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JUNIORITOIMINTA – KOHTI NOUSUAKO?
Valtakunnalliset leirit ovat toimineet aina junioritoiminnan tasonmittaajina ja näin se on edelleenkin, mutta ikäväksi olemme saaneet
huomata tasonmittauksen muuttuneen ”tasonlaskun”-mittaukseksi.
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Koulutukset

Tasonlasku on ollut havaittavissa muutaman viime vuoden aikana
varsinkin Suur- ja Tenavaleireillä. Lasku on ollut selkeämmin
havaittavissa tyttöpuolella kuin poikapuolella, sillä poikapuolella
kilpailullisuus tulee enemmän tai vähemmän luonnostaan ja sitä
kautta kehittyminen on vähintäänkin kohtuullista. Kysymys
kuuluukin: mitä pitäisi tehdä, kun vielä muutama vuosi sitten
pelisarjojen taso oli kovempi, kuin tämän päivän kilpasarjojen?
Tason lasku on tuonut meille etelän alueen joukkueille mahdollisuuden menestyä väheksymättä menestyneiden joukkueiden taitotasoa.
Mutta herääminen todellisuuteen on välttämätöntä. Olemmehan
pitkään puhuneet siitä, että alueemme taso on heikko, niin nyt
menestystä tulee ”ovista ja ikkunoista” ja voi vain kysyä: onko meidän
tasomme todella noussut valtakunnantasolle vai onko valtakunnan
taso tullut meidän tasollemme? Varmasti molempia.

”Onko meidän tasomme todella noussut
valtakunnantasolle vai onko valtakunnan taso
tullut meidän tasollemme?”
Niin kuin sanottu ei tule väheksyä yksittäisten joukkueiden tekemää
hyvää työtä ja ansaittua menestystä vaan asiaa tulee tarkkailla isossa
skaalassa. Esimerkkinä toimineen Pohjanmaan suuret junioriseurat,
joissa oli pitkään totuttu hyvään menestykseen valtakunnallisesti eikä
vastustajaa tuntunut aina löytyvän, mutta nyt tilanne on toinen ja
valtikka on siirtymässä toisaalle – etelään!
Yhtenä syynä tämän suuntaiseen kehitykseen voi olla myös viimevuodet leireillä valmentajia puhuttanut kilpasarjaan ja pelisarjaan
osallistuminen. Monia on tuntunut harmittavan se, ettei kilpasarjaan
tunnu olevan halukkaita osallistujia ja monet pelisarjaan osallistuvat
olisivat kyllä voineet harkita osaltaan kilpasarjaan osallistumista –
menestys vie voiton. Sama koskee omia aluesarjojamme: ensisijainen
ilmoittautuminen ei tulisi olla pelisarja vaan kilpasarja. Jos haluamme
kehittää alueemme toimintaa ja tasoa sekä lisätä pelaajien määrää,
niin lisätään hieman kilpailullisuutta ja tehdään pesäpallosta varteenotettava harrastusmuoto valtalajeille: jalkapallolle ja jääkiekolle.
Monet seurat alueellamme ovat tehneet loistavaa juniorityötä ja
hyviä joukkueita on saatu pikkuhiljaa mukaan, mutta meidän tulisi
hyödyntää yhdessä meidän tietotaito ja osaaminen alueellamme.
Alueen toiminnan kehittyminen antaa hyvän pohjan seuratyölle ja
samalla yksittäisille joukkueille mahdollisuuden nostaa tasoa.
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KALENTERI
Koulutukset: (alustavat päivät)
PML
PML

13.11.2010
12.3.2011

JPVT I & II
JPVT I

22. - 24.10.2010
12. – 13.3.2011

Aluevalmentajakoulutus 1
Aluevalmentajakoulutus 2
Aluevalmentajakoulutus 3
C-Training Camp I
C-Training Camp II

7.11.2010
30.1.2011
10.4.2011
12.12.2010
6.3.2011

Lukkarikoulutus I, Pihkala
25.9.2010
Lukkarikoulutus II, Hkää Tammikuu 2011

www.etelanpesis.fi
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KOULUPESISTURNAUKSESSA NÄHTIIN
ONNISTUMISIA JA TEKEMISEN RIEMUA

KALENTERI
Tapahtumat:

Teksti ja kuvat Mika Lappalainen

Espoossa järjestetty alueen koulupesiksen lopputurnaus tarjosi finaalijoukkueille kovia pelejä ja
elämyksen pesäpallon parissa.
Perjantaina 28.5. Espoon Mailapuistossa ja Mainingin kentällä
järjestetty koulu-pesiksen lopputurnaus keräsi mukavan määrän
joukkueita eri kunnista ja kaupungeista. Sää oli suotuisa vaikka sade
antoikin lopussa oman mausteensa peleihin. Poikien ja tyttöjen
sarjoissa pelasivat: Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Espoo ja Hyvinkää.
Koulupesiksen olennaisin tarkoitus on antaa jokaiselle mahdollisuus
kokea kansallispelimme hienous ja synnyttää koululaisiin ajatus
liikunnasta ja sen monipuolisuudesta. Unohtamatta tietenkään sitä
mahdollisuutta, että osa innostuu lajista sen verran, että aloitta
harrastamisen seurassa.
Koulupesiksen ”äitihahmo”
Maila Lingman (Espoon pesis)
on tehnyt pitkään töitä pesäpallon parissa ja nauttii siitä
joka hetki. ”Olen tänä keväänä
kiertänyt eri kouluissa pitämässä liikuntatunteja pesäpallosta.
Aluksi oli vain muutamia kouluja, mutta opettajien puskaradio on toiminut ja tunteja kouluissa minulle kertyy tänä vuonna yli
160.” Maila kertoo. ”Yksi koulukäynti pitää sisällään perehdytyksen
lajiin, pesien läpikäynnin ja perustaidot. Loppuaika tunnista pelataan
koulupesissäännöillä ja juoksuja ei lasketa. Tärkeintä on, että jokainen
saa positiivisen pesäpallokokemuksen” Lingman tiivistää. Espoo on
koulupesiksen lopputurnauksen järjestämisessä jo mukana kolmatta
kertaa ja kaikki tuntuu sujuvan rutiinilla.

VALTAKUNNALLINEN LADYPESISTURNAUS TURUSSA
4.-5.9.2010
Tervetuloa kokemaan iloista
ja pesiksentäyteistä
viikonloppua Turkuun!
Lisätietoja: www.varsinaissuomenpesis.fi

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.

__________________________________

Koulupesisturnauksen tulokset
Pojat
Espoo – Nurmijärvi
Järvenpää – Espoo
Nurmijärvi – Järvenpää
Järvenpää – Kerava
Hyvinkää – Järvenpää
Kerava – Hyvinkää
Hyvinkää – Espoo
Espoo – Kerava
1.
2.
3.

11 – 6
13 – 6
3 – 15
9–8
9–8
6–7
9–3
6–4

Hyvinkää, Hämeenkadun koulu
Järvenpää, Kinnarin koulu
Espoo, Eestinkallion koulu

Tytöt
Kerava – Espoo
Nurmijärvi – Järvenpää
Kerava – Hyvinkää
Espoo – Hyvinkää

19 – 0
11 – 9
9–4
8 – 18

Semifinaalit
Kerava – Järvenpää
Hyvinkää – Nurmijärvi

17 – 4
18 – 8

Finaalit
Finaaleita ei pelattu sateen takia vaan
aiemmat pelien tulokset jäivät voimaan.
1.
2.
3.

Kerava, Savion koulu
Hyvinkää, Hämeenkadun koulu
Nurmijärvi, Nukarin koulu

Turnauksen FairPlay-joukkueena palkittiin
Keravan poikajoukkue.
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ETELÄN PESIKSEN ALUELEIRI 2010
Teksti & kuvat Mika Lappalainen

Alueleiri sijoitukset

Vihdissä järjestetty alueleiri kokosi jälleen lukuisan
määrän joukkueita yhteen, tällä kertaa kolmessa
ikäryhmässä.

D-pojat

Toukokuinen viikonloppu
(28.-30.5.) vierähti mukavasti
Vihdin Nummelan maisemissa pesäpalloa pelatessa. Mukana oli 42 joukkuetta aina
Kuusankoskea ja Haminaa
myöten. Sää oli suotuisa ja
pelit saatiin vietyä läpi ilman
suurempia viivytyksiä. Järjestelyt Vihdin Pallon puolelta olivat moitteettomat ja lähes 600 juniorin ruokkiminenkaan ei kokeneelle
ViPalle ollut ongelma.
Toista sataa pelattua peliä takasivat hyvän startin aluillaan olevaan
pesiskauteen ja joukkueet pääsivät kokeilemaan ja hiomaan omia
kokoonpanojaan tulevia pelejä ja loppukautta ajatellen. Mukavan
lisän peleihin toivat alueemme ulkopuolelta tulleet joukkueet, jotka
antavat aina peleihin oman lisänsä, sillä aina samoja joukkueita
vastaan pelaaminen ei tuo peliin välttämättä mitään uutta.

”Vaihtelu virkistää.”

1.
2.
3.

Kipe06
Kepe
Espoo

D-tytöt
1.
2.
3.

Puhti
Kepe II
Kepe I

E-pojat
1.
2.

Riipe
- 4. KiPe Black, Kepe, Joko

E-tytöt
1.
2.
3.

Päpe
Tahko
Espoo FP

F-juniorit
1.
2.
3.

HP
Jana
Tahko FP00

Tulevien alueleirien tavoitteena meille kaikille on saada mahdollisimman paljon alueen ulkopuolisia joukkueita, jotta alueleiristä saadaan
entistäkin tehokkaampi ”kuntopuntari” oman alueemme joukkueille.
Samalla kun saamme vastaamme muun Suomen joukkueita, kehitämme oman alueemme toimintaa ja nostamme omaa tasoamme lähemmäs kuuminta kärkeä. Houkutelkaa siis pelimatkoillanne muita joukkueita rohkeasti kokeilemaan Meidän alueleiriämme!
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TAHKO – NUORUUDEN VOIMALLA KOHTI
PAREMPAA HUOMISTA Teksti Mika Lappalainen
Hyvinkään Tahkon superin miesten porukassa on tänä vuonna
tuotu johdonmukaisesti uutta verta kasvamaan kokeneiden
konkareiden rinnalle. Sirviön ja Leväsen työn tulos nähdään
vasta pitkällä aikavälillä.
Kauden 2009 jääden Hyvinkään Tahkon osalta jokseenkin lyhyeksi ja
pelaaja vaihtuvuuden ollessa kohtuullisen suurta, tarjoutui viuhkan
varteen astuvalle Sami Sirviölle herkullinen tilaisuus lähteä kehittämään Tahkosta tulevaisuuden joukkuetta. Vielä kun Jari Leväsen sopimus oli lyöty lukkoon, oli tulos alkavasta kaudesta selvä, nuoria pelimiehiä otetaan sisään ja heille annetaan mahdollisuus. Joukkueeseen
ei edes haettu valmiita pelimiehiä, vaan kavereita, joilla on halu
kehittyä.
Kauteen 2010 lähdettiin odottavaisissa tunnelmissa, hyvän ja ehjän
harjoituskauden jälkeen. Kauden aikanakin harjoittelu on ollut kovaa,
tauollakin harjoituksia on ollut kahdesti päivässä. Muutenkin alkukausi on sujunut mukavasti ilman suurempia loukkaantumisia. ”Nuorten
pelaajien panos on ollut positiivinen yllätys ja kaikki mukana olleet
junnut ovat olleet onnistujia ja lahjakkaita. Kaikilla on mahdollisuus
tulevaisuudessa olla osa miesten superia. Onhan ne vielä aika kevyitä
äijiä kaikki, mutta kyse on siitä kuinka valmiita ne on tekemään oikeasti hommia tän eteen!” Sirviö kommentoi joukkueessa siipiensä kantokykyä kokeilleiden nuorten edesottamuksia. Seurajohdon ja valmennustiimin yhteinen visio on kasvattaa omista junnuista tulevaisuuden pelimiehet.

”Oma peli on saatava ensin kuntoon!”
Odotukset alkavaan kauteen olivat omasta pelistä kuitenkin hieman
toiset, kuin miten todellisuudessa onkaan käynyt. Ennakkoon valmennustiimi odotti sisäpelaamisen olevan paremmilla kantimilla ja ulkopelin olevan joukkueen haastavin osa-alue, mutta näyttäisi siltä, että
toisin kävi. Sisäpeli on takunnut koko alkukauden ja ulkopelaaminen
on mennyt yläkanttiin.” Onneksi sisäpelikin on kääntynyt parempaan
suuntaan ja tulosta on alkanut syntyä, myös sillä osa-alueella.” Sami
sanoo luottavaisena.
Loppukauteen tavoite on Tahkon porukalla selvänä. Pudotuspeleihin
selviäminen oli tavoite numero yksi, mutta siitä eteenpäin seurajohdon tavoite on asetettu sijoille 4-6. Loppukautta silmällä pitäen ei
Tahkon pakkaa juuri enää sekoitella vaan pelikuvioiden vakinaistamisen kautta haetaan jokaiselle pelaajalle mahdollisuutta keskittyä 100
% omaan hommaansa. ”Oma peli on saatava ensin kuntoon, jos edes
halutaan puhua mitaleista”, Sirviö selvittää.
Kuka vie tänä vuonna mestaruuden? ”Tahko vie!” Sami naurahtaa
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HENKILÖKUVA
Teksti Mika Lappalainen, Kuvat Eine Hukka

Henkilökuvassa esitellään erilaisia pesäpallohenkilöitä pelaajista –
pelinjohtajiin ja seuratoimijoihin.
Ensimmäisenä esittelyvuoroon pääsee Hyvinkään tahkon B-tyttöjen
Superia ja Vihdin naisten
Ykköspesistä pelaava Virpi
Hukka.
Ikä: 19 vuotta
Lempinimi: Vipsu, Vipa, Tupsu,
Hukka, Hugeli, Pipa ja Vipsukka
Motto: Syö, että jaksat pelata
Miten harjoittelet?: 2 krt/vko
joukkueen kanssa ja saman
verran omatoimisesti ja pelit
päälle. Pelejä on tänä kesänä
ollut sen verran paljon, että harjoittelu on jäänyt vähemmälle.
Pesis muisto: Tampereen Nuorisoleirillä Pumun kanssa finaaliin
pääsy, joka ratkesi kotiutuskisassa, jossa toin ratkaisujuoksun.
Tavoite: Pelata paremmin!
Miksi pesäpallo?: No se on kivaa ja monipuolista, jossa tapahtuu
kaikkea. Sekä ennen kaikkea se nostattaa tunteita – tunne-peli.
Saavutus: Leiri hopea kilpasarjassa ja B-tyttöjen Itä-Länsi ottelu
2010.
Mikä tekee joukkueen?: Hyvä joukkuehenki ja yhdessä tekeminen.
Jotain sanoja suurempaa – ei voi kuvailla.
Hyvä valmentaja?: Rakentava, joka vie joukkuetta eteenpäin omalla
tekemisellään, eikä hermoile, on kylmäpäinen.
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