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Vahvassa myötätuulessa purskuttava pesäpallo elää ja voi hyvin
ainoastaan laadukkaan ja vahvan seuratoiminnan avulla.
Muuttuvassa ja aina vain haasteellisemmassa maailmassa ei selviä
ilman jatkuvaa koulutusta ja itsensä kehittämistä. Pesäpallossa tähän
on vastattu lisäämällä seuroille suunnattua koulutusta. Mukaan on
tullut mm. valtakunnallinen kärkietenijäkoulutus, jonka avulla seurat
luovat oman arvomaailmansa ja seuran vision muutamien vuosien
päähän. Koulutuksen tuloksena valmistuu seuran toimintakäsikirja,
joka ohjaa koko seuran toimintaa ja antaa siitä lukijalleen ytimekkään
kuvan. Etelän Pesiksen alueelta koulutuksessa ovat olleet mukana
Hyvinkään Tahko, Espoo Pesis ja Roihu.

Pääkirjoitus
PPL:n tervehdys

Alueleirien 2011 haku
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Myös seuraavat vuodet tulevat painottumaan seuratoiminnan
kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen. Tavoitteenamme tuleekin
olla se, että jokainen seuratoimija osallistuu ainakin kerran vuoden
aikana koulutukseen, joka edesauttaa seuratoiminnan jokapäiväisistä
askareista selviämistä.
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5

Itä-Länsi palaa Stadiin

5

2

Arto Ojaniemi

Kalenteri

3

Askolan urheilijat

3

Alueleiri 2010

4

Pekka Salonen

Matti Mansikka

Kilpailumääräykset

6

”Seuratoiminta on rakennettava siten, että lapsi
tultuaan mukaan lajimme pariin, pysyy mukana koko
oman elämänkaarensa ajan.”
Pelaamisen ja valmentamisen ohella laadukkaassa seurassa on
kymmeniä toimintoja, joissa tarvitaan tekijöitä ja talkoovoimaa.
Näiden asioiden ollessa kunnossa seura ja koko laji voivat hyvin.
Pesäpallon keskeinen menestystekijä on ollut sen vahva rooli
maakunnissa. Etelän Pesiksen alueella kasvu on viime vuosina ollut
huimaa. Onkin vain ajan kysymys milloin Etelän Pesis on maamme
suurin pesäpallomaakunta. Lisensseillä mitattuna Etelä-Pohjanmaa on
enää reilut 200 edellä jatkuvasti kasvavaa Etelän Pesistä.
Hyvää ja nautinnollista pesäpallokesää kaikille kansallispelimme
ystäville.
Arto Ojaniemi
toiminnanjohtaja

www.etelanpesis.fi
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PESÄPALLON UUSI NOUSU ASKOLASSA

KALENTERI

Lähes unohdettu ja kuihtunut pesäpallo koki
uudelleen syntymisen Askolan Urheilijoissa

KALENTERI
Tapahtumat:

Askolan Urheilijoiden pitkät pesäpalloperinteet olivat jo lähellä jäädä
historian kirjoihin, kun seura oli syksyllä 2009 valmis lopettamaan
koko pesäpallojaoston toiminnan, mutta onneksi muutamat entiset
pelaajat aktivoituivat ja saivat toiminnan jälleen elämään – ja uuteen
nousuun.

Lahti (LMV)
Aluevalmentajakoulutus
Hyvinkään Rantasi
D-tyttöjen turnaus
Kerava (Kepe)

Vielä 80-luvulla naisten pesäpallo oli iso- juttu Askolan Urheilijoissa,
mutta kulta-aika jäi taakse 90-luvun loppupuolella ja pesäpallo koki
lähes totaalisen unohduksen. Onneksi kuitenkin joukko aktiivisia
vanhempia rupesivat tuumasta toimeen ja päättivät jatkaa Askolan
Urheilijoiden pitkiä pesäpalloperinteitä. ”Ensin meillä oli vain
aikuisten seka-harrastejoukkue, mutta joukko innokkaita halusi tuoda
pesäpallon myös lasten ulottuville”, pesäpallossa aktiivisesti mukana
oleva Jouni Tyyskä selvittää. ”Pesäpallo on äärimmäisen hauska laji ja
ainut huonopuoli siinä on ollut se, että porukkaa tarvitsee melko
paljon jos sitä haluaa pelata. Niinpä päätimme aktivoida pesäpallotoiminnan.” Jouni täydentää lähtökohtia uudelleen käynnistämiselle.

”Ei tässä mitään pokaaleita olla hakemassa –
pääasia on että lapset saadaan liikkeelle.”
Syksyn 2009 aikana tehtiin paljon töitä, jotta homma saataisiin
organisoitua kunnolla. Markkinointi pesäpallotoiminnasta tehtiin
koulujen kautta reissuvihkojen mukana koteihin vietynä tietona,
jonka vaikutukset yllättivät kaikki odotukset. Tällä hetkellä n. 400
Askolan Urheilijoiden jäsenestä pesäpalloilijoita on lähes 100.
Pesäpallotoiminta koostuu pääosin E-ikäisistä ja sitä nuoremmista.
”No alkusi tässä ihan vain halutaan opetella hienoa lajia ja siinä
menee varmaankin tämä vuosi, mutta 2011 varmaankin mennään Eikäisten kanssa johonkin ”liigaan”
pelaamaan”, Tyyskä kertoo lasten
käynnistyneestä toiminnasta. Tällä
hetkellä Askolassa on harjoiteltu kerran
viikossa, mutta ulkokaudella on E:n
harjoittelu lisääntymässä kahteen
kertaan viikossa, nuoremmilla pysytään
vielä yhdessä kerrassa. ”Ei tässä mitään
pokaaleita olla hakemassa – pääasia on
että lapset saadaan liikkeelle.” Jouni
tiivistää juniori toiminnan periaatteen.

Koulutukset:
D-poikien turnaus

8.5.
21.5.
13.5.

Tapahtumat:

Koulupesiksen lopputurnaus
Alueleiri
2010 Espoo
Mailapuisto,
Vihdissä

28.5.
28.-30.5.

Alueleiri 2010
ITÄ-LÄNSI
Vihdissä
Helsingin Finnairs Stadium

28.–30.5.
2.-4.7.

Pesäpallon mediaottelu
Kinnari, Järvenpää

31.5.

ITÄ-LÄNSI
Helsingin Finnairs Stadium

2.-4.7.

Tenavaleiri
Haapajärvi

4.-9.7.

Suurleiri
Pori

11.-16.7.

Naperoleiri
Joensuu

21.-24.7.

Nuorisoleiri
Oulu

25.-30.7.

Alueen E-ikäisten Itä-Länsi
Kerava (Kepe)

28.8.

Alueen D-ikäisten Itä-Länsi
Hämeenlinna (Paukku)

4.9.

Alueen C-ikäisten Itä-Länsi
Helsinki (Pumu)

5.9.
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Etelän Pesiksen Alueleiri 28.-30.5.2010
Pekka Salonen, leirijohtaja
Etelän Pesiksellä ja Vihdin Pallolla on ilo toimia kesän 2010
maakunnan alueleirien järjestäjänä F-, E- ja D-ikäisille pesisjunioreille.
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna pelataan viime kesän Suurleirihengessä useita revansseja ja haetaan tuntumaa alkavaan
pesiskesään.
Leiri lähtee liikkeelle jo perjantai-iltana, jolloin pyritään pelaamaan
’eräitä paikallisotteluita’ alta pois ja näin saamaan kaukaa saapuville
aikaa palautua matkasta ja aloittaa oma peliurakkansa lauantaiaamuna. Tarkoitus olisi saada joukkueille 2-3 peliä/päivä.
Leirille on huhtikuun puoleenväliin mennessä ilmoittautunut jo 40
joukkuetta, mutta tilaa on vielä n. 10 joukkueelle. Alueleirijärjestelyt
ovat käynnissä kuumimmillaan. Harvinaisen pitkä lumikausi EteläSuomessa on vaikuttanut siihen, että ulkoharjoitteluun on päästy
käsiksi verrattain myöhäään ja siksi turnaus palveleekin hyvin
pelikuvioiden ja taktiikoiden hionnassa ennen sarjakauden alkua.
Majoituskouluina ovat jo tutut Nummelan-harjun ja Kuoppanummen
koulut ja pelikentiksi on alustavasti varattu Hiidenkirnu (2 kenttää),
Kuoppanummi, Ojakkala, Väinämöinen ja Vihdin kirkonkylä sekä
tarvittaessa Huhmarnummen kenttä. Kilpailukeskuksena toimii viime
kesän tapaan Kuoppanummen koulu. Etäisyydet kenttien välillä ja
majoitukseen ovat maksimissaan 10 km.
Leiriorganisaatiolla on hyvä rutiini viime kesän koitoksen jälkeen ja
siksi uskommekin, että iloinen ja innokas pesismieli valtaa jälleen ei
ainoastaan järjestelijät, pelaajat ja tukijoukot vaan myös vihtiläiset.
Sama tunnelma mikä saatiin aikaan ’kyläkentille’ Suurleirin aikana on
tarkoitus uusia.
On hienoa jälleen nähdä tuttuja pesiskasvoja ympäri Suomen Vihdin
kentillä ja Nummelan taajamassa sekä ennen kaikkea
toivottaa kaikki uudet lämpimästi tervetulleiksi
nauttimaan uusmaalaisesta vieraan-varaisuudesta ja
koko pesisväen kesken tunnetusta välittömästä ilmapiiristä.
ALUELEIRIT 2011 HAUSSA
Laita siis kalenteriisi varaus: Vihti 28.–30.5 ja
ilmoittaudu mukaan Etelän Pesiksen nettisivuilla!
VIIHDYTÄÄN VIHDISSÄ!

Nyt on aika hakea vuoden 2011
alueleirejä. Seuranne voi hakea
järjestettäväksi kaikkia F-, E- ja Djunioreiden leirejä tai vain yhtä.
Kirjalliset hakemukset viim.
16.5.2010 osoitteeseen:
sami.ritola@etelanpesis.fi
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KUNTOPESIS – KOHTI ILOISTA HUOMISTA
Harrastepesis on iloista ja mukavaa terveys- ja
kuntoliikuntaa kansallispelimme parissa.
Naisille on LADY-PESIS, ohjattua liikuntaa samanmielisten aikuisten
naisten seurassa. Ei tarvitse olla aikaisempaa pelikokemusta eikä
edes välineitä. Mukaan voi tulla iloisella ja innokkaalla asenteella.
Miehille on tarjolla ÄIJÄ-PESISTÄ, ryhmät vähän enemmän täynnä
maskuliinista voitontahtoa, mutta silti hauskaa ulkoliikuntaa ja
kunnonkohotusta.

TERVETULOA PERINTEISEEN
HARRASTEPESIKSEN SMTURNAUKSEEN TAMPEREEN
KAUPPIIN 24.-25.7.
Perinteiset harrastepesiksen SMkilpailut kisataan jälleen tulevana
kesänä Tampereella Kaupin urheilupuistossa. Ajankohta on heinäkuun
viimeinen viikonloppu eli 24–25.7.
2010. Turnauksessa pelataan sarjat
miehille ja sekajoukkueille.

Kuntopesissarjat pyörii monella alueemme paikkakunnilla, paikallisen
pesäpalloseuran vetäminä. Voitte koota oman kaveriporukan tai
työpaikkaporukan ja ilmoittautua kuntopesikseen.

Ilmoittautuminen turnaukseen on
alkanut ja päättyy
perjantaina 9.7.2010.

Vaikka harrastepesistä viedään eteenpäin jo monella taholla, on se
vieläkin vieras käsite monelle seuralle. Kannustammekin jokaista
seuraa tutkimaan oman alueen harrastepesismahdollisuuksia ja
samalla kehittää toimintaansa junioritoiminnan ohella. Monin paikoin
aikuisten toiminta on tuonut seuran toimintaan mukaan uusia
aktiivisia seuratyöntekijöitä ja suhteita yhteistyömahdollisuuksiin,
joista meillä kaikilla on aina pulaa. Ota harrastepesiksen mahdollisuus
todesta ja käännä se voimavaraksi seurallenne.

Ilmoittautua turnaukseen voitte
nettilomakkeella, sähköpostilla:
toimisto@hameenpesapallo.fi, tai
postitse Hämeen Pesäpallo,
Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampere.

Etelän Pesiksen kotisivuilta löydät tietoa kuntopesissarjoista.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja
Hannu Kallionpää:
hannu.kallionpaa@kolumbus.fi
0400 - 631 938
0400 - 631 938
Osallistumismaksu on 180 €/joukkue.
________________________________________

ITÄ-LÄNSI PALAA STADIIN
Pääkaupunki Helsinki on tuleva kesänä pesäpallon arvo-ottelun ItäLännen kotipaikkakuntana. Edellinen kerran Helsingissä pelattiin ItäLänsi vuonna 1987 arvokkaalla paikalla, Olympiastadionin luonnonnurmella. Heinäkuun ensimmäisen viikonlopun viisi Itä-Länsi -ottelua
pelataan kaikki upeissa puitteissa Finnair Stadiumilla 2.-4.7.2010.

VALTAKUNNALLINEN LADYPESISTURNAUS TURUSSA
4.-5.9.2010
Tervetuloa kokemaan iloista ja
pesäpallontäyteistä viikonloppua!
________________________________________

Finnair Stadiumin puitteet ovat mahtavat, tuskin koskaan on ollut
kansallispelimme arvo-ottelussa näin hyviä katsomotiloja, yleisöpalvelupisteitä ja ympäristöä. Finnair Stadiumin tekonurmi soveltuu
huippupesiksen pelaamiseen mainiosti, joukkueet rakentavat pelitaktiikkansa vallitsevien olosuhteiden mukaiseksi ja juoksuja tehdään
normaalien sarja- ja arvo-otteluiden mukaisella tavalla. Finskillä
pelatuissa superpesisotteluissa kenttä on ollut ”vinosti” katsomorakenteisiin nähden, mutta IL:ään kenttä piirretään ”suoraan”.
Maineikas Olympiastadion toimii myös Itä-Lännen kohtaamispaikkana. Stadionin pääkatsomon alla oleva käytävä toimii kisatorina,
pesiksen yhteistyökumppanit esittelevät omaa toimintaansa
kisatorilla. Kisatorin yhteyteen tulee myös ravintolapalveluita.
Pesiksen historiatyöryhmä esittelee myös pitkää ja arvokasta
pesishistoriaa Olympiastadionin tiloissa.

5

Stadin Itä-Lännen järjestävät Pesäpalloliitto ja Superpesis yhdessä
paikallisten toimijoiden kanssa. Helsingin alueen seuroista ovat
innolla mukana järjestämässä yhtä Helsingin kesän ykköstapahtumaa
Espoon Pesis, Puna-Mustat, Päiväkummun Pesis ja Roihu. Seurojen
kanssa Itä-Lännen järjestäminen alkoi jo marraskuussa ja vauhti vain
kiihtyy kohti heinäkuun alkua. Järjestelyissä on myös vahvasti
mukana Helsingin kaupunki.
Itä-Länsi -viikonloppu alkaa jo perjantai iltapäivällä Finskillä
pidettävällä nuorten Svengaavalla Startilla. Nimestään huolimatta
menoa ja meininkiä on tarjolla myös vanhemmille: zumbaa, kilpailuja,
tuote-esittelyjä, pesistoimintaa ja jopa orkesteri. Siitä lähtee Stadin
Itä-Länsi liikkeelle!
Lisätietoa lipuista ja koko Itä-Länsi –tapahtumasta on saatavilla
osoitteessa www.pesis.fi/ita-lansi/liput/.
Mennään yhdessä kohti Stadin Itä-Länttä kiihtyvällä vauhdilla!

ITÄ-LÄNSI OHJELMA
Perjantai 2.7.
klo 19.00
A-pojat
Lauantai 3.7.
klo 12.00
klo 16.00

B-tytöt
Naiset

Itä-Länsi 2010 -terveisin
MM-coach / Matti Mansikka
IL 2010 pääsihteeri

Sunnuntai 4.7.
klo 12.00
B-pojat
klo 16.00
Miehet
Lisäksi perjantaina käydään Naisten
ja lauantaina Miesten Tähtien Kisa.
Näissä kisoissa pesiksen gladiaattorit
taistelevat paremmuudestaan
nopeudessa sekä selvittävät, kuka lyö
palloa kaikkein kovinten ja kenellä on
paras heittokäsi.

ETELÄN PESIKSEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2010
•
•

•

•
•

•

Ottelut on pelattava niille määrättyinä pelipäivinä.
Joukkueet voivat siirtää ottelun ilman kilpailupäällikön lupaa mikäli
se pelataan kevätkierroksella ennen 4.7 ja syyskierroksella ennen
31.8. Kuitenkin uusi pelipäivä on ilmoitettava jäsensivustojen
kautta siirtolomakkeella välittömästi kun muutos on tiedossa.
Mikäli joukkueet haluavat siirtää ottelun alkuperäistä pelipäivää
myöhemmäksi on kummankin joukkueen toimitettava ottelusiirtoanomus kilpailupäällikkö Sami Ritolalle Etelän Pesiksen
jäsensivustojen kautta siirtolomakkeella heti, kun muutos on
tiedossa.
Kaikki siirretyt ottelut on pelattava viimeistään 12.9 mennessä.
Kaikki ns. varsinaiset sarjaottelut on pelattava viikon 36 loppuun
mennessä. Mahdollisista uusintaotteluista päättää kilpailutoiminnan johtoryhmä.
Ottelun lopputulos on ilmoitettava tulospalveluun välittömästi
ottelun jälkeen, joko jäsensivustojen kautta erillisellä lomakkeella
tai tekstiviestillä. Pöytäkirjat palautetaan keskitetysti kilpailupäällikölle välittömästi kevät- ja syyskierroksen otteluiden jälkeen.
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•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

Mikäli ottelussa esiintyy epäselvyyksiä, ottelupöytäkirja tulee
toimittaa välittömästi kilpailupäällikölle.
Alueen sarjoissa ei sallita luovutuksia. Joukkue, joka luovuttaa
yhdenkin ottelun suljetaan automaattisesti sarjasta ja sen pelaamat
ottelut mitätöidään.
Seuralla, joka ei ole maksanut luopumissakkojaan tai muita
mahdollisia rästejä, ei ole mahdollisuutta osallistua tuleviin
sarjoihin.
Alueen sarjoissa joissa pelataan jaksosysteemillä, lopetetaan jakso
välittömästi, mikäli ero jaksossa on vähintään 20 juoksua
tasoittavan vuoron ollessa kyseessä. Näissä tapauksissa ottelua
voidaan jatkaa molempien joukkueiden, tuomariston ja
toimihenkilöiden suostumuksella, mutta pöytäkirjaan ei tehdä
merkintöjä.
Kolmen jokerin sääntö on voimassa kaikissa alueen sarjoissa.
Viikkoa ennen ottelulle määrättyä pelipäivää on kotijoukkueen
edustajan ilmoitettava vierasjoukkueen yhdyshenkilölle pelipäivä,
peliaika ja pelikenttä.
Kaikki epäselvät tapaukset ratkoo Etelän Pesiksen kilpailutoiminnan
johtoryhmä.
Joukkue, joka ei noudata näitä em. kilpailumääräyksiä suljetaan
automaattisesti sarjasta.
Joukkueiden keskinäisellä sopimuksella ja tuomarin informoimisella
on ottelupöytäkirjaan mahdollista merkitä enemmän kuin sallitut
12 pelaajaa. Kuitenkin tässä tapauksessa noudatetaan normaalia
kolmen jokerin järjestelmää vuorossa. Sääntö on voimassa
ainoastaan Etelän Pesiksen alaisissa aluesarjoissa.
Kaikissa alueen sarjoissa on voimassa yli-ikäisyys säännös, josta on
erillinen selvitys.
Kotijoukkue on velvollinen ilmoittamaan ottelun tuomaristolle
viikkoa ennen ottelun pelipaikan ja ajankohdan. Mahdollisissa
ottelusiirroissa on tuomaristo pidettävä myös ajan tasalla asiasta.
Siirretyssä ottelussa tuomaristo on ensisijaisesti sama, mutta
kotijoukkueen on selvitettävä tuomariston mahdollisuus tuomita
ottelussa.
E-tyttöjuniorijoukkueilla runkosarjan sarjaotteluiden peliaika on
2+2+1 vuoroparia ja vuoronvaihto tapahtuu, kun joukkueen kaikki
pelaajat (max 12 pelaajaa) ovat olleet kerran lyöntivuorossa ja
kolme sisäpelaaja on palanut, tai viimeistään kun kaikki pelaajat
ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa.

PELAAJASIIRROT ETELÄN
PESIKSEN ALUEELLA
Etelän Pesiksen alueella noudatetaan
avoimuuden periaatetta kaikissa
pelaajasiirroissa.
Mikäli seura- tai joukkue on kiinnostunut jostain toisen seuran alaikäisestä pelaajasta, tulee heidän
ensimmäiseksi ottaa yhteyttä kyseisen pelaajan joukkueen yhdyshenkilöön sekä pelaajan vanhempiin. Vasta
tämän jälkeen voidaan aloittaa siirtokeskustelu pelaajan kanssa.
Kaikki siirrot tehdään avoimesti ja
yhteistyössä sekä vanhan, että uuden
seuran välillä.

Jos joukkueessa ei ole yhdeksää pelaajaa, vuoronvaihto tapahtuu,
kun joukkueen pelaajat ovat olleet yhteensä yhdeksän kertaa
lyöntivuorossa ja kolme sisäpelaajaa on palanut, tai viimeistään kun
joukkueen käyttämien lyöntivuorojen määrä on 9 + joukkueen
pelaajien lukumäärä.
JATKOSARJOISSA E-tyttöjuniorijoukkueilla peliaika on 2+2+1
vuoroparia. Vuoronvaihto tapahtuu normaalisti kolmesta
sisäpelaajan palosta.
•

•

D- ikäisten ja E-poikajunioreiden otteluissa jossa pelataan 3+3+1
vuoroparia EI pelata jatkossa turhia tasoittavia vuoropareja mikäli
jakson voitto on jo ratkennut. Joukkueet saavat halutessaan
tasoittavan pelata, mutta pöytäkirjaan ei tule merkitä pelitekoja.
Muilta osin kaikissa alueen sarjoissa noudatetaan voimassaolevia
Suomen Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä.
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