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TULEVAN KAUDEN VALMISTELUT TÄY-

DESSÄ VAUHDISSA JOKA RINTAMALLA 

Niin joukkueet kuin seurojen taustatoimijatkin valmis-

tautuvat täyttä päätä tulevan kauden koitoksiin. Pelaa-

jat hikoilevat perusharjoituskauden äärellä, joukku-

eenjohtajat alkavat sopimaan pelipäiviä ja tuomari-

kouluttajat viimeistelevät kauden koulutusmateriaalia. 

Etelä-Suomen, Hämeen ja Päijät-Hämeen hiihtolomaviikot on käsillä 

ja on hyvin ansaittu tauon paikka. Heti lomaviikon jälkeen alkaakin 

tutut joukkueenjohtajien kiireet niin palaverien kuin pelikalenterien 

sovittamisen kanssa, unohtamatta monipuolisia koulutuksiakaan. 

C- ikäisten aluejoukkueemme kävi Porissa näyttämässä pesäpalloilun 

mallia niin Varsinaissuomalaisille kuin Satakuntalaisillekin. Turnaus oli 

erinomainen mittari ikäluokkamme kärjen osaamisesta ja antoi selke-

än signaalin siitä, että alueemme seuroissa tehdään oikeita asioita. 

Tuudittautua ei tulokseen toki kannata sillä on päivänselvää, että 

laadukas työnteko palkitaan niin meillä kuin muuallakin ja kauden 

päätavoitteet ovat varmasti kaikilla kesän koitoksissa. 

Laadukas työ kantaa hedelmää myös seuratasolla ja tästä johtuen 

heti helmi-maaliskuun taitteessa tulevat alueemme seurat olemaan 

koolla Hyvinkäällä seuratoimijapäivän merkeissä. Tilaisuuden kanta-

vana teemana on lasten- ja nuorten toiminnan kehittäminen sekä 

yhteistyön tehostaminen alueemme seurojen välillä. 

Tulevan kauden alueleiri ja aluesarjailmoittautumiset ovat alkaneet ja 

näyttää taas siltä, että tulemme saamaan niin laadukkaan aluesarjan 

kuin alueellisen leirinkin. Kuten ensimmäisestä kappaleesta voi huo-

mata on alueemme laaja ja kilpailutoiminnan osalta se tulee olemaan 

vielä laajempi, sillä valtaosa Kymenlaakson joukkueista tulee osallis-

tumaan myös sarjatoimintaamme. 

Muutoksen tuulet puhaltavat myös valtakunnallisilla leireillä, sillä 

leirit ovat saaneet muutamia merkittäviä sääntömuutoksia, jotka 

osaltaan vaikuttavat myös aluesarjamme toimintaan. Valtakunnalli-

sesti on tärkeää, että pelataan mahdollisimman samankaltaisilla mää-

räyksillä jolloin toiminta on yhdenmukaista ja selkeää. Luonnollisesti 

meidän kaikkien maakuntien on huomioitava myös paikalliset erot ja 

tehtävä näiden pohjalta omia hienosäätöjämme pykäläviidakkoon. 

Tältä pohjalta etenemme kohti kiireistä kevättä. Haluan toivottaa 

kaikille aurinkoisia kelejä ja liukkaita latuja. 

Sami 
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ETELÄN PESIKSEN ALUEJOUKKUEET 

VAUHDISSA PORIN KARHUHALLISSA 
 TEKSTI Sami Ritola, KUVAT Länsi-Suomen Pesis 

Etelä-Suomen edustusjoukkueet olivat rautaa ensim-

mäistä kertaa talvella pelatussa C- ikäisten aluejouk-

kueturnauksessa Porin Karhuhallissa. 

Huolimatta erittäin aikaisesti aamuherätyksestä ja pitkästä bussimat-

kasta olivat niin tyttöjen kuin poikienkin Etelä-Suomen aluejoukkueet 

hereillä heti alusta alkaen. Kyydistä pääsivät nauttimaan niin Varsi-

nais-Suomen kuin Satakunnankin vastaavat kokoonpanot. 

Aamu alkoi poikien kohdatessa Varsinais-Suomen yhdistelmän, joka 

lannistui poikiemme edesottamusten saattelemana lukemin 15-2. 

Toisessa ja poikien osalta turnauksen päättäneessä ottelussa olikin 

sitten turnausvoitto pelissä, sillä päivän aiemmassa ottelussa Sata-

kunta kaatoi myös Varsinaissuomalaiset. Tiukaksikin uumoiltu ottelu 

päättyi kuitenkin karuselliin, sillä Etelä-Suomi tarjosi Satakuntalaisille 

varsinaista tivolia peräti lukemin 33-3. 

Tyttöjen puolella joukkueemme kulki voitosta voittoon, mutta huo-

mattavasti tiukemman kaavan kautta kuin pojat. Ensimmäisessä otte-

lussa vaiherikkaiden tilanteiden jälkeen tyttöjoukkueemme voitti 

Satakunnan niukasti juoksuin 13–11. Tyttöjen osalta turnauksen 

päättänyt ottelu Varsinais-Suomea vastaan oli numerollisesti vielä 

tiukempi päättyen kuitenkin tyttöjemme voittoon juoksuin 8-7. 

Poikien joukkueen pelinjohtajina toimivat Arto Haukkamaa ja Lauri 

Helin ja joukkueessa pelasivat: Eero Tarvainen, Henrik Toikka, Matias 

Kauppinen, Aki Lento, Aki Jäntti, Tuomas Tyni, Teemu Innala, Eero 

Kuitunen, Tuukka Grönberg, Arttu Haukkamaa, Joonas Maunu ja 

Samppa Mielonen.  

Tyttöjen joukkuetta johti menestyksekkäästi Petri Kaijansinkko ja 

Markku Vahvelainen ja joukkueessa pelasivat: Mira Pasanen, Sara 

Tuomisto, Ella Montonen, Wilma Hämäläinen, Annariikka Hietala, 

Ellinoora Ojala, Emilia Helminen, Jenni Kylliäinen, Titta Siilin, Lotta 

Vahvelainen, Tessa Vahvelainen ja Aino-Kaisa Laakso 

Kaiken kaikkiaan molemmat joukkueemme pelasivat hyvällä tasolla, 

josta palkkana myös turnausvoitot. Taiston tauottua harjoittelua on 

taas mukava jatkaa seurajoukkueissa. 

Seuraavan kerran aluejoukkueet kohtaavat toisensa elokuussa, jolloin 

mukaan asettuu Etelä-Pohjanmaan joukkueet. 

 

 

 

 
 

 
 

TULOKSET 

 

Tytöt: 

VS Pesis - Satakunta 1-14 

Satakunta - Etelä-Suomi 11-13 

Etelä-Suomi - VS Pesis 8-7 

 

Pojat: 

Satakunta - Etelä-Suomi 3-33 

Etelä-Suomi- VS Pesis 15-2 
Varsinais-Suomi-Satakunta 10-13 
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MUUTOKSIA LEIRIEN- JA ALUESARJOJEN 

KILPAILUMÄÄRÄYKSIIN   
 TEKSTI Sami Ritola 

Tuleva kausi tuo tullessaan muutoksia niin D- tyttöjen 

kuin E- ikäistenkin toimintaan. Tämän lisäksi valtakun-

nallisten leirien kilpasarjaan otetaan käyttöön erilliset 

maakunnalliset kiintiöt. 

Kaikissa D-tyttöjen otteluissa otetaan käyttöön etukaari, jonka säde 

on 2000 millimetriä. Kaaren etureuna on siis kahden metrin päässä 

lautasen keskipisteestä eli hieman lähempänä kuin miesten ja naisten 

kentissä. Kaari piirretään kenttään kalkilla tai maalilla. Lyönti, joka 

osuu kaareen on laiton. 

Valtakunnallisen tenavaleirin kilpasarjassa väärien huutamista ei jat-

kossa enää rajoiteta. Aiemmin oikeus oli ainoastaan pelaajilla, mutta 

jatkossa kuka tahansa kaarelle nimetty joukkueen jäsen saa vedota 

syötön vääräksi. Pelisarjassa oikeus on ainoastaan pelaajilla. 

Nuorisoleirillä otetaan käyttöön määräys, jonka mukaan joukkueen 

jokeripelaajien on toimittava pallopoikatehtävissä oman ulkovuoron-

sa aikana. Muutoksella halutaan nopeuttaa pallojen palautumista 

kentälle ja edelleen peliajan tehokkaampaa hyödyntämistä. 

Tuleva kausi tuo muutoksen myös valtakunnallisten leirien kilpasar-

jaan pääsemiseen. Jatkossa valtakunnallisten leirien kilpasarjaan on 

jokaisella maakunnalla kiintiöity määrä paikkoja, jotka jaetaan kilpai-

lullisen menestyksen perusteella.  

Muutos tulee aiheuttamaan hienosäätöä niin aluesarjan kuin aluelei-

rinkin peluutukseen, josta lisätietoa myöhemmin. 

Valtakunnalliselle leirille ilmoittautuvat joukkueet ilmoittautuvat 

kuitenkin leireille aiempaan tapaan valiten taitotasonsa mukaisesti 

joko kilpa- tai pelisarjan. Lopullisen valinnan tekee kuitenkin Pesäpal-

loliiton lasten- ja nuorten johtoryhmä. 

Leirien ilmoittautuminen alkaa totuttuun tyyliin 1.3 klo 12:00 alkaen. 

Tuomarileirien ilmoittautumisikkuna alkaa 1.4. klo 12:00. 

Aiempien vuosien tapaan leirit ovat erittäin suosittuja ja tästä johtu-

en on joukkueiden syytä hoitaa ilmoittautuminen mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, ja varmistaa paikkansa. 

Leiri-ilmoittautuminen osoitteessa: www.pesistulospalvelu.fi 

 

 

 

 

 

KALENTERI 

Koulutukset: 

Joukkueenjohtajien koulutus Hyvinkäällä 

28.2.2013 

NPVT- koulutuksen III- osio 1.- 3.3.2013 

Kirjurikoulutus Järvenpäässä 14.3.2013 

JPVT- koulutus Tuusulassa 15.- 17.3.2013 

Kirjurikoulutus Hyvinkäällä 10.4.2013 

Tapahtumat 

Seuratoimijapäivä Hyvinkäällä 2.3.2013 

Pesäpalloliiton kevätkokous 19.4.2013 

Ala-asteiden lopputurnaus Espoossa 

27.5.2013 

Itä – Länsi Hyvinkäällä  12.- 14.7.2013 

Leirit ja turnaukset 

Etelä-Suomen alueleiri Hämeenlinnassa 

7.06- 9.6.2013 

Lady - Pesis turnaus Vantaalla 15.6.2013 

Valtakunnallinen Suurleiri Kempeleellä 

30.6.- 5.7.2013 

Valtakunnallinen Tenavaleiri Vihdissä  

14.- 19.7.2013 

Valtakunnallinen Naperoleiri Ulvilassa 

24.- 27.7.2013 

Valtakunnallinen Nuorisoleiri Turussa 

28.7.- 2.8.2013 
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ETELÄN PESIKSEN ALUELEIRILLE ILMOIT-

TAUTUMINEN ON ALKANUT   
 TEKSTI Sami Ritola 

Suositun Etelän Pesiksen alueleirin ilmoittautuminen 

on alkanut kestäen aina toukokuun puolelle. 

Hämeenlinnan ja Hattulan alueella pelattavalle Etelä-Suomen 

alueleirille odotetaan taas totuttuun tyyliin yli 50 joukkuetta ym-

päri Suomea. Leirinjohtaja Teemu Heikkilän mukaan leirin järjes-

telyt ovat hyvässä vauhdissa ja leiriorganisaatiokin on jo kokoon-

tunut useita kertoja. 

Viime vuonna suositulle Etelän alueleirille otti osaa 58 joukkuetta. 

Tarkoituksena on tänäkin vuonna tarjota sopiva määrä oman-

tasoisia ja kehittäviä otteluita sarjakauden alkupuolella palvele-

maan koko pelikautta. 

Leirien ilmoittautuminen tapahtuu Etelän Pesiksen verkkosivujen 

kautta ja leirille kannattaa varmistaa paikkansa hyvissä ajoin. 

 

ETELÄ-SUOMEN NAISTEN- JA MIESTEN 

SUPERPESISJOUKKUEIDEN HALLI-SM 

URAKKA PÄÄTTYI ALKUKARSINTOIHIN 
 TEKSTI Sami Ritola 

Niin Hyvinkään Tahkon miesten, kuin Vihdin Pallon ja 

Roihun naisten superpesisjoukkueiden lento katkesi 

alkuturnauksiin ja halli SM jäi unelmaksi. 

Jyväskylässä pelatussa miesten halli SM- turnauksen alkukarsi-

nassa Tahko kaatoi ensimmäisessä pelissä paikallisen Kirin jak-

soin 2-1. Toisessa ottelussa Sotkamo näytti kuitenkin kaapin pai-

kan lyöden selvät lukemat taululle ja edeten puhtaalla pelillä Halli 

SM- lopputurnaukseen, joka pelataan tänä vuonna Joensuussa. 

Tahkon taival katkesi siis alkuturnaukseen. 

Paremmin ei mennyt naisten puolellakaan sillä niin Roihun kuin 

Vipattarienkin kohtalona oli karsiutua lopputurnauksesta. Mo-

lempien joukkueiden osalta tekemistä riittää, sillä jaksovoittoa-

kaan ei tällä kertaa tarttunut räpylään. 

Alueen joukkueiden osalta kaivattuja harjoituspelejä ei siis tullut 

lopputurnauksesta vaan niitä joudutaan hakemaan muualta. 

 

 

 

KALENTERI 

Koulutukset: 

NPVT- koulutuksen III- osio Tampereella 

01.-0 3.3.2013 

JPVT- koulutus Tuusulassa                     

15.- 17.3.2013 

Tapahtumat 

Valtakunnallinen Itä – Länsi Hyvinkäällä  

12.- 14.7.2013 

Leirit ja turnaukset 

Etelä-Suomen alueleiri Hämeenlinnassa 

07.06- 9.6.2013 

Lady - Pesis turnaus Vantaalla    

15.6.2013 

Valtakunnallinen Suurleiri Kempeleellä 

30.6.- 5.7.2013 

Valtakunnallinen Tenavaleiri Vihdissä  

14.- 19.7.2013 

Valtakunnallinen Naperoleiri Ulvilassa 

24.- 27.7.2013 

Valtakunnallinen Nuorisoleiri Turussa 

28.7.- 2.8.2013 
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MIESTEN SUPERPESIKSEEN ENSIMMÄI-

NEN NAISTUOMARI                                     
TEKSTI Antti Kallio, Sami Ritola, KUVAT Pesäpalloliitto 

Superpesiksessä kirjoitetaan tuomaritoiminnan histo-

riaa ensi kesänä. Helsinkiläinen, viime kauden vuoden 

ykköspesistuomarina palkittu, Kati Rantala on kautta 

aikain ensimmäinen nainen pelituomarina miesten 

pesäpallon pääsarjassa. 

Tätä ennen naisia on nähty ainoastaan pesätuomareina kakkos- 

tai kolmospesällä.  

– En tiedä, miksei naisia ole aiemmin ollut pelituomareina miesten 

Superpesiksessä. Tuskin se ainakaan taidoista on jäänyt kiinni. 

Tämä päätös viimeistään osoittaa, ettei pesäpallotuomarin suku-

puolella ole merkitystä. Toivottavasti muutkin nais- ja tyttötuo-

marit saavat tästä päätöksestä lisämotivaatiota ja kipinää mennä 

uralla eteenpäin, Pattijoelta kotoisin oleva Rantala sanoo. 

– Olo on todella onnellinen, ehkä jopa hämmentynyt ja yllättynyt-

kin. Miesten Superpesis on pitkään ollut tavoitteena ja vihdoin 

siitä tulee totta, asianajotoimistossa asianajajana työskentelevä 

Rantala jatkaa. 

Pesäpallon tuomarijohtajan Tapani Hotakaisen mielestä osaami-

nen ratkaisee.  

– Superpesis on huippu-urheilua, jossa parhaat menestyvät – ovat 

sitten miehiä tai naisia. Kiihkeässä pelitilanteessa pelaajien keskit-

tymisen ainakin pitäisi olla niin tiukasti omassa tekemisessä, ettei 

tuomareita juuri ajatella. Voihan se toki alkuun herättää enemmän 

huomiota, kun Rantala puhaltaa pelin käyntiin, Hotakainen sanoo. 

Miesten Superpesiksessä viheltää tulevalla kaudella 25 peli- tai 

syöttötuomaria. Kokenein heistä on kaksinkertainen vuoden tuo-

mari, huhtikuussa 51 vuotta täyttävä Matti Lähteenmäki Loimaal-

ta. Uusia kasvoja ylimmällä tuomaritasolla ovat Panu Kolsi ja Jar-

no Valtonen Jyväskylästä sekä Kati Rantala Helsingistä. 

Etelä-Suomen alueelta muita A- tason tuomareita ovat Joonas Kor-

telainen, Kalle Hietanen, Jani Alakangas sekä Jouni Ojala. 
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PESÄPALLOA MAAILMAN TOISELLA LAI-

DALLA, WORLD CUP KOKOSI MAAJOUK-

KUEET AUSTRALIAAN                                 
TEKSTI  Juha Korhonen, KUVAT PESÄPALLOLIITO 

Pesäpallon perinteinen World cup kokosi eri maiden 

edustusjoukkueet tällä kertaa Australiaan. Suomen 

edustusjoukkueen kokoonpano oli kova, mukana myös 

vuoden pelaaja Juha Korhonen, jonka matkakertomus 

kertoo reissun olleen onnistunut. 

Lähdimme perheemme kanssa kohti Australiaa syyskuun lopulla 

lähes suoraan pesäpallon päätösristeilyltä päämääränämme pesä-

pallon 7. maailman cup Australian Gold Coastilla. Lensimme Sin-

gaporen kautta Sydneyyn. Aikaa matkaan kului lähes vuorokausi 

ja muutama päivä meni aikaerorasituksesta toipuessa. Tutus-

tuimme ensimmäisten lomapäiviemme aikana mm. maailmankuu-

luun oopperataloon ja vietimme aikaamme Bondi Beachilla uiden 

ja auringosta nauttien. Muutaman päivän jälkeen jatkoimme mat-

kaa n. 900 km pohjoiseen Gold Coastille ja siellä Broadbeachille, 

missä järjestettiin pesäpallon maailman cup -turnaus. 

Broadbeachilla tapasimme muita Suomen joukkueen jäsenistä ja 

vietimme aikaa yhdessä. Ehdimme myös vierailla yhdessä alueen 

lukuisista eläintarhoista. Eläintarhan kohokohtia olivat ehdotto-

masti se, kun tyttäremme pääsivät pitämään sylissään koalaa sekä 

syöttämään kenguruita. Myös aikuisten sydämet sulivat suloisia 

koaloita nähdessä. Ennen varsinaista maailman cup -turnausta 

australialaiset halusivat pelaajien tutustuvan sekä keskenään että 

myös heille "tutumpaan" lajiin, krikettiin, jonka arvioidaan olevan 

maailman toiseksi suosituin urheilulaji. Suomalaiset pelasivat 

isäntämaa Australiaa vastaan ja noin neljän tunnin jälkeen peli 

päättyi Australian niukkaan voittoon. Krikettiä oli hauska päästä 

kokeilemaan, mutta peli oli pitkäveteistä. Varsinkin ulkovuorossa 

pelaaminen oli käytännössä pelkkää seisoskelua eikä palloon 

päässyt montaa kertaa koskemaan. 

Lokakuun puolessa välissä pelattiin pesäpallon VII World Cup. 

Turnauksessa pelasivat Suomen ja Australian lisäksi sekasarjassa 

Team Europe, jossa pelasi muutama keskieurooppalainen pelaaja 

suomalaisten ja australialaisten lisäksi. Suomi oli turnauksessa 

mukana noin 30 hengen pelaajaryhmällä. Lisäksi mukana oli pe-

laajien perheitä ja sukulaisia, muita pesisaktiiveja sekä muutama 

tuomari. Miesten joukkue oli kaikkien aikojen kovatasoisin, sillä 

mukaan oli lähtenyt myös mm. Sami Haapakoski ja Henri Puputti 

Vimpelistä sekä Sami Joukainen Kouvolasta. Aikaisemmilla ker-

roilla ei mukana ole ollut aktiivisia pääsarjapelaajia. 

 

 

 

 

Team Finland: Juha ja Marjut Korhonen 
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Turnauksessa miesten ja naisten joukkueet pelasivat isäntämaata 

vastaan ja ratkaisivat mestaruudet keskenään. Lisäksi pelattiin 

peli, missä australialaiset ja suomalaiset pelaajat sekoitettiin kes-

kenään ja näin australialaiset saivat lisäoppia pesäpallosta suoma-

laisten toimiessa opettajina. Sekasarjassa pelasi kolme joukkuetta: 

Suomi, Australia ja Team Europe, jota oli vahvistettu suomalaisilla 

ja australialaisilla pelureilla. Sekasarjassa lukkarin ja neljän muun 

ulkopelaajan piti olla naisia eli miehiä ulkokentällä sai olla neljä. 

Turnaus päättyi neljän pelipäivän jälkeen Suomen voittaessa 

kaikki sarjat ja Australian sijoittuessa hopealle. Australialaisten 

taidot pelikentällä yllättivät positiivisesti ja aiemmin turnauksissa 

mukana olleiden mielestä aussien pelin taso oli selkeästi noussut. 

Turnauksen järjestelyt olivat loistavasti hoidettu ja saimme kokea 

australialaisten vieraanvaraisuuden sekä ystävällisyyden ja avoi-

muuden. Turnausta oli saapunut seuraamaan iso joukko Australi-

an suomalaisia eri puolilta Australiaa ja pelien ulkopuolella saim-

mekin kuulla monia erilaisia ja mielenkiintoisia tarinoita mm. 

siirtolaisuudesta ja Australian suomalaisten elämästä. Saimme 

paljon uusia ystäviä, joiden kanssa tavataan seuraavan kerran 

viimeistään kolmen vuoden päästä järjestettävässä 8. maailman 

cupissa. 

 

ETELÄ-SUOMEN ALUESARJOIHIN ILMOIT-

TAUMINEN KÄYNNISSÄ 
 TEKSTI Sami Ritola 

Kauden 2013 Etelän Pesiksen aluesarjoihin ilmoittau-

tuminen on käynnissä kestäen aina helmikuun lop-

puun asti. Totuttuun tyyliin ilmoittautua voit aina G- 

ikäisistä aikuisten sarjoihin asti. 

Aiempien vuosien tapaan ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 

Etelän Pesiksen verkkosivujen kautta. Onnistuneesta ilmoittau-

tumisesta saat sähköpostin, joka sisältää erillisen joukkueen päivi-

tysavaimen, jonka avulla voit päivittää joukkueen tietoja ja mm. 

ilmoittaa ottelutuloksia kauden peleistä. 

Tänäkin vuonna tarjolla on mahdollisuus ilmoittautua sekä kilpa- 

että pelisarjoihin, jotka toteutuvat mikäli ilmoittautuneita joukku-

eita on tarpeeksi järkevän sarjan aikaansaamiseksi. 

Vuonna 2013 sarjamaksut ovat kaikissa juniorisarjoissa 65 euroa 

per joukkue ja aikuisten sarjoissa 85 euroa per joukkue. 
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LAHDEN MAILAVEIKKOJEN JUNIORITOI-

MINTA HYVÄSSÄ KASVUSSA 
 TEKSTI Sini Kuortti, Kuvat Lahden Mailaveikot 

Lahdessa todistettiin, että tarjonta luo kysyntää. Tule-

valla kaudella aluesarjassa pelaa ennätysmäärä junio-

ri- Mailaveikkoja vuosikausiin. 

Kisapuistossa kentän laidalla tuli eräänkin kerran puheeksi, että 

vaikka urheilukaupunki Lahti on täynnä harrastusmahdollisuuk-

sia, niin riittäisihän pesäpallollekin varmaan harrastajia, kun vaan 

olisi toimintaa tarjolla kaiken ikäisille tyttö- ja poikajunioreille. 

Joillakin meistä oli liikaa vapaa-aikaa, joten ei muuta kuin tuumas-

ta toimeen ja hyvästit vapaa-ajalle! 

Pääasiallisena rekrytointikanavana toimi koulukäynneillä mainos-

tettu kolmen viikon mittainen pesiskoulu, johon osallistui kesällä 

2012 viitisenkymmentä lasta. Pesiskoululaisille ja muille kiinnos-

tuneille päätettiin tarjota läpi kesän kestävää, säännöllistä harras-

tustoimintaa. Vapaaehtoisia vetäjiä löytyi harrastepesiksen paris-

ta – useilla sattui olemaan yksi tai useampi oma lapsi ojassa. Myös 

varttuneemmat juniorimme osoittivat seurahenkeä, ja olivat apu-

na ohjaustoiminnassa. Tavoitteena oli muodostaa uusia joukkuei-

ta siten, että kaikilla halukkailla lahtelaistytöillä ja – pojilla olisi 

mahdollisuus pelata pesäpalloa kaudella 2013 oman ikäluokkansa 

joukkueessa. 

Kesän taituttua syksyä kohden tärkein tavoite – joukkueiden 

muodostuminen – oli toteutunut. Valmentajia löytyi paitsi harras-

tepesiskonkareista, myös seuran edustusjoukkueesta. Motivaation 

ylläpitämiseksi toimintasuunnitelmaan kuului ”oikeiden” eli tässä 

tapauksessa harjoituspelien järjestäminen kaikille uusille harras-

tajille ennen ulkokauden päättymistä. G- ja F-ikäiset pojat (muu-

tamalla tyttövahvistuksella) osallistuivat Keravan Pesiksen harjoi-

tusturnaukseen syyskuussa, E- ja F-ikäisille tytöille sekä E-pojille 

järjestimme kotiturnauksen. Sää suosi, ja peleistä jäi mukavat 

muistot – mistä lämpimät kiitokset kaikille kymmenelle Lahdessa 

vierailleelle joukkueelle!  

Loka-marraskuusta eteenpäin on kulutettu kyllästymiseen asti 

liikuntasalien lattioita. Vanhempia on rekrytoitu mukaan joukku-

eiden taustavoimiksi. Seura on tukenut erityisesti uusien valmen-

tajien työtä kustantamalla koulutusta. Remontissa olevaa Suurhal-

lia on ollut ikävä, mutta halliturnaukset muilla paikkakunnilla 

ovat onneksi tuoneet piristystä juniorijoukkueiden talviharjoitte-

luun.  

Tätä kirjoittaessa kevään tuloon eli kauden avajaisiin on aikaa 

enää yhdeksän viikkoa. Lahtelaispesäpallon tulevaisuus näyttää 

siinä mielessä valoisalta, että tulevalla kaudella aluesarjaan osal-

listuu juniorijoukkueita B- ikäisistä F-ikäisiin. Nähdään kentillä! 

Perinteikäs Mailaveikot on perustettu 1929 

ja sen on voittanut peräti 9 SM mestaruutta 

F- ja G-pojat Keravalla syyskuussa 2012 

E-pojat Keravan turnauksessa 

Kiitos Paukulle hyvästä pelistä! 

F-pojat valmistautuvat harjoitusotteluun 

 

 

 

 


