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KILPASARJAAN VAI PELISARJAAN? 

 SIINÄPÄ VASTA PULMA 

Vuodesta toiseen monia mietityttää, miksi joku jouk-

kue ilmoittautuu kilpa- ja toinen pelisarjaan. Kysymyk-

sessähän on viimekädessä joukkueiden oma ratkaisu 

siitä, millä tasolla kukin kokee pelaavansa? 

Siitäkin huolimatta, että joukkueet tekevät itse arvion omasta taito-

tasostaan, aiheuttavat jotkut valinnat toisissa joukkueissa ihmetystä, 

kummastusta ja jopa harmitustakin. Miksi ihmeessä joku joukkue 

haluaa tulla pelisarjaan vain voittaakseen sen? Ja miksi kilpasarjassa 

pitää olla ”heittopussilta” tuntuvia joukkueita, eihän siitä ole mitään 

hyötyä meille? Vastaus ei olekaan ehkä niin yksinkertainen. 

Toisten mielestä ”väärälle valinnalle” löytyy usein selitys hyvinkin 

helposti. Kyseessähän voi olla puhtaasti virhearvio tai puhdas menes-

tymisen nälkä tai halu kehittää joukkuetta tulevaisuutta silmällä pitä-

en. Jokaisen olisi kuitenkin hyvä miettiä tarkkaan omia valintojaan, 

jotta pesäpallon tai minkä tahansa muun urheilulajin pääperiaate 

toteutuisi – kehittyminen omassa lajissaan!  

”Se, että oli ”heittopussi” omassa sarjassaan 

nuoremmalla joukkueella, ei tarkoita sitä, että 

olisi sitä tulevalla kaudella.” 

Se, että oli heittopussi omassa sarjassaan nuoremmalla joukkueella, 

ei tarkoita sitä että olisi sitä tulevalla kaudella. Usein junnusarjoissa 

pätee periaate, että vanhempi ikäluokka hallitsee ja nuorempi opet-

telee - poikkeuksia unohtamatta. Onko ylipäänsä mielekästä voittaa 

kerta toisensa jälkeen kymmenen tai kahdenkymmenen juoksun erol-

la? 

Sitten se toinen laita – ”heittopussit” kilpasarjassa. Ehkä kyse ei ole-

kaan virhearviosta vaan kovien vastustajien hakemisesta ja sitä kautta 

oman peli kehittämisestä tulevaisuuden pelejä silmällä pitäen. Kovien 

joukkueiden on sitä ehkä vaikea ymmärtää, mutta jokaisen itseään 

kunnioittavan valmentajan ja joukkueen tulisi hakea kovia pelejä ke-

hittyäkseen. 

Etelän Pesiksen alueen ja täällä pelaavien joukkueiden kannalta olisi 

terveellistä, jos kaikki haastaisivat itsensä ja joukkueensa uusiin ta-

voitteisiin. Alueemme pelillisen tason nostaminen ei käy käden kään-

teessä vaan vaatii pitkäjänteistä, kehityksen himoista työtä, seuroissa. 

Parempi hävitä yhdellä juoksulla, kuin voittaa kahdellakymmenellä! 
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JOKAINEN TEKEE TYYLILLÄÄN, MUTTA 

TAVOITE ON AINA SAMA – LISÄÄ HAR-

RASTAJIA PESIKSEEN! Teksti Mika Lappalainen, Kuvat Pesis.fi 

Monessa seurassa työstetään kovaa vauhtia tämän 

kesän pesiskouluja, mutta millä keinoin saada toimin-

nasta pelaajia tuottavaa toimintaa? 

Vastaus voi olla pesiskoulurehtorikoulutus, jossa ajatukset ja ideat 

toteutusmahdollisuuksista vaihtavat omistajaa. Pesiskoululle ei var-

masti löydy yhtä ainoaa oikeaa toteutus mallia, vaan jokaisen seuran 

on haettava omaan toimintaan parhaiten istuva runko. Toiset järjes-

tää pesiskoulun leirityyppisesti tai koko kesän läpikestävänä harjoitus 

ryhmän, kun taas toiset tykkäävät korttelipesis tyyppisestä ratkaisus-

ta. 

Pesiskoulun päätavoite on kuitenkin aina selvänä mielessä: lisää har-

rastajia seuralle! Tämän positiivisen vaikutuksen lisäksi pesiskouluilla 

haetaan alueellista imagoa lasten ja nuorten liikuttajana ja tietysti 

laatua seuran junioritoimintaan.  

Onnistuakseen tavoitteissaan, joita pesiskoululle kukin asettaa, tarvi-

taan laadukas pesiskoulutoiminta. Laadukkaassa toiminnassa lapsi 

kokee onnistumisen tunteita, turvallisen harrastus ympäristön ja 

uuden taidon oppimisen riemua. Tästä syystä pesiskoulun huolellinen 

suunnittelu on avain asemassa – ohjaajien koulutusta unohtamatta. 

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Uusien pelaajien lisäksi saattaa 

siis olla, että seuran kassaankin kilahtaa muutama ylimääräinen euro. 

 

 

 

 

KALENTERI 

Koulutukset: 

Liitonsarjatuomari koulutus 22.3. 

     Hyvinkään Rantasipi, klo 18.00 

Pesiskoulurehtorikoulutus 26.3. 

Tuomarivastaavien koulutus 29.3. 

     Hyvinkään Rantasipi, klo 18.00 

Kirjurikoulutus  5.4. 

     Hyvinkään Rantasipi, klo 18.00 

JPVT-koulutus                             8.-10.4.      

Harrastepesiskoulutus 28.4. 

     Järvenpää 

Tapahtumat: 

Alue- ja maakuntasarjapalaveri  28.3. 

     Hyvinkään Rantasipi, klo 18.30 

Your Move-tapahtuma                 27.-29.5. 

     Helsinki 

Alueleirit                           10.-12.6. 

     Hämeenlinna D- ja F-ikäiset 

     Janakkala E-ikäiset 

C-ikäisten aluejoukkueturnaus 14.8. 

     Tampereella 
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ALUELEIRI 2011 

Hämeenlinnan Paukku ja Janakkalan Jana ovat otta-

neet vuoden 2011 alueleirin järjestettäväkseen ja 

vauhti järjestelyissä on kova. Ilmoittautumisia otetaan 

vielä vastaan ja toivotaan alueen ulkopuolistenkin 

joukkueiden ottavan osaa. 

Paukku ja Jana toivottavat kaikki joukkueet tervetul-

leeksi 10. - 12.6. ottamaan mittaa toisista ikäluokan 

joukkueista.  

E-ikäiset pelaavat Janakkalassa ja F- sekä D-ikäiset mit-

televät Hämeenlinnassa. 

Leiripassin hinta on 60 €/hlö ja ilmoittautumismaksu 

on 150 €, joka sisältää kaksi leiripassia. 

Lisätiedot leiristä: 

www.hameenlinnanpaukku.sporttisaitti.com 

www.janakkalanjana.putteri.fi 

 

YOUR MOVE KOKOAA NUORET LIIKUN-

NAN ÄÄRELLE HELSINGISSÄ  

Touko-kesäkuun vaihteessa Helsingin keskustan valtaa 

Your Move -tapahtuma. Paikalle saapuu valtava määrä 

eri lajien edustajia esittelemään omia lajejaan. 

Myös pesäpallo esittäytyy kyseisessä tapahtumassa ja toteutuksesta 

vastaa Pesäpalloliitto yhdessä Etelän Pesiksen ja pääkaupunkiseudun 

seurojen kanssa. Esittelyssä mm. uudistettu lyöntimylly eli Hitteri. 

Tavoitteena tehdä lajista katu-uskottava ja tavoittaa uusia harrastajia 

lajin pariin pelillä, jossa ei tarvita 20 henkeä pelin aikaan saamiseksi. 

Your Move –tapahtuma järjestetään Helsingissä, Olympiastadionin 

läheisyydessä 27.5. -1.6.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


