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C- IKÄISTEN ALUELEIRI KOKOSI IKÄLUOKAN TYTTÖ- JA POIKAJOUKKUEET JÄRVENPÄÄ-KERAVA AKSELILLE
TEKSTI Sami Ritola

Kautta historian ensimmäinen C- ikäisten alueleiri kokosi kaiken kaikkiaan 22 joukkuetta ja yhteensä 350
junioria mittelemään paremmuuttaan juuri varsinaisen kilpailukauden kynnyksellä.
Vaihtelevissa sääolosuhteissa pelattu turnaus tarjosi erinomaista
harjoitusta joukkueille juuri sarjakauden kynnyksellä.
Poikien sarjassa voittajaksi selvisi Haminan Palloilijoiden ja Pesä Ysien
yhdistelmäjoukkue, joka voitti loppuottelussa niukasti yhdellä juoksulla Espoon Pesiksen Siniset joukkueen. Kolmannen sijan kotiinsa vei
Lahden Mailaveikot, joka Hämeenlinnan Paukun lukuisten loukkaantumisten takia sai ottelusta luovutusvoiton.
Tyttöjen puolella loppuottelusta tuli vieläkin tiukempi kuin poikien
vastaavasta. Hyvinkään Tahkon ja Kuusankosken Puhdin ottelu venyi
aina kotiutuslyönteihin saakka, jossa Tahko oli niukasti parempi juoksuin 3-2. Pronssia kotiinsa vei Janakkalan Jana, joka kukisti omassa
sijoitusottelussaan emäntäjoukkue Keravan Pesis- Juniorit.

MARKKU SALMI PUNA-MUSTIEN UUDEKSI TOIMINNANJOHTAJAKSI

Tahkon tyttöjoukkueen riemua

C alueleirin lopputulokset:
Pojat
1. HP / Pesä Ysit
2. Espoo Sininen
3. Lahden Mailaveikot
4. Hämeenlinnan Paukku
5. Turku Pesis
Tytöt
TULOKSET
1. Hyvinkään Tahko

2. Kuusankosken Puhti

Tytöt:
3. Pesis
Janakkalan
Jana
VS
- Satakunta
4. Keravan
Pesis- Juniorit
Satakunta
- Etelä-Suomi
Etelä-Suomi
5. Roihu - VS Pesis

1-14
11-13
8-7

Pojat:
Satakunta - Etelä-Suomi
3-33
Kaikki tulokset nähtävissä 15-2
Etelä-Suomi- VS Pesis
www.pesistulospalvelu.fi 10-13
Varsinais-Suomi-Satakunta

TEKSTI Sami Ritola, Kuva PPL

Turkulaislähtöinen Markku Salmi on valittu helsinkiläisen Puna- Mustien toiminnanjohtajaksi. "Urheiluhulluna" itseään pitävä Salmi haluaa täyttää seuran pesiskoulut ja tuoda toimintaan lisää harrastajia.
Innostuksesta kehitystyö ei ainakaan jää kiinni. Salmi puhkuu tarmoa
ryhtyä tuumasta toimeen ja kuuntelee mielellään seuraväkeä.
– Innostus on päällimmäisin tunne. Urheiluhulluna on hienoa päästä
tekemään työtä urheilun parissa. Tulkaa rohkeasti juttelemaan, jos
mielessä on jotain tai vaikka ei olisikaan. Otan mielelläni ehdotuksia
vastaan, Salmi vakuuttaa.

Markku Salmi, Puna-Mustat

– Ensimmäinen ja tärkein tehtäväni on junioripelaajien määrän kasvattaminen. Tarkoituksena on täyttää pesiskoulut kesäksi ja sitä kautta saada tulevaisuudessa uusia juniorijoukkueita seuralle, Salmi näkee.
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NIKO KAUKOVALTA PESÄPALLOLIITON UUUUDEKSI TUOMARIJOHTAJAKSI
TEKSTI ja KUVA Pesäpalloliitto

Luokanopettaja ja kasvatustieteiden maisteri Niko Kaukovalta, 36, Imatralta on aloittanut pesäpallon uutena
tuomarijohtajana. Kaukovalta on toiminut aiemmin kahden lajin, jääpallon ja pesäpallon, pääsarjatuomarina.

Pesäpalloliiton uusi tuomarijohtaja Niko
Kaukovalta Imatralta

Tuomarijohtajan vastuulla on Superpesiksen ja Pesäpalloliiton alaisten
sarjojen tuomaritoiminta sekä maakuntakouluttajien koulutus.
– Uudella innolla on mukava palata takaisin pesäpallon ja tuomaritoiminnan ytimeen, Kaukovalta sanoo.
Takana on 10 kautta ja 119 ottelua miesten Superpesiksessä vuosina
2001 - 2011. Yksi uran huipennuksista oli valinta miesten Itä- Länsiottelun pelituomariksi Raahessa 2008.
Maakuntakouluttajana 12 vuotta toiminut Kaukovalta on ansioitunut
lisäksi pesäpallon tuomarikoulutuksen kehittäjänä sekä alueellisesti että
valtakunnallisesti. Viimeisin projekti oli Superpesistuomarit ry:n järjestämän aputuomarikoulutuksen organisoiminen 2011. Käytännön toiminnan parissa Kaukovalta aikoo jatkaa myös tuomarijohtajana ja lähentää pesäpallo-ottelun eri osapuolia yhteisen pelin parissa.
– Tuomareiden tulee päästä yhdessä pelin sisään ja löytää samasta kehästä pelaajat ja pelinjohtajat. Pesäpallossa tarvitaan lisää vuorovaikutusta ja avointa keskustelua eri toimijoiden välillä, Kaukovalta linjaa.

UUSI VÄLINEVALMISTAJA MARKKINOILLE
TEKSTI Sami Ritola, Kuva PPL

Pesäpallotehdas Lakaveka on vaihtanut omistajia. Toiminta jatkuu uudella ilmeellä ja nimellä Suomipesis Oy.
Yrityksen tavoitteena on valmistaa laadukkaita, mutta
samalla edullisia välineitä pesäpalloilijoille
Tavoitteena on ennen kaikkea tasalaatuinen, kestävä ja edullinen pallo,
yksi omistajista, itsekin Ykköspesistä pelannut Teemu Lassila naulaa.
– Myynnissä on jo Suomi Bomber -mailoja, mutta lähiaikoina tulossa on
kokonaan uusi mailamallisto. Suunnitelmissa on myös laajentaa valikoimaa myöhemmin muihin pesistuotteisiin, Lassila jatkaa.
Muillakin omistajilla on vahva pesäpallotausta. Timo Laine pelasi aikanaan Superpesistä Jyväskylän Kirissä ja Haminan Palloilijoissa. Pauli Korhonen tunnetaan pitkäaikaisena seuravaikuttajana.
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LAHDEN MAILAVEIKKOJEN PITKÄN LINJAN VAIKUTTAJA PAULI KORHONEN
TEKSTI Eija Hokkala

Etelän Pesiksen syyskokouksen yhteydessä palkittiin
vuoden 2013 ansioituneita. Lahden Mailaveikoista erikoistunnustuspalkinnon sai pitkän päivätyön pesäpallon eteen tehnyt seura-aktiivi Pauli Korhonen.
Paulilla ei ole takanaan kilpauraa pesäpallossa, mutta kun on syntynyt Sotkamossa, niin mitäpä muutakaan sitä harrastaisi. Siellähän pesäpallokiinnostus tulee kai juomaveden mukana.
Pauli muutti vanhempiensa mukana Lahteen jo 15-vuotiaana ja
täällä liittyi aikanaan harrastepesikseen mukaan. Seuratoimintaan
mukaan Pauli Korhonen tuli totuttuja polkuja, lasten pesiskoulun
myötä. Vuosi oli tuolloin 1994.
Mailaveikkojen pitkän ja kunniakkaan historian tuntee jokainen
pesäpallon ystävä. Mutta tuohon aikaan, 90-luvun alkupuolella
toiminta oli hiipunut lähestulkoon pelailuksi. Pitkin matkaa oli
tehty ehkä virhearviointeja ja päätöksiä, jotka eivät edistäneet
seuran toimintaa. Mailaveikoilla oli vain miesten ja naisten joukkueet eikä junioreita ollenkaan.
1994 talvella aloitti Lahdessa Timo Kuha vetämään pesiskoulua ja
sai mukaansa Leimiön Pentin, Hellströmin Hannun ja Korhosen
Paulin. Heillä kaikilla oli samanikäiset pojat. Perustettiin juniorijaos ja siitä se sitten lähti...

Tapahtumat
Valtakunnallinen Itä – Länsi Seinäjoella
18.- 20.7.2014

Leirit ja turnaukset
Ala-asteiden koulupesiksen lopputurnaus
Keravalla 27.5.2014
Etelä-Suomen F-D alueleiri Hämeenlinnassa 13.- 15.6.2014
Etelän Pesiksen Lady- Pesis turnaus
14.6.2014
Suurleiri Loimaa-Pöytyä 27.6- 2 7.2014

Johtokuntaan Pauli tuli mukaan v. 2000 ja on siitä lähtien ollut
jäsenenä ja puheenjohtajana hän toimi 2005- 2007. Mutta koko
ajan, siitä lähtien kun tuli mukaan, hän on ollut seurassa sen
moottori. Tiedättehän, sellainen henkilö, joka saa asioita tapahtumaan. Joukkueenjohtajana miesten Suomensarjan joukkueessa
hän toimi vuodesta 2002 aina viime kauden päättymiseen saakka.
Pesäpallon nykytilasta Pauli Korhonen mainitsee harmitellen sen,
että itse pesäpallossa on ottelutapahtuma ja kaikenlainen hulabaloo ympärillä vienyt huomion. Miksi pitäisi vielä lyhentää otteluaikaa? Mielelläänhän sitä hyvää peliä katsoo pitempäänkin, joskus
saa jännittää ihan kotareihin saakka.
Lahdessa on nyt kenttä hyvä, mutta olosuhteet sen ympärillä vielä
kehittämistä vailla. Sosiaaliset tilat, pukuhuoneet ja WC:t, ovat
surkeassa jamassa, mutta Kisapuisto on pitkän kokonaisvaltaisen
kehittämissuunnitelman alla ja sitä ei pesäpalloilijat pysty kiirehtimään.

Tenavaleiri Haapajärvi 6.- 11.7.2014
Naperoleiri Lappeenranta 15.- 18.7.2014
Nuorisoleiri Seinäjoella 27.7. – 1.8 2014
E- poikien itä-länsi ottelut Kouvolassa
3.8.2014
E- tyttöjen itä-länsi ottelut Keravalla
23.8.2014
C- ikäisten itä-länsi ottelut Riihimäellä
9.8.2014
D- ikäisten itä-länsi ottelut Janakkalassa
17.8.2014
C- ikäisten aluejoukkueturnaus Tampereella 23.- 24.8.2014
Valtakunnallinen Lady- Pesis Turnaus
Turussa 6.- 7.9.2014
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Viime syksynä Pauli Korhonen päätti, että on tullut aika hänen
vetäytyä takavasemmalle aktiivisesta seuratoiminnasta. Hän siirsi
tietonsa ja tehtävänsä uusille toimijoille. Tyytyväisenä hän, kuten
me kaikki muutkin, pani merkille voimakkaan kasvun seuran junioritoiminnassa. Sen myötä on saatu uusia juniorijoukkueita ja
mukaan uusia, aktiivisia ja idearikkaita vanhempia ja talkooväkeä.
Mutta ei Pauli kokonaan ole seuraa jättänyt. Hänen korvaamaton
panoksensa on nyt taustalla. Vuosien aikana solmitut yhteydet
liike-elämään ja sponsoreihin edelleen tekee työtä Mailaveikkojen
hyväksi.
Ja ettei vapaa-aikaa vaan jäisi liikaa, alkuvuodesta Pauli Korhonen
osti kahden muun alan miehen kanssa oikean pesäpallotehtaan.
Suomi-palloja ja -mailoja valmistanut Laka-Veka siirtyi heidän
omistukseensa ja nimeksi vaihtui SuomiPesis. Porukka on innostunutta ja heillä on paljon visioita kehittää pesäpallovälineitä yhä
paremmiksi.

D- ikäisten yli- alueellisen Hyvinkään
turnauksen tulossatoa:
TYTÖT:
Mailajuniorit-00 - Tahko 2-0 (13-5, 13-6)
Pori – Espoo 2-1 (8-6, 8-10, 2-1k)
Nurmo – Räpsä 0-1 (6-9, 6-6)
Mailajuniorit-00 – Puhti 1-0 (10-4, 8-8)
Räpsä - Espoo DT 1-0 (22-4, 4-4)
Tahko-00 – Nurmo 0-2 (2-6, 5-10)
Pori – Puhti 2-1 (3-2, 6-7, 3-0k)

POJAT:
Tahko – Jokioinen 2-0 (8-2, 18-0)
Espoo – UPV/PomPy 0-2 (3-12, 0-14)
Kama – Tahko 0-2 (5-6, 0-3)
UPV/PomPy – Jokionen 2-0 (14-5, 10-4)
Kama – Espoo 2-0 (19-1, 14-2)

VALTAKUNNALLINEN ITÄ-LÄNSI TAPAHTUMA SEINÄJOELLA
TEKSTI Antti Kallio

Pesäpallon Itä- Länsi, Suomen suosituin tähdistöottelutapahtuma, kutsuu sinut Seinäjoelle 18.- 20.7. välisenä aikana seuraamaan parasta huippupesäpalloviihdettä parhaiden pelaajien siivittämänä.
Pesäpallon Itä- Länsi on Suomen suosituin tähdistöottelutapahtuma. Viikonlopun aikana valtakunnat parhaat B-tyttö-, B-poika-,
A-poika-, nais- ja miespesäpalloilijat ovat vastakkain viidessä
huippuottelussa. Ilmassa on maajoukkuehenkeä parhaimmillaan,
vaikka vain kotimaisten tähtien voimin pelataan. Idän jättiläiset
virittävät katsomossa äänijänteensä, Lännen kilpaveljet ja -siskot
vastaavat parhaan kykynsä mukaisesti. Tästä ei urheilutapahtuman fiilis parane.
Lippujen myynnistä vastaa lippupalvelu. Liput ja mahdollinen
majoitus kannattaa varata ajoissa sillä tapahtuma on jo tässä vaiheessa kerännyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta.
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C- IKÄISTEN ALUEJOUKKUETURNAUS UUUUDISTAA KASVOJAAN
TEKSTI Antti Kallio

C- ikäisten aluejoukkueturnaus uudistuu tänä vuonna,
sillä perinteisen turnauksen rinnalle tulee valmennusleiri, joka järjestetään Varalan urheiluopistolla.
Pesäpalloliitto ja Hämeen Pesis järjestävät yhdessä Varalan pesäpallon valmennuskeskuksen kanssa C-ikäisten aluejoukkueiden
välisen turnauksen ja valmennusleirin Tampereella. Neljä aluetta;
Etelä, Häme, Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi kilpailevat alueiden
välisestä poikien ja tyttöjen mestaruudesta. Alueet valitsevat
oman alueensa C – ikäluokan parhaimmat pelaajat edustamaan
aluetta sekä ponnistamaan kohti huippu-pesäpalloa.
Turnauksessa pelataan yksinkertainen sarja (kolme ottelua) ja
lisäksi mitaliottelut eli jokaiselle joukkueelle tulee neljä peliä kahden päivän aikana. Alueet valitsevat oman alueensa parhaat valmentajat vastaamaan aluejoukkueesta ja sen valmennuksesta
mahdollisen valmistautumisen ja leirin aikana.
Leirin aikana keskitytään myös valmentautumiseen ja siirtymiseen huipputason harjoitteluun. Leirillä tehdään testit ja niiden
perusteella saadaan palaute urheilijan kehitettävistä ominaisuuksista. Lisäksi leirillä käydään läpi urheilijan elämäntapaa, ravintotietoutta ja kehonhuoltoa. Rentoutta ja mukavaa yhdessäoloa haetaan illanvietosta Varalan rantasaunoilla Pyhäjärven rannassa.
Leiri toimii samalla testipäivinä pesäpalloliiton syksyllä alkavaan
B-aluejoukkueeseen. Leirillä katsastetaan sopivat pelaajat Varalan
valmennuskeskuksen joukkueeseen, johon pelaajat valitaan Etelän, Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelta. Baluejoukkuejärjestelmä tarkoittaa käytännössä säännöllistä valmennusta nuorille huippupelaajille talven aikana. Tällä toiminnalla tuetaan seurojen valmennustyötä ja tarjotaan huippulupauksille entistä monipuolisemmat mahdollisuudet saavuutta huipputaso. B-aluejoukkue järjestelmä toimii myös väylänä Itä- Länteen.
Turnauksen ja leirin kustannukset pelaajaa kohti on 72€ sisältäen
täysihoidon ja kuljetukset.

PPL JA SUPERPESIS MUUTTAVAT
PPL ja Superpesiksen toimistot muuttavat Vantaalle.
Uusi osoite on 26.5. alkaen Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa.
Puhelinnumerot säilyvät ennallaan, mutta faksinumero poistuu.
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PUNA-MUSTAT JA JANAKKALAN JANA
ENNAKKOSUOSIKKEINA MATKAAN MAAKUNTASARJASSA
TEKSTI Sami Ritola

Helsinkiläinen Puna-Mustat miesten puolella ja Janakkalan Jana lähtevät ennakkosuosikkeina juuri käynnistyneeseen maakuntasarjakauteen 2014.
Juuri käynnistynyt maakuntasarjakausi tulee tänäkin vuonna sisältämään mielenkiintoisia taisteluita sekä tasaista sarjataulukkoa
mikäli pelinjohtajille suunnattuun kyselyyn on luottamista.
Miesten puolella peräti 5 pelinjohtajaa oli asettanut Helsinkiläisen
Puna-Mustat sarjan ykkössuosikiksi. Kaukana eivät kuitenkaan ole
Vantaanjoen Juoksun neljällä äänellä eivätkä myöskään Kouvolan
Pallolyöjien III- joukkue.
Naisten puolella ehdottoman selvänä ennakkosuosikkina kauteen
lähtee Janakkalan Jana. Muista mitalisijoituksista ennakkoarvioiden mukaan taistelee voimakkaimmin Hyvinkään Tahko 2- joukkue, Roihu sekä Hämeenlinnan Paukku.
Pelinjohtajille suunnatussa kyselyssä ykkössuosikille annettiin 3
pistettä, kakkossuosikille 2 ja kolmossuosikille 1 piste.
Maakuntasarjaa pelataan tänä vuonna naisten puolella 12 joukkueen ja miesten puolella 14 joukkueen voimin. Kautta voit seurata
Pesäpalloliiton tulospalvelusta.

F-D IKÄISTEN ETELÄ-SUOMEN ALUELEIRI
KOKOAA JOUKKUEITA HÄMEENLINNAHATTULA MAASTOIHIN
TEKSTI Sami Ritola

Etelä-Suomen F-D ikäisten alueleiri järjestetään 13.15.6.2014 välisenä aikana Hämeenlinna-Hattula maastoissa. Aiempien vuosien tapaan leirille on tunkua ja
mukana on lukuisia alueemme ulkopuolisia joukkueita.

Miesten maakuntasarjan etelä-lohkon
ennakkoarviointi
Joukkue

P

Puna-Mustat 2

17

Kouvolan Pallonlyöjät 3

15

Vantaanjoen Juoksu

13

Cobra Team

9

Riihi- Pesis

7

Lahden Mailaveikot

7

Haminan Palloilijat 2

6

Hyvinkään Tahko 3

5

Espoon Pesis

2

Lappeenrannan Pesä Ysit

2

OtaKoppi

0

Rekolan Pesis

0

Keravan Pesis- Juniorit

0

Kuusankosken Puhti

0

Naisten maakuntasarjan etelä-lohkon
ennakkoarviointi
Joukkue

P

Janakkalan Jana

23

Hyvinkään Tahko 2

12

Roihu

10

Hämeenlinnan Paukku

8

Kuusankosken Puhti

6

Puna-Mustat

4

Keravan Pesis- Juniorit

3

Kinnarin Pesis 2006

2

Espoon Pesis

2

Virkkalan Kiri

2

Hyvinkään Tahko 3

0

Nurmijärven Maila

0

Lisätietoa on löydettävissä Etelän Pesiksen verkkosivuilta.
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