PUHEENJOHTAJAN KIRJE 7.4.2020

Kootaan taas pikkupaketti tietoa teille kaikille tähän huhtikuun seurakirjeeseen.
Olennainen tieto heti alkuun on tuoda esille se, että maan hallituksen ja pesäpalloliiton linjauksia
noudattaen Kiri&Kirittäret Juniorit ei järjestä toimintaa ennen 13.5.2020.
Vanhemmissa junnuissa toki omaehtoista harjoittelua valmentajat junnuille ohjaavat etänä – ja kun
kevät etenee niin pienemmillekin. Ja koko ajan seura valmistautuu kohden kesäkautta – joka
ennemmin tai myöhemmin kyllä alkaa.

1. Harjoitusvuoroista kesällä 2020
Ne on alustavasti muiden seurojen kanssa lyöty lukkoon ja löytyvät seuramme www-sivuilta
kohdasta harjoitukset. Muutoksia näihin saattaa vielä tulla ja on mahdoton ennakoida, kuinka usein
jonkun vuoron päälle saattaa tulla kesällä jonkun joukkueen peli, nyt kun kausi tiivistyy. Mutta
tarvittaessa kesällä sitten tilannetta sovitellaan, jotta kaikille tulee myös kivasti treenejä
Alustavat harjoitusvuorot löytyvät täältä: https://www.kirijuniorit.fi/tapahtumat/harjoitukset/

2. Kesän pelit
Lähtökohta Pesäpalloliitossa on tällä hetkellä se, että kausi alkaisi kesäkuun alussa Superin pelien
osalta ja Ykköspesikseen on myös tehty jo otteluohjelma. Seuraavaksi se laaditaan Suomen sarjaan
ja sitten tulee Nuorten Superin vuoro.
Lähtökohta toiminnassa junnuja ajatellen on vielä se, että kaikki aluesarjat pelattaisiin hiukan
myöhennetyllä ohjelmalla suunnitellusti tai mahdollisimman kokonaisina. Ja edelleen toiveissa on
se, että kesän leiritkin pelataan.
Muutokset ovat tässä tilanteessa toki mahdollisia ja paljon ehtii nyt huhtikuussa tapahtua. Heti kun
saamme asioista lisätietoa, niin siitä raportoimme kyllä.
Tällä hetkellä ei vielä päästä junnujen pelejä käytännössä kuitenkaan sovittelemaan.

3. Varatut vuorot peleille ja varatut vuokra-autot jne… - muistakaa tarvittaessa perua
B- ja C-junnuissa on syytä muistaa se, että kaupunki on automaattisesti perunut 13.5 saakka tehdyt
pelien varaukset, koska kentät ovat kiinni. Niiden suhteen ei tarvitse meidän tehdä mitään.
Mutta siitä eteenpäin tehdyt varaukset peleille saattaa joukkueiden itse olla syytä perua, jos
aiemmin sovittu otteluohjelma muuttuu ja jos 13.5. kentät tulevat kuitenkin käyttöön. Tästä
muistutamme kyllä joukkueita sitten toukokuussa. Ja toki jos toukokuussa jo saisi toiminnan
aloittaa, niin ei varauksia vielä kannata perua – niille varaamillenne päivillehän saattaa ottelunne
sitten toteutua.
Varatut pikkubussit muistakaa perua Scandia Rentiltä ainakin sinne 13.5. saakka, koska sitä ennen
pelaamaan ei missään päästä. Ainakin vanhemmilla junnuilla varauksia vuokraamoon on.

4. Seuran tuulipuvut
Tuulipuvut ovat nyt joukkueiden tilausten mukaan laitettu työn alle. Toukokuun alkupuolella ne
saapuvat jaettaviksi junnuille hyvässä vaiheessa uutta kautta ajatellen.
40 euroa omavastuuta puvusta kerätään nyt toukokuun alkuun mennessä joukkueittain junnuilta ja
kahdelle valmentajalle/joukkue asuhan tuli sitten seuran puolesta.

5. Peliasut
Uudet peliasut ovat menossa myös tekoon ja niiden määrätarvetta eri kokojen suhteen on arvioitu
osin sovituksen ja osin tuulipukutilauksen kautta. Mutta ennen kesän ensimmäisiä pelejä on seuralla
niin týtöille kuin pojille siis uudet asut valmiina.
Kauteen päästään siis tyylikkäinä. Asut kustantaa seura ja ne ovat seuran omaisuutta. Tulevat toki
junnuille käyttöön ja ylläpidettäviksi.

6. Seurakauppa
Ensimmäistä kertaa seuran historiassa meillä on oma verkkokauppa – oma seurakauppa
yhteistyössä Uniquen kanssa, joka toimittaa meille myös tuulipuvun ja peliasut.
Seurakauppaan on suora linkki www-sivujemme etusivulta:
ja täältä osoitteesta se löytyy: https://kiri.shopunique.fi/
Huomioikaa: Tehdään kuitenkin seuran toimesta vielä tässä kuussa yhteistilaus halukkaille ainakin
teknisestä t-paidasta ja hupparista, koska yhdessä kootusti tilaamalla saamme erän edullisemmin
joukkueille. Tästä tiedotetaan jojoja erikseen pääsiäisen jälkeen.
Mutta muutoin kauppa on auki ja eikun ostoksille!

7. Junnupäällikkö
Riina Kankaanperä aloitti maaliskuun alussa junnupäällikkönämme ja suunnittelee nyt valmiiksi
niin pesisliikkarin kuin pesiskoulunkin kesän toiminnan. Enemmän Riinasta ja Riinan työstä
seuraavassa kirjeessä, sitten kun osaamme suunnitella kautta pidemmälle.
Tässä kuitenkin Riinan esittäytyminen:
https://www.kirijuniorit.fi/?x118281=368898

8. Tuomarikoulutukset!!!
Nyt on mahdollisuus kaikille junnuilla tehdä kesän tuomarikoulutus verkossa – eikä se pahitteeksi
olisi vanhemmillekaan. Jos vähääkään junnua kiinnostaa tuomarointi ja etenkin kaikki jatkavat
tuomarit huomio. Täältä löytyy linkki teille tuomarikoulutukseen. Vanhemmat laittakaapa junnunne
siis lukemaan tämä kirje myös ainakin tältä osin.
Tämän linkin takaa löytyy ohjeet niin aloittaville kuin jatkavillekin tuomareille koulutukseen:
https://www.pesis.fi/uutiset/2020/04/d-n-tasojen-tuomarikoulutukset-kaydaan-etaopiskeluna/

9. Valmentajakoulutuksia voi myös suorittaa etänä
Pesäpalloliitto tarjoaa valmentajille mahdollisuuden. 1-tason koulutuksia pystyy suorittamaan
verkossa maksuttomina etäkoulutuksina ja täyttämään omasta koulutuskokonaisuudestaan puuttuvat
osat.
https://www.pesis.fi/etusivun-laatikko/2020/04/ainutlaatuinen-mahdollisuus-pesapalloliitto-tarjoaa1-tason-valmentajakoulutuksia-maksutta-verkossa/

10. Lisenssit
Uusi lisenssikausi on myös alkanut ja vanhan lisenssin voimassa olo päättynyt. Kun ohjattuja
harjoituksia ei ole ennen 15.3., niin emme oikein voi patistella seurasta lisenssin ostoon. Mutta
muistakaa hankkia lisenssi kuntoon kuitenkin viimeistään ennen ensimmäisiä pelejä – ilman
pelilupaa ei saa pelata.
Ja vakuutusten tulisi kaikilta olla kunnossa ennen ensimmäisiä ohjattua treenejä. Eli viimeistään
toukokuussa, jos silloin päästään jo yhdessä treenaamaan, hankkikaa lisenssi kuntoon. Ja voi sen
hankkia jo nyt – koska lisenssi on voimassa maaliskuun loppuun 2021 saakka – ja sitä ennen
pelataan ja harjoitellaan varmasti moneen kertaan.
Lisenssien hinnat:
Nuorisolisenssi: pakollinen vuonna 2001 – 2007 syntyneille liitto- ja aluejohtoisissa sarjoissa sekä
alue- ja valtakunnallisilla leireillä. (kilpailulupa 58 euroa, vakuutus 39 euroa - yhteensä 97 €)
Juniorilisenssi: pakollinen vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneille liitto- ja aluejohtoisissa
sarjoissa sekä alue- ja valtakunnallisilla leireillä ( kilp.lupa. 35 € ja vakuutus 17 € - lisenssi 52 €)
Tulokaslisenssi: Vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneille, joilla ei ole ollut aikaisempaa lisenssiä.
Voimassa liitto- ja aluejohtoisissa sarjoissa sekä alue- ja valtakunnallisilla leireillä, pesiskouluissa,
pienpesisturnauksissa ja pesisliikkareissa. Sisältää sisäänpääsyn runkosarjan otteluihin (pesispassi).
(kilpailupa 12 euroa ja vakuutus 15 – tulokkaan lisenssi yhteensä 27 euroa)
lisää lisensseistä täältä:
https://www.pesis.fi/uutiset/2020/04/uuden-kauden-lisenssit-myynnissa-vakuutus-voimassa-myosomatoimisessa-lajille-ominaisessa-harjoittelussa/

11. Kausi/kuukausimaksut
Tällä hetkellä talven kulujen ja leirille ennakkoon maksettujen passien sekä seuran vuosimaksun
(125 euroa/junnu) jälkeen joukkueiden kassatilanne on hyvin erilainen. Siksi koronan vallitessa ei
kaikille voi antaa samoja ohjeita siihen, miten kannattaa kuukausimaksujen suhteen edetä.
Jotta maksut jakautuisivat kuukausittain mahdollisimman tasaisesti teidän joukkueiden
sisällä, niin perusohje seuran johdolta on, että jos toukokuussa tai kesäkuun alussa päästään
ulos ja pelit saadaan käyntiin kesäkuussa ja näyttäisi siltä, että leirit toteutuvat → silloin
kaikissa joukkueissa jatkakaa maksuja ihan suunnittelemallanne ja vanhempain palavereissa
sovitulla tavalla, koska kulut kaudesta olisivat silloin aika lailla suunnittelut.
Samoin sitten joka tapauksessa F-pojat, FG-tytöt, G-pojat, E-pojat ja D-pojat – ainakin teidän
kannattaa toistaiseksi jatkaa maksuja suunnitelulla tavalla, koska teillä on ollut niin pienet maksut
talvella ja ei ainakaan vielä suuresti talkoo/yhteistyökumppani varainhankintaa, että se johtaa
siihen, että jonkin verran on vielä kerättävä maksuja tähän mennessä toteutuneiden kulujenkin
kattamiseksi teidän joukkueissanne – vasta myöhemmin kesällä on sitten tarkastelun paikkaa
mahdollisesti talouden ja maksujen suhteen, jos kausi suuresti lyhenee.
C- ja B-pojissa sekä D- ja E-tytöissä tarkkailkaa, mitä toukokuussa tapahtuu ja jos kauden alku
näyttää silloin vielä suuresti siirtyvän, niin arvioikaa te talousarviotanne silloin jo uusiksi ja

miettikää, missä vaiheessa on syytä joko keventää kuukausimaksua tai jotain vastaavaa.
Toimenpiteiden aika teilläkin voi kuitenkin olla vasta sitten ehkä kesäkuussa.
Muistakaa kaikki joukkueet, että katatte maksuillanne vain omaa toimintaanne – mutta siksi maksu
kerätään kuukausittain, että kulut olisivat mahdollisimman tasaiset koko vuoden tai ainakin
kesäkauden.

12. Entä jos harrastamisen kulut käyvät liian raskaiksi?
Seuramme on tänä vuonna niiden seurojen joukossa, joiden toiminnassa mukana olevat perheet
voivat hakea harrastustukea.
Harrastustuki on tarkoitettu jyväskyläläisille perheille.
Tuki voidaan myöntää, jos
• perheessä on vuonna 2005–2013 syntynyt lapsi tai nuori
• lapsi tai nuori haluaa aloittaa liikunnan harrastamisen tai jatkaa harrastamista
• perheen taloudellinen tilanne on este harrastamiselle
• liikuntaseura, jossa lapsi tai nuori haluaa harrastaa, on mukana seuratukihankkeessa ja hyväksytty
seuratuen saajaksi (meidän seura siis on)

Avustuksen ehtojen määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja (bruttotulot),
mutta tukipäätöksessä voidaan käyttää myös tilannekohtaista harkintaa. Tulorajat löytyvät hankkeen
verkkosivuilta.
Perheen ei tarvitse missään vaiheessa minkäänlaisin todistuksin todistaa omaa vähävaraisuuttaan.
Hankkeessa luotetaan siihen, että suuntaa antavat tulorajat ajavat asian ja että perheet kertovat
hakemuksessa todellisen tilanteensa. Oleellista on perheen oma arvio siitä, että taloudellinen tilanne
estää harrastamisen. Tukea voi hakea perheen jokaiselle lapselle, mutta hakemus on täytettävä
erikseen jokaisen lapsen kohdalla.
Seuran puheenjohtaja Matti Mäkinen on tässä yhteyshenkilö, jota voi lähestyä
luottamuksella, mikäli tällaiseen tukihakuun on tarvetta. Lisätietoja löytyy alta olevan linkin takaa.
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/liikunta
Mutta huomioikaa, että nyt koronan laitettua kaupungin liikuntapaikat kiinni ja ajettua
väliaikaisesti seurojen toiminnan alas, niin tukihaku seuratuesta on tauolla. Kunhan
harrastetukikin alkaa taas pyöriä, sen tiedot linkitetään seuramme www-sivuillekin. Olennaista on
kuitenkin se, että Mattiin yhteyttä ottamalla pääsee perhe tarvittaessa asiassa eteenpäin.

13. Kärkkäinen ja varusteet
Kärkkäinen on ainakin kaksi seuraavaa (optio kolmannesta) varusteyhteistyökumppanimme.
Muistakaa ostoksille mennessänne kertoa, että olette Kiri&Kirittäret junnuista ja että teitä koskee

seurahintamme. Nyt on hyvä aika käydä sovittelemassa liikkeessä esimerkiksi uudet piikkarit ja olla
valmiina sillä lailla kesää varten. Monipuolinen valikoima kaikista pesisvälineistä ja kaiken ikäisille
löytyy suoraan hyllyssä Palokassa. On parhaita pesäpallokauppoja Pohjanmaan ja Sotkamon
ulkopuolella.
Joukkueenjohtajille toimitan viitenumeron, jolla joukkueen varusteita (pallot jne..) voi ostaa tilille.
Silloin on aina tärkeää ilmoittaa, mille joukkueelle ostoksia tekee. Olen kaikkien jojojen nimet
ilmoittanut valmiiksi Kärkkäiselle.
Meidän seurahinnat laitan viikonloppuna www-sivuillemme – mutta hinnat on sen kaltaiset, että
netistä ei kannata/tarvitse varusteita verkosta etsiä, vaan voimme käydä aidosti kokeilemassa ja
katsomassa ja ostaa yhtä edullisesti varustekumppaniltamme – on junnuillekin mielekkäämpää.
Useimmiten Palokassa voi törmätä alan ammattilaiseen myyjänä, jos Paavo tai Anu on vuorossaan.

14. Muuta ajankohtaista

•

Jos haluatte, voitte kaikki markkinoida tutuillenne meidän kannatusjäsen kampanjaa
https://www.kirijuniorit.fi/?x118281=370415
Eli haetaan yksityishenkilöitä mukaan tukemaan tärkeää toimintaamme. 31.5.
kannatusjäseniksi liittyvät saavat seuran t-paidan kannatusjäsenmaksuaan (50 €) vastaan.

•

Sitten voitte markkinoida, että seuraamme voi 15-17 nuori hakea kesäduuniin OPkesäduunikampanjan kautta
https://www.kirijuniorit.fi/?x118281=369956

Ja eiköhän tässä sitten jo yhteen kirjeeseen ollut asiaa – enempää en jaksa näpyttää ja paljoa en
ainakaan unohtanut.
Uusi kirje ajankohtaisista asioista seurasta sitten viimeistään toukokuussa – katsotaan silloin,
päästäänkö jo ilmoittamaan joukkueiden valokuvauksesta ja varustepäivästä…

Terveisin Matti Mäkinen, seuran puheenjohtaja

