Koulutusvaatimukset
Kaudella 2018 ovat voimassa seuraavat minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue).
Henkilön on täytettävä koulutusvelvoite ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2.
pelinjohtajana.
Naperoleirille / valmentajan 1. vuoden leirille tulee olla käytynä



1 koulutuspäivä tai -viikonloppu, 1 introilta ja 1 seurailta tai
PML (Pesisjuniorin monipuolinen liikunta)

Tenavaleirille / valmentajan 2. vuoden leireille tulee olla käytynä



2 Koulutuspäivää tai – viikonloppua, 3 introiltaa ja 1 seurailta (1-tason suoritus) tai
JPVT (Junioripesisvalmentajatutkinto)

Suurleirille / valmentajan 4. vuoden leireille tulee olla käytynä



3 koulutuspäivää tai -viikonloppua, 5 introiltaa ja 2 seurailtaa tai
JPVT (Junioripesisvalmentajatutkinto)

Nuorisoleirille / valmentajan 6. vuoden leireille tulee olla käytynä tai



2 koulutuspäivää ja 2 koulutusviikonloppua, 8 introiltaa ja 3 seurailtaa (2-tason
suoritus) tai
NPVT (Nuorten pesäpallovalmentajatutkinto)

Koulutusvelvoite täyttyy, kun henkilö on suorittanut vähintään ko. leirin vaatiman
koulutuksen kokonaisuudessaan (myös lopputyö). Koulutusvelvoitteet ovat
vähimmäisvaatimuksia koulutustasoille – ylemmän tason suoritukset käyvät myös
nuorempien ikäluokkien leireillä (esim. 2-tason koulutuksella voi osallistua kaikille leireille).
Mahdolliset poikkeusluvat anotaan verkkolomakkeella ja anomukset käsittelee
Pesäpalloliiton seura- ja nuorisopäällikkö Jari Malinen. Poikkeuslupa on anottava 8.6.2018
mennessä ja se on voimassa leirikesän 2018.

Juniorivalmentajapolku
Juniorivalmentajapolku on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille.
Juniorivalmentajapolku koostuu viidestä osasta, joista 1-taso on suunnattu
valmennusuransa aloittaville valmentajille sekä peliuralta valmennukseen siirtyville
henkilöille. 2- ja 3-tasoilla valmentajat syventävät omaa ammattitaitoaan.
4-taso on suunnattu henkilöille, jotka toimivat ammattimaisesti valmentamisessa tai
haluavat kehittää valmentamistaan ja toimintaympäristöjään kokonaisvaltaisesti. Tasot
suositellaan käymään järjestyksessä.






1-taso (vanha JPVT)
2-taso (vanha NPVT)
3-taso, Lajivalmentajatutkinto (PLVT)
4-taso, Valmentajan Ammattitutkinto / Valmentajan erikoisammattitutkinto
5-taso, Korkeakoulu / Yliopisto

Tasot koostuvat erilaisista koulutusmoduuleista, jotka toteutetaan joko seuran tai seurojen
toimintaympäristössä tai pesäpallon valmennuskeskuksissa.

Koulutuspäivät- ja viikonloput





Lähellä seuraa tai valmennuskeskuksessa
Seurakehittäjät ja pääkouluttajat toimivat kouluttajina
Kerää samantasoiset valmentajat yhteen
Alueen seurakehittäjät toimivat järjestäjinä

Seuraillat




Seuran tai lähellä olevien seurojen järjestämät seuran kokonaisvaltaiseen toimintaan
ja valmentajien toimintaan seurassa painottuvat illat
Seuran työntekijät, luottamusjohto ja valmentajat yhdessä
Seurakehittäjät kouluttajina

Introillat (valmentajakerhot)



Seuran tai muutamat lähiseuran omassa toimintaympäristössä järjestettävä
käytännön koulutusdemo
Seurat ja seurakehittäjät järjestäjinä, seurakehittäjät ja vierailevat asiantuntijat
kouluttajina

Juniorivalmentajapolku

1-tason valmentajakoulutus pidetään Ylivieskassa lauantaina 2.12.2017.
Alustava aikataulu:
Klo 9.00-12.30 introilta 1
http://www.pesis.fi/koulutus/juniorivalmentajapolku/taso-1/introilta-1/
Klo 13.00-16.00 seurailta
http://www.pesis.fi/koulutus/juniorivalmentajapolku/taso-1/seurailta/
Nämä koulutukset voi sisällyttää myös 2-tason koulutuskokonaisuuteen.
Ilmoittautuminen minulle sähköpostiin mieluiten kootusti seuroittain 28.11.2017 mennessä.
Koulutuskalenterin aloittaessa toimintansa ilmoittautumiset koulutuksiin tapahtuvat
henkilökohtaisesti.
Koulutuksen hinta: 160 euroa+mahdolliset seuralle koituvat kulut/osallistujamäärällä
Tulevia koulutuksia:
3.12.2017 1-taso koulutuspäivä 1 Tyrnävä 9.30-16 (koulutuspäivä 1 järjestetään myös KeskiPohjanmaalla)
6.1.2018 Kinnula 1-taso (sisältö vielä avoin)
14.1.2018 Kärsämäki 2-taso (sisältö vielä avoin)
Mika Härkin
Seurakehittäjä
Oulun seutu, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu
Suomen Pesäpalloliitto ry
044-5881500
mika.harkin@pesis.fi

