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ETELÄN ALUEELLA POSITIIVISTA ILMETTÄ 

JA HYVÄÄ TEKEMISEN MEININKIÄ 

Lähestyttäessä kesälomakauden päätöstä ja koulujen 

alkua on taas aika palata tutuille kotikentille. Useam-

malla meistä on takanamme yksi tai useampi valta-

kunnallinen leiri, ja osa meistä on jopa ottanut totaa-

lista lepoa muutaman viikon ajan pesäpalloilusta.. 

Osittain rankan ja jopa traagisen pesäpallokevään jälkeen on taas 

mukava palata sorvin äärelle ja tutkiskella hieman kulunutta kautta 

ennen siirtymistä kohti tulevia haasteita. 

Harrastajamäärien osalta kulunut kausi on palauttanut taas tutun ja 

totutun kasvusuunnan alueellemme. Ylitimme 2500 lisenssiharrasta-

jamäärän muutama viikko sitten ja olemme selkeästi taas oikealla 

uralla. Tästä kiitos kuuluu erityisesti seurojen erinomaiselle lasten- ja 

nuorten työlle ja etenkin koulukäynneille sekä pesäpallokoulutoimin-

nalle. Toivottavaa onkin, että nämä pesiskoululaiset saadaan nyt san-

koin joukoin mukaan seurojemme varsinaiseen toimintaan. 

Kilpailullisen menestyksen osalta mainittavaa on alueemme juniorei-

den aktiivinen osallistuminen valtakunnanleireille, josta on saavutet-

tu myös menestystä varsinkin D ikäluokassa.  

Aikuisten puolella Hyvinkään Tahkon miesten pelilliset otteet eivät 

ole varmasti jääneet keneltäkään huomioimatta, vaikka vastoinkäy-

miset eivät ole tuntuneet joukkuetta jättävän. Vihdin Pallon naisten 

superpesisjoukkueen ennakkoluulottomat otteet eivät ole varmasti 

jättäneet ketään kylmäksi, ennalta vahvemmaksi kaavailtujen joukku-

eiden joukossa. Joukkue on menossa vahvasti kohti pudotuspelejä! 

Aikuisten harrastepuolella viime vuonna lanseeratut sekasarjaturna-

ukset kokoavat tänäkin vuonna joukkueita alkusyksystä ja jo aiemmin 

kesällä pelattu alueen ensimmäinen lady-pesis turnauskin onnistui 

mainiosti. Nämä yhdistettynä sekä pääkaupunkiseudun, että Lahden 

harrastesarjoihin takaavat sen, että alueellamme on tarjolla moni-

puolista aikuisten harrastetoimintaa nyt ja tulevaisuudessa, unohta-

matta myös seurojen järjestämää toimintaa. 

Syyskausi on siis ovella, tehkäämme siitä yhdessä onnistunut.  
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ITÄ-LÄNSI TAPAHTUMA KUTSUU HYVIN-

KÄÄLLE 12.- 14.7.2013 
 TEKSTI Sami Ritola, Hyvinkään Tahko 

Pesäpalloliiton liittojohtokunta on myöntänyt valta-

kunnallisen itä-länsi-tapahtuman 2013 järjestelyoi-

keudet  Hyvinkään Tahkolle. 

Itä-länsi tapahtumaa saa perinteisesti paljon huomiota osakseen, 

joka toivottavasti innostaa uusia harrastajia mukaan ja antaa ylimää-

räisen piristysruiskeen erityisesti junioritoiminnalle, sanoo Hyvinkään 

Tahkon puheenjohtaja Ossi Savolainen. 

Itä-länsi on perinteisesti ollut huippupesäpalloilun näyteikkuna ja sitä 

se tulee olemaan tulevanakin vuonna. Hyvinkään Tahkon seuraor-

ganisaatio ottaa järjestelyhaasteen innolla vastaan. 

Valtakunnallinen tenavaleiri jatkaa.. 

Pesäpalloilun juhlaviikot jatkuvat heti itä-lännen perään valtakunnal-

lisella tenavaleirillä, joka pelataan Vihdissä 14.- 19.7.2013 välisenä 

ajankohtana. Odotettavissa on taas ikimuistoinen leiri, jossa pelataan 

aamusta iltaan pesistä lähes viikon ajan. 

Pääjärjestelyvastuun jakaa paikallinen seura Vihdin Pallo sekä Etelä-

suomen maakuntayhdistys Etelän Pesis, mutta aiempien vuosien 

tapaan myös lähialueen seurat ovat mukana tekemässä menestykse-

kästä tapahtumaa. 

 

C- IKÄISTEN ALUEJOUKKUE KOKOAA IKÄ-

LUOKAN HUIPUT TAMPEREELLE  

 TEKSTI Sami Ritola 

Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Hä-

meen ja Etelä-Suomen C- ikäisten tyttö- ja poikajouk-

kueiden parhaimmisto kohtaa toisensa perinteisessä 

aluejoukkueturnauksessa. Aiempien vuosien ta-

paan joukkueissa pelaa alueiden parhaat kokoon-

panot. 

Turnaus pelataan viimevuotiseen tapaan Tampe-

reen Kaupin urheilukeskuksessa 12.8 ja tänä vuonna 

kaikki ottelut pelataan joko hiekkanurmella tai ku-

mirouhekentillä. Tarkempi otteluohjelma julkaistaan 

Etelän Pesiksen sivuilla lähempänä turnausta. 
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VALTAKUNNALLISILLE LEIREILLE IMUA, 

MYÖS ETELÄ-SUOMELLE MENESTYSTÄ  

 TEKSTI Sami Ritola, KUVA Hyvinkään Tahko 

Pesäpallolla on edessään valoisa tulevaisuus, ainakin mikäli uskomi-

nen on valtakunnallisten pesäpalloleirien vetovoimaan lasten- ja 

nuorten keskuudessa. 

Tänäkin vuonna lähes 350 joukkuetta, ja reilusti yli 5000 innokasta 

pelaajan- ja tuomarinalkua otti suunnan kohti valtakunnallisia leirejä. 

Järjestäjinä toimivat tänä vuonna naperoleirin osalta Tampere, tena-

valeirin osalta Sotkamo, suurleirin osalta Varkaus ja leirikesän päättä-

nyt nuorisoleiri Seinäjoella. 

Aiempien vuosien tapaan kaikilla leireillä oli vahva edustus Etelä-

Suomen seuroista. Menestystäkin saavutettiin niin pelillisesti kuin 

pelin kehittämisen osalta, ja mikä parasta kaikilla oli pilke silmäkul-

massa ja oikeanlaista leirimeininkiä. 

Kilpailullisen menestyksen osalta jättipotti koettiin suurleirillä, jossa 

Hyvinkään Tahko putsasi tyttöjen kilpasarjassa pöydän, voittaen hie-

nosti koko sarjan. Erinomaisesti kilpailullista menestystä poikien puo-

lella samaisella leirillä täydensi seuran poikajoukkue sijoittuen hie-

nosti kolmanneksi.  

Sotkamossa itä-lännen jälkeen järjestetty tenavaleiri keräsi myös 

useita Etelän joukkueita, mutta tämän vuoden osalta kilpailullinen 

menestys ei noussut korkeaksi. Oppia haettiin niin ikään Seinäjoen 

nuorisoleiriltä, jossa aivan mitalisijoille eivät joukkueemme yltäneet. 

Tampereella pelatulle naperoleirille osallistui niin ikään useita Etelä-

Suomen joukkueita. Leirillä ei perinteisesti pidetä sarjataulukkoa, 

mutta Etelän joukkueet edustivat esimerkillisesti aluettamme. 

Pesäpalloliiton nuorisopäällikkö Jari Malisen mukaan tämänkin vuo-

den leirit onnistuivat hyvin. Kysyttäessä Maliselta yhtä leirien koho-

kohtaa, Malinen toteaa niitä olleen monia, mutta ensimmäisenä mie-

leen tuli Tampereen naperoleirin tunnelma.  

Tampereella leirin teki erityiseksi nimenomaan se, että kaikki ottelut 

pelattiin Kaupin urheilupuistossa, johon oli saatu piirrettyä kaiken 

kaikkiaan 11 kenttää ja valtaosa niistä oli joko hiekkanurmi- tai kumi-

rouhepohjaisia. Tämä kenttien läheisyys ja yhtäaikaiset ottelut loivat 

ennekokemattoman tunnelman. 

Ensi-vuonna Etelä-Suomi onkin sitten järjestelijän osassa, sillä valta-

kunnallinen Tenavaleiri pelataan Vihdissä heti Hyvinkäällä pelattavan 

valtakunnallisen itä-länsi tapahtuman jälkeen. 

Leirien tulospalvelu osoitteessa: www.pesistulospalvelu.fi 

 

 

 

 

Tahkon D- tytöt voittivat Suurleirin 

leirimestaruuden Varkaudessa 
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ETELÄ-SUOMEN ALUELEIRIT ONNIS-

TUNEESTI TAKANA JA TULEVAN KAUDEN 

JÄRJESTÄJÄ VALITTU 

TEKSTI Sami Ritola, KUVAT Keravan Pesis-Juniorit ja Espoon Pesis 

Etelä-Suomen E- ja F- ikäisten alueleiri Keravalla sekä Espoon D- ikäis-

ten leiri pelattiin 7.- 9.6 välisenä aikana.  

Kaiken kaikkiaan yli 800 lasta ja 57 joukkuetta pelasi 12 kentällä usei-

ta laadukkaita otteluita niin uusia kuin vähemmän tuttujakin vastus-

tajia vastaan ympäri Suomen maan. 

Jo etukäteen tasoltaan laadukkaaksi tiedetty D- poikien sarja ei tuot-

tanut pettymystä. Erittäin tiukkojen vaiheiden jälkeen leirimestariksi 

pelasi Hyvinkään Tahkon Pro 2013 joukkue. Muut mitalisijat menivät 

sen sijaan alueemme ulkopuolelle, sillä sijat 2 ja 3 miehittivät Vaasan 

Maila sekä Joensuun Maila.  

D- poikien pelisarjan puolella voiton vei tyttöjoukkue, sillä valtakun-

nallisellakin leirillä menestystä niittänyt Tahkon D- tyttöjoukkue päät-

ti osallistua poikien sarjaan ja voittikin sen lähes näytöstyyliin. 

D- tyttöjen yhdistetyn sarjan voiton vei Päiväkummun Pesis Vantaal-

ta, Tahkon ja Janakkalan Janan joukkueiden seuratessa perässä. 

Keravalla E- poikien sarjan dominoivin isännän elkein vei Keravan 

Pesis-juniorit, Riihimäkeläisen Riipen ja Tahko E00 joukkueiden seura-

tessa muilla mitalisijoilla. 

Tyttöjen puolella mestaruuskannua nosteli joukkue Kymenlaaksosta, 

Kuusankosken Puhti E00. Hopeasijan mukanaan Espooseen vei Es-

poon Pesis ja kolmanneksi sijoittui Hyvinkään Tahko. 

Kaiken kaikkiaan molemmat leirit onnistuivat aiempien vuosien ta-

paan hyvin. Leirinjohtajien Petri Makkosen (Kerava) ja Hanna-Mari 

Kestin (Espoo) johdolla leiriorganisaatio teki erinomaista työtä oikean 

leiritunnelman luomiseksi kelloon katsomatta. 

2013 Etelä-Suomen alueleirin järjestäjäksi on valittu Hämeenlinnan 

Paukku. Viime vuoden alueleirin järjestelyistä erinomaisesti yhdessä 

Janakkalan Janan kanssa vastannut seura ottaa haasteen vastaan ja 

odottaa leirille aiempien vuosien tapaan yli 50 joukkuetta.  

Leiri järjestetään 7.-9.6.2013 välisenä aikana ja se pelataan Hämeen-

linnan ja Hattulan alueella. 

Tämän vuoden tuloksia voit katsella: www.pesistulospalvelu.fi 
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HÄMEENLINNASSA TAAS SEURAJOH-

TOISTA PESISKOULUTOIMINTAA  

TEKSTI Tuomas Pulkkinen ja Sami Ritola 

Pitkään Hämeenlinnan kaupungin pesiskoulutoimin-

nan järjestämisestä vastasi paikallinen Lasten liikun-

nan tuki ry. Toiminnan alkaessa jo osoittamaan hiipu-

misen merkkejä päätti paikallinen pesäpalloseura Hä-

meenlinnan Paukku ottaa toiminnan haltuunsa ja ru-

veta kehittämään sitä määrätietoisesti. 

Suunnittelut pesiskoulun toteuttamiseksi alkoivat seurassa jo hyvissä 

ajoin ennen vuoden vaihdetta. Pesiskoulurehtoreiksi Pesäpalloliiton 

toimesta koulutetut Tuomas Pulkkinen ja Eetu Ojala ottivat tehtäväk-

seen toiminnan koordinoimisen ja varsinainen urakka aloitettiin jo 

huhtikuussa mittavilla koulukäynneillä. 

Huhtikuun alusta toukokuun loppuun kestäneillä koulukäynneillä 

vierailtiin yhteensä 12 eri alakoulussa Hämeenlinnan ja Hattulan alu-

eella. Liikuntatunteja pidettiin yli sadan tunnin edestä. Tavoitteena 

oli opastaa myös pesäpallon sääntöjä ja harjoitteita opettajille, joille 

laji oli vieraampi. 

Ilmoittautuminen pesiskouluun päättyi toukokuun lopussa ja itse 

pesiskoulu käynnistyi heti koulujen loputtua. Toiminta saavutti heti 

ensimetreistä alkaen hyvän suosion, sillä mukaan tuli heti 123 alakou-

luikäistä lasta. Lapsilla oli mahdollisuus ilmoittautua seitsemälle eri 

kentälle, ja ryhmiäkin syntyi yhteensä kymmenen. 

Pesiskoulun ensimmäinen osio päättyi 20.6 pelattuun pelipäivään, 

joka pelattiin Hämeensaaren hiekkatekonurmella. Ensimmäisen osion 

aikana järjestettiin myös erillinen taitokilpailu, jonka jälkeen siirryttiin 

seuraamaan naisten Suomensarjan ottelua. Ottelun tauolla 

palkittiin lisäksi taitokilpailussa menestyneet pesäpalloilijan 

alut. 

Paukun pesiskoulu jatkuu vielä viikkoon 32 asti, 

jonka aikana pyritään ohjaamaan kaikki seuratoi-

minnasta kiinnostuneet pesiskoululaiset mukaan 

Paukun juniorijoukkueisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadukasta pesiskoulutoimin-

taa järjestetään useassa Ete-

län Pesiksen jäsenseurassa! 

Katso lisää 

www.etelanpesis.fi 
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D IKÄISTEN YLI-ALUEELLISEN VIIMEISET 

KOITOKSET MYNÄMÄELLE JA JOKIOISISSA 
 TEKSTI Sami Ritola 

Täksi kaudeksi lanseeratun D- ikäisten yli- alueellisen sarjan viimeiset 

turnaukset pelataan 5.8 poikien osalta Jokioisissa ja tyttöjen puolella 

samaisena päivänä Mynämäellä. Järjestelyvuorossa on siis Varsinais-

Suomen maakunta, Etelä-Suomen ja Satakunnan jo järjestelyvuoron-

sa hoidettua ennen valtakunnallisia leirejä. 

Yli- alueellisessa sarjassa ei pidetä sarjataulukkoa ja lähtökohtaisesti 

oman alueen joukkueet eivät kohtaa toisiaan. Turnausten varrella 

alkuperäisten joukkueiden lisäksi myös muutama vieraileva joukkue 

on osallistunut turnaukseen mm. Kinnarin Pesiksen pojat sekä Joki-

oisten turnaukseen osallistuva Riihi- Pesis Riihimäeltä. 

Kaiken kaikkiaan turnaus on palvellut erinomaisesti joukkueiden kehi-

tyskaarta kovempi tasoisten pelien ja uusien vastustajien muodossa. 

Yli- alueellisen sarjan tulevaisuus vaikuttaa myös todennäköiseltä ja 

kartoitusta uuden alueen mukaan tulemiseksi käydään parhaillaan. 

Tuloksia sarjasta löytyy www.etelanpesis.fi osoitteesta. 

 

LADYT VALTASIVAT AREENAN VANTAALLA 
 TEKSTI Sami Ritola 

Ihka ensimmäinen Etelän Pesiksen alueen lady-pesis turnaus pelattiin 

16.6 aurinkoisella Vantaan Martinlaakson hiekkatekonurmella. Jouk-

kueita oli saapunut kaiken kaikkiaan neljä; Vantaalta, Espoosta, Kirk-

konummelta ja Keravalta. 

Tulosten valossa parhaiten turnauksessa menestyivät Keravan ladyt, 

jotka voittivat kaikki kolme otteluaan. Ilahduttavaa oli myös se, että 

hauskanpidon lisäksi kaikki ottelut olivat tasaisia ja tarjosivat onnis-

tuneita suorituksia pelipaidasta ja paikasta riippumatta. 

Osa joukkueista jatkaa tästä matkaansa valtakunnalliseen lady-pesis 

turnaukseen Turkuun, jossa pelataan 1.- 2.9 enempi vähempi tosiaan 

railakasta naisenergiaa pursuavaa pesäpalloilua. 

Turnauksen tulokset: Vantaa - Espoo 7-10, Kirkkonummi - Vantaa 8-3, 

Espoo - Kerava 6-15, Espoo - Kirkkonummi 5-6, Kerava - Vantaa 10-9 

ja Kirkkonummi - Kerava 5-7 

Turnauksen paikallisista järjestelyistä vastasi ansiokkaasta Vantaan-

joen Juoksun seuraihmiset. 
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MAAKUNTASARJASSA ENNAKKOSUOSIKIT 

PITÄNEET PINTANSA 
TEKSTI Sami Ritola 

Miesten- ja naisten maakuntasarjat ovat palanneet kesätauolta ja 

sarjoissa on päällä taas kunnon rähinä arvokkaista sarjapisteistä. 

Miesten sarjassa kauteen ennakkosuosikkeina lähteneet joukkueet 

ovat pitäneet pintansa sillä neljän kärjestä löytyvät niin Vantaanjoen 

Juoksun, Puna- Mustien kuin Cobra Teaminkin nimet. Sen sijaan kau-

den positiivisempiin yllättäjiin on kuulunut Vihdin Pallon II- joukkue, 

joka on sarjassa peräti toisena. 

Naisten puolella Keski-Uudenmaan joukkueet Järvenpää ja Kerava 

johtavat A- lohkoa ja B- lohkon osalta Roihun ja Tahkon II- joukkueet 

ovat parhaimmissa asemissa ajatellen jatkopelejä. 

Miesten etelä-lohkon runkosarjan voittaja nousee suoraan Suomen-

sarjaan kaudelle 2013. Naisten puolella pelataan A- ja B- lohkon väli-

siä nousuotteluita, joiden perusteella yksi joukkue raivaa tiensä Suo-

mensarjaan kaudeksi 2013. 

Maakuntasarjojen tulospalvelu: www.pesis.fi/kilpailutoiminta 

 

 

 

 

Miesten maakuntasarja 3.8.2012 

Vantaanjoen Juoksu 21p 

Vihdin Pallo II  21p 

Puna-mustat Helsinki II 17p 

Cobra Team Hyvinkää 15p 

Rekolan Pesis  12p 

Otakoppi Espoo    8p 

Espoon Pesis    4p 

Hyvinkään Tahko III   4p 

Lahden Mailaveikot II   4p 

 

Naisten maakuntasarja 3.8.2012 

LOHKO A: 

Kinnarin Pesis I  19p 

Keravan Pesis-Juniorit 13p 

Hyvinkään Tahko I   6p 

Janakkalan Jana    6p 

Roihu Helsinki I    3p 

 

LOHKO B: 

Roihu II Helsinki   23p 

Hyvinkään Tahko II  20p 

Lahden Mailaveikot 13p 

Virkkalan Kiri  10p 

Kinnarin Pesis II    2p 

 

Sekä naisten-, että miesten Joukkueilla 

on eri määrä otteluita pelattuna 


