harjoituksiin
ja otteluihin.
Valvoo, että otteluissa kaikki pelaavat seuran hyväksymissä peliasuissa.
Vastaa joukkueen omatoimisen sekä seuran yhteisten varainhankintojen suunnittelusta ja
toteutuksesta joukkueessaan.
Hyväksyy joukkueen laskut.
Huolehtii vakuutuksen ja kilpailulisenssin hankkimisesta pelaajille sekä toimihenkilöille ohjeiden
mukaisesti. Tutustuu vakuutusohjeisiin ja selvittää pelaajille vakuutuksen antaman turvan sekä
menettelytavan tapaturman sattuessa. Varmistaa ennen sarjakauden alkua, että kaikilla on vakuutus
ja kilpailulisenssi.

Mikäli erillistä rahastonhoitajaa ei ole, huolehtii joukkueenjohtaja joukkueen taloudesta erillisen kirjanpitoohjeen mukaan.
2.4.2 Vastuuvalmentaja
Vastuuvalmentaja kantaa päävastuun joukkueen harjoittelusta ja peluuttamisesta ja huolehtii siitä, että myös
apuvalmentajat tietävät nämä periaatteet ja noudattavat niitä. Yleisimmät tehtävät:
o On paikalla ja ohjaa joukkueen toimintaa harjoituksissa sekä otteluissa – mikäli vastuuvalmentaja ei
ole paikalla, huolehtii hän siitä, että harjoituksia / ottelua ohjaavalla henkilöllä on käytössään tarvittava
tieto.
o Juniorijoukkueen ollessa kyseessä peluuttaa pelaajia oikeudenmukaisesti ja joukkueen kanssa
sovittujen peluuttamissääntöjen mukaan.
o Vastaa joukkueen kurista ja hyvästä käytöksestä kentällä ja kentän ulkopuolella.
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2.4.3 Huoltaja
Huoltajan rooli on huolehtia joukkueen varusteista sekä ensiaputarvikkeista. Huoltaja:
o Huolehtii siitä, että joukkueen ensiapulaukku on ajan tasalla ja paikalla peleissä ja harjoituksissa.
o Mikäli joukkueella on yhteiset vesipullot, huolehtii, että ne ovat paikalla peleissä ja harjoituksissa.
o Huolehtii siitä, että jokeripaidat ja muut varusteet ovat paikalla peleissä ja harjoituksissa sekä huolehtii
niiden kunnossapidosta.
o Huolehtii ensiavusta peleissä ja harjoituksissa.
2.4.4 Rahastonhoitaja, kioskivastaava ym.
Rahastonhoitajan, kioskivastaavan ja mahdollisten muiden toimijoiden tehtävät voidaan määritellä vapaasti
joukkueen sisällä. Rahastonhoitajan tulee toimia seuran kirjanpito-ohjeen mukaisesti. Rahastonhoitaja vastaa
kuittien tiliöinnistä.
2.5. Pelaaminen joukkueissa
Lahden Mailaveikkojen juniorijoukkueet pelaavat Etelän Pesiksen järjestämässä aluesarjassa sekä osallistuvat
lasten / nuorten turnauksiin, alueellisille sekä valtakunnallisille leireille.
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