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MENNYT KAUSI PAKETTIIN JA UUTTA  

PAKETOIMAAN TEKSTI Mika Lappalainen 

Kulunut kausi piti sisällään paljon hyvää, mutta myös 

vastoinkäymisiä saatiin kokea – niin alueellisesti kuin 

seurakohtaisestikin. 

Suurimpana ilonaiheena voitaneen pitää Vihdin Pallon naisten nou-

sua superpesikseen, minkä merkitys niin Etelän Pesikselle kuin Vihdin 

Pallollekin on suuri. Huikeiden karsintasarjaotteluiden myötä mennyt 

kausi sai arvoisensa päätöksen ja pitkään odotettu superpesispaikka 

aukesi nyt myös naisten osalta etelään. 

Myös valtakunnalliset leiritulokset antavat aihetta hymyyn vaikkei 

aivan edellisvuotisiin saavutuksiin yllettykään. Kuitenkin kaksi mitalisi-

jaa leirien kilpasarjoista on tyydyttävä tulos. Hyvinkään Tahkon C-

pojat ottivat hopeaa Jyväskylän Nuorisoleirillä ja D-tytöt pronssia 

Loimaa-Pöytyän Suurleirillä. 

Alueellisesti myös merkittävänä voidaan pitää C-ikäisten aluejouk-

kueturnauksesta poimittua poikien ensimmäistä sijaa ja tyttöjen nel-

jättä sijaa. 

”Mutta kaikesta hyvästä ja iloisesta ei voida 

nauttia miettimättä, mitä parannettavaa tule-

vaisuutta ajatellen alueella ja seuroilla on.” 

Mutta kaikesta hyvästä ja iloisesta ei voida nauttia miettimättä, mitä 

parannettavaa tulevaisuutta ajatellen alueella ja seuroilla on. Mukaan 

mahtuu ilojen ohella myös surua, jota tänä vuonna jouduttiin koke-

maan Liisa Rosin, pitkäaikaisen Pumun keulakuvan, poisnukkumisella. 

Tuo aukko PunaMustien nuorisotyöhön on melko suuri, mutta var-

masti halu näyttää, että sen täyttämiseen pystytään, on suuri.  

Suurena huolenaiheena alueellisesti on lisenssi määrän kehitys sa-

moin kuin joukkuemäärän kehityskin. Molemmat olivat nimittäin 

laskeneet kaudella 2011 kauteen 2010 verrattuna.  

Suuremman huolen noista kahdesta aiheuttaa kuitenkin lisenssimää-

rä alueellamme. Vuonna 2009 lisenssin omaavia oli 2621, kun se nou-

si vuoteen 2010 hienosti 2771 lisenssin. Mutta nyt – pudotusta oli 

huomattavan suuri määrä, peräti 365! Joten kaudella 2011 meillä oli 

lisenssin maksaneita vain 2406. Osan laskusta selittänee pesiskoulu-

laisten lisenssit, joita arviolta laskussa oli mukana hieman reilut sata. 

Siitä huolimatta pudotus oli aivan liian suuri. 

Toki mukaan mahtuu seuroja joissa lisenssimäärät ovat olleet kasvus-

sa ja seuratyö on kantanut hedelmää, mutta valitettavasti liian mo-

nessa seurassa pudotus on ollut raju. Mikä neuvoksi? 

SISÄLLYS                       sivu 
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VIHDIN NOUSU SUPERIIN VAATII PALJON 

TYÖTÄ JA JÄRJESTELYJÄ TEKSTI Mika Lappalainen KUVAT Vipa 

Kauan odotettu, pitkäjänteistä työtä vaatinut ja vih-

doin saavutettu – Vihdin naisten nousu superpesik-

seen lämmittää mieltä niin seurassa kuin sen ulkopuo-

lellakin. Seuran puheenjohtaja Esa Lehtiranta kertoo 

kuinka hommat käytännössä hoidetaan ja nousu ykkö-

sestä superiin on mahdollista. 

”Seitsemän vuotta siinä meni, mutta nyt voidaan taas juhlia!” Seuran 

mietteet superiin noususta ovat selvät: ”Onhan tämä aivan mahta-

vaa.” Paikka superissa ei kuitenkaan ole itsestään selvyys vaan sen 

pitämiseksi on tehtävä paljon hommia. Ei riitä, että on joukko pelaa-

jia, vaan pitää myös olla joukko motivoituneita taustatoimijoita ja 

mitäs muuta kuin rahaa. Pelaaminen Suomen korkeimmalla sarjata-

solla ei ole ilmaista naisissakaan.  

”Tämä nousu sattui mitä parhaimpaan aikaan, sillä sääntömuutoksen 

takia ei kaudella 2012 yksikään joukkue putoa pois naisten superista”, 

Vihdin Pallon puheenjohtaja Esa Lehtiranta toteaa tyytyväisenä. ”Nyt 

meillä on vuosi armon aikaa rakentaa kilpailukykyinen naisten super-

pesisjoukkue ilman suurempia paineita.”  

Tietenkään ei kautta 2012 jätetä pelkäksi harjoitteluvuodeksi vaan 

töitä Vihdissä tullaan tekemään alusta asti ammattimaisesti. Tavoit-

teena onkin, että tulevalla kaudella pystytään pelaamaan tasaista ja 

kiinnostavaa peliä, jolla yleisö saadaan katsomoihin. 2013 naisten 

superissa on joukkue etelän alueelta, joka voi aidosti haastaa muut 

superin joukkueet sekä säilyttää paikan superpesiksessä. 

Nyt valmistautuminen on jo kuitenkin täydessä vauhdissa. ”Ensim-

mäisenä täytyy saada joukkueen taustaorganisaatio vahvistettua ja 

perustaa yritys Superpesisjoukkueen pyörittämiseksi. Tietenkin pelin-

johtaja on hakusessa ja itse asiassa muutamien kanssa on jo keskus-

teluja käytykin.” Esa selvittää. ”Seuraavana on vuorossa tietenkin 

pelaajisto. Ensin kartoitetaan vanha porukka, jonka jälkeen etsitään 

uuden pelinjohtajan johdolla täsmähankintoja ulkopuoleltakin.” Leh-

tiranta jatkaa. Syyskausi Vihdin naisissa vietetään kuitenkin aika isolla 

harjoitusringillä, johon kuuluvat C-, B-, N1 ja Superin pelaa-

jat/pelaajia. 

Talviharjoittelussa joudutaan Vihdissä antamaan etumatkaa muille, 

sillä iso liikuntasali poistuu käytöstä. ”Nyt joudutaan etsimään vaih-

toehtoisia harjoituspaikkoja ja kun yhtä hyviä ei ole heti saatavilla 

tulee se näkymään valitettavasti myös harjoittelussa.” puheenjohtaja 

harmittelee. ”Tulevaisuus näyttää kuitenkin lupaavalta ja Superiin 

valmistautuminen on saatu hyvään vauhtiin”, Lehtiranta kiteyttää. 

KALENTERI 

Koulutukset: 

PML                                26.11. 

    Espoon Martinkallion koulu 

JPVT                              4.-6.11. 

    Tuusula 

NPVT     1-osio                         11.-12.11. 

               2-osio                                6.-8.1. 

               3-osio                            23.-25.3. 

    Pajulahti 

Tapahtumat:  

Etelän Pesiksen seuratoimijapäivä   5.11. 

    Järvenpää: Scandic hotel 

Etelän Pesiksen syyskokous              24.11. 

    Kauden palkitsemistilaisuus 
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ALUELEIRIT TARJOSIVAT JÄLLEEN HYVIÄ 

PELEJÄ JA ILOISTA TUNNELMAA  

TEKSTI Mika Lappalainen KUVAT Hämeenlinnan Paukku 

Kesäkuun 10.-12. saatiin nauttia kesäkuumasta ja lois-

tavasta pesäpallo ilmapiiristä Hämeenlinnan ja Janak-

kalan maisemissa. Tulevien alueleirien yllä leijuu kui-

tenkin synkkä pilvi – vai leijuuko? 

Alueleirimme keräsivät tänä kesänä mukavan määrään pesäpalloili-

joita ja joukkueita ympäri Suomen. Mukana aurinkoisessa turnauk-

sessa oli noin 800 pesäpalloilijaa sekä 51 joukkuetta F-, E- ja D-

ikäisten sarjoissa. Joukkueita oli saatu mukaan myös mm. Siilinjärvel-

tä, Haminasta ja Vähäkyröstä 

Sää leirillä oli mitä mahtavin. Aurinko paistoi koko leirin ajan ja kent-

tien kunnossapito oli sen mukaista. Kenttiä jouduttiin jopa kastele-

maan palokunnan voimin, jottei tuulen puuskien ylös nostama pöly 

pääsisi häiritsemään otteluja.  

Sekä Hämeenlinnan Paukku että Janakkalan Jana onnistuivat järjeste-

lyissä todella upeasti eikä suurempia valituksia päässyt syntymään. 

Ongelmat pyrittiin hoitamaan samoin tein, jotta pelaajat ja joukku-

eenjohto saattoivat keskittyä olennaiseen – pelaamiseen. 

Kaikesta huolimatta alueleirejä uhkaa kuihtuminen, mikäli emme 

jatkossa pysty tarjoamaan tasokkaita vastustajia alueleireillemme 

osallistuville joukkueille. Hyvien vastustajien puuttuessa meidän 

omat huippujoukkueet lähtevät etsimään otteluita muualta. Ja kun 

meidän omat varteenotettavat joukkueemme pelaa muualla, niin ei 

ulkopuolelta saapuvia joukkueita juurikaan houkuta tulla pelaamaan 

pelejä, joissa sanat: ”taistelu voitosta”, eivät kuulu enää sanavaras-

toon. Tätä sai tänä vuonna todistaa D-poikien kilpasarjan Vähäkyrön 

Viesti, jolle ei löytynyt täältä vastusta, kun vastustajat olivat muualla. 

”Ei ulkopuolelta saapuvia joukkueita  

juurikaan houkuta tulla pelaamaan pelejä,  

joissa sanat: ”taistelu voitosta”, eivät  

kuulu enää sanavarastoon.” 

Ensi kesää silmällä pitäen heitämme pallon joukkueille. Te tunnette 

parhaiten ikäluokkanne joukkueet niin etelässä kuin muuallakin, jo-

ten kutsukaa hyviä joukkueita kokeilemaan myös meidän aluelei-

riämme. Mehän emme ole sulkeneet leiriä muualta tulijoilta niin kuin 

joissain alueilla tehdään. Meidän tavoitteenamme on kehittää alu-

eemme taitotasoa pelillisesti ja se onnistuu vain pelaamalla – oikeita 

pelejä!  

PESIS-LEIREIHIN MUUTOKSIA 

Pesäpalloliitossa on tällä hetkellä valmis-

teilla sääntömuutos, joka tulisi koske-

maan valtakunnallisten leirien kilpa- ja 

pelisarjoihin osallistumista.  

Uusi sääntö astuneen voimaan jo ensi 

kesänä, minkä vaikutuksesta peli- ja 

kilpasarjoihin osallistumista valvottaisiin.  

”Tavoitteena on tarjota jokaiselle joukku-

eelle sen todellista taitotasoa vastaavia 

pelejä ja rajoittaa pelisarjoissa menestys-

tä hakevien joukkueiden ylivoimaisuutta.” 

PPL:n Nuorisopäällikkö Jari Malinen tote-

aa. 

Tarkemmin sääntömuutoksesta ilmoite-

taan hyvissä ajoin ennen kesän leireihin 

ilmoittautumista. 

 

 



 

YOUR MOVE SUURTAPAHTUMA TÄYTTI 

PESÄPALLOLIITON ODOTUKSET 
TEKSTI Mika Lappalainen KUVAT yourmove.fi, pesis.fi

27.5.-1.6. Helsingin Olympiastadionin läheisyydessä 

järjestetyssä urheilun ja liikunnan suurtapahtumassa 

kävi yhteensä noin 42 000 kävijää, joista

telema osa tavoitettiin pesäpallopisteellä.

Nuoren Suomen ja eri lajiliittojen yhteistyössä järjestämä suurtapa

tuma oli tämän vuoden suurin urheilu

sa. Your Move tapahtumassa esiteltiin kymmeniä eri urheilulajeja 

sekä toiminnallisia ratoja ym. aktivoivia elementtejä. Kävijöitä viikon 

aikana viihdyttivät lukuisat huippuartistit kuten: Jare & Ville Galle, 

Cheek ja Jenni Vartiainen muutamia mainitakseni.

PPL:n nuorisopäällikkö Jari Malinen kommentoi pesispistettä seura

vasti: ”Tämän kaltainen suurtapahtuma oli hieno näkyvyys paikka 

pesäpallolle ja oiva esittely foorumi uudelle HITTERIlle (ent. lyönt

mylly).” Pesäpalloliitto ei ollut asettanut tarkkoja tavoitteita tapa

tuman ensikertaisuudesta johtuen, mutta odotukset tä

tapauksessa.  

Jari Malinen oli tyytyväinen myös pesäpallon saamaan alueeseen 

tapahtumapaikalla.”Meidän tilat ja alue olivat hyvänkokoiset ja juuri 

sellaiset kuin tarve vaati. Lisäksi vieressämme oli saippualiuku

joka edesauttoi ihmisten törmäämistä myös pesäpalloon. Kyllä jos 

tällainen suurtapahtuma uudestaan järjestetään, niin PPL on ehdo

tomasti mukana menossa. Tämän kaltaiset tapahtumat luovat juuri 

oikeanlaista imagoa pesäpallolle – 

nen kiittelee järjestelyjä. 

PPL oli palkannut Nuoren Suomen tuella päätoimisen Your Move 

vastaavan, Anni Raution, jonka tehtävänä oli kasata nuorista pesäpa

lo vaikuttajista työryhmä tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. 

Mukana oli aktiivisia nuoria pääkaupunkiseudun 

ta, Turusta, Joensuusta ja Siilinjärveltä.

 

 

YOUR MOVE SUURTAPAHTUMA TÄYTTI 

SÄPALLOLIITON ODOTUKSET  
, pesis.fi 

1.6. Helsingin Olympiastadionin läheisyydessä 

järjestetyssä urheilun ja liikunnan suurtapahtumassa 

000 kävijää, joista PPL:n tavoit-

telema osa tavoitettiin pesäpallopisteellä. 

Nuoren Suomen ja eri lajiliittojen yhteistyössä järjestämä suurtapah-

tuma oli tämän vuoden suurin urheilu- ja liikuntatapahtuma suomes-

sa. Your Move tapahtumassa esiteltiin kymmeniä eri urheilulajeja 

ekä toiminnallisia ratoja ym. aktivoivia elementtejä. Kävijöitä viikon 

aikana viihdyttivät lukuisat huippuartistit kuten: Jare & Ville Galle, 

Cheek ja Jenni Vartiainen muutamia mainitakseni. 

PPL:n nuorisopäällikkö Jari Malinen kommentoi pesispistettä seuraa-

vasti: ”Tämän kaltainen suurtapahtuma oli hieno näkyvyys paikka 

pesäpallolle ja oiva esittely foorumi uudelle HITTERIlle (ent. lyönti-

mylly).” Pesäpalloliitto ei ollut asettanut tarkkoja tavoitteita tapah-

tuman ensikertaisuudesta johtuen, mutta odotukset täyttyivät joka 

Jari Malinen oli tyytyväinen myös pesäpallon saamaan alueeseen 

tapahtumapaikalla.”Meidän tilat ja alue olivat hyvänkokoiset ja juuri 

sellaiset kuin tarve vaati. Lisäksi vieressämme oli saippualiuku-piste, 

n törmäämistä myös pesäpalloon. Kyllä jos 

tällainen suurtapahtuma uudestaan järjestetään, niin PPL on ehdot-

tomasti mukana menossa. Tämän kaltaiset tapahtumat luovat juuri 

 nuorekas ja monipuolinen.” Mali-

PPL oli palkannut Nuoren Suomen tuella päätoimisen Your Move 

vastaavan, Anni Raution, jonka tehtävänä oli kasata nuorista pesäpal-

lo vaikuttajista työryhmä tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. 

Mukana oli aktiivisia nuoria pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Laitilas-

ta, Turusta, Joensuusta ja Siilinjärveltä. 
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