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SUOMEN JA KOKO MAAILMAN PARASTA 

PESISTÄ, KUUMISSA KESISSÄ 

Lukukauden uurastus kouluissa on päättynyt ja valta-

osa pelaajistamme on päässyt nauttimaan kesälomas-

ta. Mitä olisikaan kesä kuitenkaan ilman pesistä, erin-

omaisessa helteisessä kesäkelissä? 

Pesiskausi alkoi tyylikkäästi D ikäisten yli- alueellisella turnauksella, 

jossa paikalla oli myös mainostelevision TV- kamerat. Espoon Pesik-

sen erinomaisesti järjestämästä turnauksesta saatiinkin hyvää mai-

nosta lajillemme junioriliigan merkeissä. Itse ohjelmaa katsoessa te-

levisiosta jäi allekirjoittaneelle kuitenkin sellainen tunnelma, että 

noinko helppoa sen pallon väliin laittaminen onkin? 

Etelä-Suomen alueleiri, joka pelattiin Hattulan ja Hämeenlinnan ym-

päristössä, onnistui jälleen järjestelyjen puolesta erinomaisesti, josta 

lämmin kiitos Hämeenlinnan Paukun aktiivisille ja osaaville talkoolai-

sille sekä leirin ydinryhmälle. Koko leirin tunnelma oli loistava, josta 

kiitoksen ansaitsee jokainen leirille osallistunut joukkue! 

Joukkuemäärän osalta alueleiri jäi kuitenkin tavoitteistaan, sillä 46 

joukkuetta oli melko suuri takapakki viimevuodesta ja erityisesti mer-

kille pantavaa oli koko F- ikäluokan puuttuminen leiriltä.  Tässä onkin 

selkeästi mietinnän paikka, sillä tilanne kertoo mielestäni koko ikä-

luokan haasteista harrastajamäärän osalta alueellamme. 

Etelän aluesarjat jatkuvat vielä tovin kiivastahtisina, kunnes joukkueet 

suuntaavat keulansa kohti suosittuja valtakunnallisia leirejä hake-

maan lisää unohtumattomia leirikokemuksia. Näitä leirimuistoja ol-

laan tänä vuonna tekemässä myös Vihdissä, jossa järjestetään heinä-

kuun puolivälissä E- ikäisten oma tenavaleiri.  

Tapahtumaa on siis suunnalla jos toisella. On siis korkea aika siirtyä 

kentälle katsomaan pelaajien edesottamuksia, joko katsomosta käsin 

tai sitten lähempää vaikkapa kaaren takaa. 

 

Lämpimiä kesäkelejä ja lapalaakaa, 

Sami 
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ETELÄ-SUOMEN ALUELEIRI KASASI TAAS 

KOSOLTI JOUKKUEITA HATTULAN JA 

HÄMEENLINNAN YMPÄRISTÖÖN 
 TEKSTI Sami Ritola 

Etelän Pesiksen alueleiri pelattiin tänä vuonna Hattu-

lan ja Hämeenlinnan ympäristössä. Ottelut pelattiin 

pääsääntöisesti hyvässä säässä ja leirille osallistui yh-

teensä 46 joukkuetta ympäri eteläistä Suomea. 

E- ja D- poikien kilpasarjan mestariksi itsensä pelasi tappioitta Alajär-

ven Ankkurien poikajoukkueet. D- tyttöjen kilpasarjassa voitosta voit-

toon kulki Hyvinkään Tahkon tytöt ja E- tyttöjen sarjassa vastaavaan 

temppuun kykeni Janakkalan Jana. 

Pelisarjan puolella järjestävä seura Hämeenlinnan Paukku vei nimiin-

sä D- poikien pelisarjan kaataen loppuottelussa Puna-Mustat. D- tyt-

töjen pelisarjassa Roihu oli valttia vieden pelisarjan voiton. E- poikien 

pelisarjassa kunniaa kotiinsa vuoli Hyvinkään Tahko. 

Aiempien vuosien tapaan alueleiri oli onnistunut ja sen järjestelyistä 

vastasi ansiokkaasti Hämeenlinnan Paukun talkooväki. Leirihengen 

luomisessa jokainen osallistunut joukkue oli kuitenkin tärkeässä roo-

lissa onnistuen tehtävässään erinomaisesti! 

 

ESPOON TYTTÖ- JA POIKAJOUKKUEET 

KOULUPESISMESTAREIKSI   
 TEKSTI Sami Ritola 

Espoon ala-asteiden tyttö- ja poikajoukkueet olivat 

silkkaa rautaa Espoon mailapuiston ympäristössä pela-

tussa Uudenmaan alueen mestaruusturnauksessa. 

Turnaukseen osallistui aiempien vuosien tapaan Keravan, Espoon, 

Hyvinkään, Järvenpään ja Nurmijärven mestarikoulut tytöissä sekä 

pojissa. Lopputurnausta edelsi mainituilla paikkakunnilla pelatut si-

säiset mestaruusturnaukset, joista voittajat saivat osallistumisoikeu-

den lopputurnaukseen. 

Molemmissa sarjoissa voittajat ratkaistiin yksinkertaisella sarjajärjes-

telmällä, jossa kaikki joukkueet pelasivat toisiaan vastaan. Espoon 

joukkueet veivät siis turnauksen ykköstilat ja poikien sarjassa toiseksi 

sijoittui Nurmijärvi ja kolmanneksi Hyvinkää. Tytöissä hopeaa saavutti 

Hyvinkää ja kolmanneksi itsensä pelasi Järvenpää. 

 

 

 
 

 
 
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 

 

 

 

Etelän Pesiksen alueleirin    

lopputulokset: 

E- pojat kilpasarja 
1. Alajärven Ankkurit 
2. Jokioisten Koetus 
3. Hyvinkään Tahko 
 
E- tytöt kilpasarja 
1. Janakkalan Jana 
2. Hämeenlinnan Paukku 
3. Espoon Pesis 
 
E- pojat pelisarja 
1. Hyvinkään Tahko 
2. Vihdin Pallo 
3. Lahden Mailaveikot 
 
D- pojat kilpasarja 
1. Alajärven Ankkurit 
2. Keravan Pesis- Juniorit 
3. Hyvinkään Tahko 
 
D- tytöt kilpasarja 
1. Hyvinkään Tahko 
2. Kuusankosken Puhti 
3. Janakkalan Jana 
 
D- pojat pelisarja 
1. Hämeenlinnan Paukku 
2. Puna-Mustat 
3. Lahden Mailaveikot 
 
D- tytöt pelisarja 
1. Roihu 
2. Espoon Pesis 
3. Hämeenlinnan Paukku 
 
 
Kaikki tulokset nähtävissä 
www.pesistulospalvelu.fi 
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MAAKUNTASARJAKAUSI VAUHDISSA 
 TEKSTI Sami Ritola 

Toukokuun puolivälissä alkanut maakuntasarjakausi on 

jo hyvässä vauhdissa ja joukkueesta riippuen pelejä on 

takana jo puolen kymmentä. 

Miesten puolella ennakkoasetelmien perusteella vahvimmin sarjan voi-

tossa on kiinni Hyvinkääläinen Cobra Team ja viime kaudella Suomen-

sarjasta pudonnut Riihi-Pesis Riihimäeltä. Alkukausi on osoittanut kui-

tenkin, että kokeneella rungolla operoiva Hämeenlinnan Paukku on 

varteenotettava vastustaja molemmille sarjan ennakkosuosikeille ja 

tilaa on varmasti muillekin haastajille. 

Naisten puolella ennakkosuosikin taakkaa harteillaan kantaa Keravan 

Pesis-Juniorit, mutta joukkueille ennen kauden alkua tehdyn kyselyn 

perusteella on naisten sarjasta tulossa ennätystasainen jota osaltaan 

viestii myös alkukauden pelatut ottelut. 

Maakuntasarjakausi huipentuu elokuussa miesten osalta nousukarsin-

toihin keski-lohkon voittajaa vastaan, jonka otteluparin voittaja nousee 

Suomensarjaan kaudeksi 2014. Naisten puolella etelä-lohkon voittaja 

nousee suoraan Suomensarjaan ilman erillisiä nousuotteluita. 

PERINTEINEN PESÄPALLON MEDIAOTTELU 

KOKOSI MEDIAPERSOONIA JA PESÄPALLO-

VÄKEÄ JÄRVENPÄÄHÄN 
 TEKSTI Sami Ritola, KUVA Kipe06 

Pesäpallon mediaottelu tarjosi kattauksen pidemmän 

kaavan kautta, sillä voittajaa haettiin aina kotiutuslyönti-

kilpailusta asti. Aiempien vuosien teeman mukaisesti 

media poistui kentältä voittajana.. 

Alku ei pesäpalloväelle paljoa luvannut sillä media karkasi tasaiseen 

tahtiin selvään 9-3 johtoon, kunnes takavuosien superjokeri Unto Väisä-

sen jalostettu viistopystymaila puhui karua kieltään puhkaisten median 

takakentän. Tätä seurasi vielä useampi yksittäinen kotiutus ja loppujen 

lopuksi päädyttiin aina kotiutuslyönteihin asti, jossa media oli juoksun 

verran parempi voittaen koko ottelun juoksuin 11 - 10. 

Ottelun erikoisuuksiin kuului median Tapani Linnan miehekäs sivallus 

kakkosrajaan, joka epäonneksi osui kakkoskakkosrajan tuntumassa ul-

kopeliä johtaneen pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemen 

jalkaan. Tilanteesta selvittiin onneksi säikähdyksellä ja mojovalla mus-

telmalla, jota muistoa toiminnanjohtaja Ojaniemi vaalinee vielä tovin. 

 

 
 
 
MIESTEN MAAKUNTASARJA 
LOHKO A                                                                        
 OTT PIST 
Vantaa 6 14 
Rekolan Pesis 6 8 
Puma-Mustat 3 7 
Otakoppi 6 5 
Vihdin Pallo 5 4 
Espoon Pesis 3 2 
 
LOHKO B 
 OTT PIST 
  
Kouvola 5 10 
Cobra Team 3 8 
Hämeenlinna 3 7 
Riihimäki 4 6 
Lahti 4 4 
Lammi Luja 4 1 
 
 
NAISTEN MAAKUNTASARJA 
 
 OTT PIST 
Virkkalan Kiri 6 9 
Tahko II 3 8 
Janakkalan Jana 3 7 
Vantaa 4 6 
Nurmijärvi Maila 4 6 
Kerava 4 6 
Järvenpää 4 2 
Tahko I 4 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesäpallon mediapelit pelattiin 
Järvenpäässä 
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D- IKÄISTEN TYTTÖJEN- JA POIKIEN YLI-

ALUEELLISESSA SARJASSA TAKANA ES-

POON JA ALAJÄRVEN TURNAUKSET   
 TEKSTI Sami Ritola 

Neljän maakunnan voimin pelattu D- ylialueellinen 

turnaus on saavuttanut jo kaksi ensimmäistä etappia. 

Alueleirien jälkeen seuraavaksi joukkueet suuntaavat 

kohti kauden päätapahtumaa Kempeleen Suurleiriä. 

Espoon turnaus avasi tämän vuoden D- ylialueellisen turnauska-

valkadin ja hienosti avasikin. Mailapuiston ympäristössä usealla 

kentällä pelatussa turnauksessa olikin jokaisesta maakunnasta 

edustettuna kaksi joukkuetta niin tytöissä kuin pojissa.  

Erityismausteensa Etelä-Suomen turnaukseen antoi mukana ollut 

junioriliigan kuvausryhmä, joka taltio pelejä pääkentällä herkeä-

mättä. Kuvausmateriaalista koottu 45 minuuttinen lähetys näkyi-

kin televisioruuduista toukokuun loppupuolella. 

Alajärven turnauksessa maakuntien osallistuvat joukkueet koki-

vat hieman muutoksia useista päällekkäisyyksistä johtuen. Tämä 

näkyi muun muassa Etelä-Suomen osalta siten, että Tahkon sijasta 

Espoon tytöt edustivat maakuntaamme. 

Kahden turnauksen jälkeen on käynyt selväksi, että poikien val-

tikka tuntuisi olevan Satakunnassa. Tyttöjen puolella onkin sen 

sijaan tasaisempaa, mutta kaiken kaikkiaan niin tytöissä kuin po-

jissa on jokainen joukkue saanut sitä tärkeintä, eli haastavaa sekä 

kehittävää peliä kohti tulevaisuuden tavoitteita. 

VALTAKUNNALLINEN ITÄ-LÄNSI VALMIS-

TAUTUU TARJOAMAAN MAAILMAN PA-

RASTA PESISTÄ HYVINKÄÄLLÄ 
 TEKSTI Sami Ritola 

Juuri ennen valtakunnallisen tenavaleirin alkua pela-

taan Hyvinkäällä koko maailman parasta pesistä, sillä 

estradin valloittaa Suomen parhaat mies-, nais- ja ju-

nioripesäpalloilijat itä-länsi viikonlopun merkeissä. 

Tapahtuman lipun myynti on ollut odotettua, ja erityisesti sun-

nuntain miesten liput ovat käyneet hyvin kaupaksi. Varmistaakse-

si paikkasi vuoden ehdottomaan ykköstapahtumaan kannattaa 

siis suunnata selain kohti lippupalvelun sivustoja. 

Nähdään Hyvinkäällä sankoin joukoin! 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

D- ylialueellinen sarja 

POJAT: 
Jokioinen - Espoo 2-0 (7-6,17-8) 
Kama II - SMJ 1-2 (1-17,6-4,0-0s 0-3k) 
SMJ - Kama I 0-2 (1-10,3-16)  
Espoo - Kama II 2-0 (7-3,6-1) 
Lahti - Kama I 0-2 (0-37,1-15)  
Alajärvi - Lahti 2-0 (17-1,11-0)  
Jokioinen - Alajärvi0-0 (2-6,4-2)  
Kama II - Jokioinen 2-1 (8-3,1-2,0-0s 5-4k) 
Espoo - Kama I 0-2 (0-14,0-9) 
Lahti - SMJ 0-2 (3-6,0-4)  
AA - Kama II 1-2 (6-7,3-2,0-0s 0-2k) 
SMJ - Espoo 2-0 (3-2,5-1)  
Jokioinen - Lahti 2-0 (6-1,18-1)  
Kama I - AA 2-0 (11-3,3-0)  
 
TYTÖT: 
Nurmo 99 - Espoo 0-0 (17-9,0-3) 
Espoo - Nurmo 00 0-2 (9-10,6-15) 
Nurmo 00 - Mailaj 2-0 (9-2,10-7) 
Jana - Mailajuniori 0-0 (2-8,20-7) 
Nurmo 99 - Jana 2-0 (11-4,13-5) 
Tahko - Pöytyä 2-0 (9-2,5-1) 
Mailaj - Nurmo 99 2-1 (9-13,3-2,0-0s 5-4k) 
Jana - Nurmo 00 2-0 (7-4,6-2) 
Nurmo 99 - Fera 0-1 (3-3,3-5) 
Pöytyä - Nurmo00 0-2 (0-13,0-3) 
Jana - Mailaj 0-0 (12-4,0-11) 
Fera - Tahko 0-2 (7-8,3-5) 
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VIHDISSÄ VALMISTAUDUTAAN VAS-

TAANOTTAMAAN E- IKÄISIÄ JOUKKUEITA 
 TEKSTI Sami Ritola 

Valtakunnallisen tenavaleirin ilmoittautumisikkuna al-

kaa lähestyä loppua ja tällä hetkellä mukaan on ilmoit-

tautunut jo 91 innokasta E- ikäisten joukkuetta. 

Heinäkuun puolivälissä 14.- 19.7 välisenä aikana Vihdissä pelataan 

ikäluokan parasta pesäpalloa kaiken kaikkiaan 18 kentän voimin ja 

joukkueet majoittuvat alustavasti 8 erilliseen kouluun.  

Leirin hermokeskuksena eli kisakansliakouluna toimii Kuop-

panummen koulukeskus, johon osa joukkueista myös majoittuu. 

Kummeina leirillä toimivat pitkänlinjan huippupesäpalloilijat Jani 

Komulainen sekä oman kylän tyttö Mari Sallinen. Leirin suojelijana 

toimii pääministeri Jyrki Katainen. 

Leiriorganisaatio toivottaa kaikki E- ikäiset joukkueet sekä heidän 

taustahenkilönsä tervetulleiksi kesäiseen Vihtiin. Tehdään yhdessä 

onnistunut ja ikimuistoinen leiri. 

 

LADYT VALLOITTAVAT HYMYSSÄ SUIN 

TURUN KUPITTAAN SYYSKUUSSA 
 TEKSTI Sami Ritola 

Perinteeksi muodostunut valtakunnallinen lady-pesis 

turnaus kokoaa jälleen ladyt ympäri Suomen maan 

syyskuun alussa pitämään hauskaa ja mittelemään 

enemmän tai vähemmän tosissaan pesiksen parissa. 

Ehdoton pesiksen naistapahtuma on turnaus, joka on vuodesta 

toiseen koonnut yli kaksikymmentä lady-joukkuetta ympäri Suo-

mea Turkuun. Tämänkään vuosi tuskin tuo muutosta tähän, sillä jo 

tässä vaiheessa keskustelua tapahtuman ympärillä on riittänyt. 

Turnauksessa ei tänäkään vuonna pelata sijoituksista, mutta peli-

kaaviota pyritään rakentamaan siten, että jokaiselle joukkueelle 

löytyisi oman tasoisia ja mukavia otteluita. 

Turnauksen osallistumismaksu on 140€ joukkueelta. Lue lisätietoja 

ja ilmoittaudu tapahtumaan Varsinais-Suomen Pesiksen sivuilta. 

 

 

 

 

 

 

KALENTERI 

Tapahtumat 

Valtakunnallinen Itä – Länsi Hyvinkäällä  

12.- 14.7.2013 

C- ikäisten aluejoukkueturnaus Tampeella 

11.8.2013 

D- ikäisten itä-länsi Lahdessa 17.8.2013 

E- ikäisten itä-länsi Helsingissä 18.8.2013 

C- ikäisten itä-länsi Vantaalla 7.9.2013 

PPL syyskokous Jyväskylässä 22.11.2013 

 

Leirit ja turnaukset 

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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HYVINKÄÄN PESÄPALLOTUOMARIT JUH-

LIVAT 20- VUOTISTA TAIVALTAAN 
 TEKSTI Sami Ritola 

Hyvinkään Pesäpallotuomarit ry:n perustava kokous 

pidettiin 3.3.1993 Hyvinkään Sveitsin lukiossa. Kulunee-

seen 20 vuoteen on mahtunut monenmoista, on ollut 

tiukkoja pesäkilpoja, yleisön rakastamia turpakäräjiä ja 

ennen kaikkea useita jämäköitä tuomioita. 

Vuosien varrella kerhossa on vaikuttanut reilusti yli 200 tuomaria 

ja mukaan on mahtunut yli 10 000 erilaista tuomaritehtävää. Tuo-

marikoulutuksia kerhon puitteissa on pidetty yli 100 ja onhan siinä 

sivussa autettu maakunnallistakin koulutustarvetta.  

Ilman tuomareita ei pesäpallo-otteluita pelata. Onkin siis perustel-

tua sanoa, että ilman tuomarikerhon aktiivista panosta ei Hyvin-

käällä kovinkaan montaa ottelua olisi lähivuosina pelattu. Tänäkin 

vuonna kerhon kautta hoituu Hyvinkään yli 500 ottelun tuomari-

tehtävät keskitetysti, aika merkittäviä lukuja. 

Tuomaritoiminta on jokaisen toimivan seuran yksi merkittävim-

mistä kulmakivistä. Viimevuosina Hyvinkään Tahkon ja edelleen 

Junioritahkon sekä Pesäpallotuomareiden yhteistyö on tiivistynyt 

entisestään, joka on tuonut tuomaritoimintaa entistä lähemmäs 

jokaisen pelaajan arkipäivää. Tässä onkin kiteytettynä koko kerhon 

tulevaisuuden toimintafilosofia, sillä yhdistyksen tarkoituksena on 

jatkossa tehostaa edelleen nuorisotuomaritoimintaa, jotta tulevai-

suudessa nähtäisiin taas Hyvinkääläisiä tuomareita tuomitsemassa 

ylemmillä sarjatasoilla. 

Saappaita tulevaisuuden kykyjen täytettäväksi löytyy, sillä yhdis-

tyksellä on ollut peräti 3 A- tason tuomaria; Jarmo Pöllänen, Jari 

Rantalahti sekä Tapio Juntunen, kaksinkertainen vuoden tuomari. 

Kuten sanottua yhdistyksen perustava kokous pidettiin 3.3.1993 

Sveitsin lukiossa. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin Esko Lignell 

(puheenjohtaja), Jarmo Pöllänen, Jari Rantalahti, Urho Rapatti, Liina 

Reilin ja Timo Valtonen. Seuran ensimmäiseksi kunniapuheenjohta-

jaksi on kutsuttu kerhon pitkäaikainen ja arvostettu puheenjohtaja 

Esko Lignell, joka johti kerhoa ansiokkaasti aina viime vuosiin asti. 

Nykyisessä johtokunnassa puheenjohtaja Jarmo Jokisen johdolla 

vaikuttavat varapuheenjohtajan ominaisuudessa Juha Vierimaa 

sekä Jarmo Pöllänen, Mikko Koskinen, Vesa Kuparinen, Petri Juntu-

nen ja Tero Kapanen. 

Etelän Pesis ja alueen pesäpalloseurat haluavat onnistella lämpi-

mästi Hyvinkään Pesäpallotuomareita ja kiittää heitä näistä kulu-

neista vuosista mitä he ovat hyvinkääläisen ja eteläsuomalaisen 

pesäpalloilun eteen tehneet ja tulevat jatkossakin tekemään! 

 

 

 

 


