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ETELÄN PESIKSEN ALUESARJOISSA MU-

KANA JÄLLEEN ISO MÄÄRÄ JOUKKUEITA  
 TEKSTI Sami Ritola 

Etelän Pesiksen aluesarjat keräsivät taas mukavan mä-

rän osallistujia, kun 113 joukkuetta ilmoittautui sarja-

toimintaan mukaan. Tämä yhdistettynä 22 maakun-

tasarjajoukkueeseen, on kasassa vilkas pesiskesä.  

Perinteiseen tapaan kausi alkaa heti huhtikuun lopussa ja kauden 

viimeiset kolme pitkää vihellystä kuullaan syyskuun loppupuolella. 

Kauden ehdottomiin huipentumiin kuuluvat ikäluokkien alueelliset 

itä- länsi ottelut pyritään jälleen järjestämään kaikissa ikäluokissa. 

Muita merkittäviä tapahtumia ovat D- ja E- ikäisten ylialueelliset sar-

jat, joita pelataan yhteistyössä lähialueiden kanssa niin itään kuin 

länteen. C- ikäisten kohdalla yksilötason tavoitteena voisi toimia elo-

kuun aluejoukkuetapahtuma Tampereen Varalassa. 

Totuttuun tyyliin niin alueelliset kuin valtakunnallisetkin leirit, ovat 

joukkueiden ehdoton kohokohta ja ne kokoavat joukkueita sankoin 

määrin mittelemään paremmuudestaan sekä pitämään hauskaa. 

Joukkueiden ilmoittautuminen sarjoihin päättyi jo helmikuun lop-

puun, mutta G- ikäluokan ja harrastesarjan ilmoittautuminen jatkuu 

totutusti vielä myöhempään kevääseen, koska joukkueiden kasaami-

nen on vielä käynnissä. 

 

PÄÄNSUOJUKSEN KÄYTTÖPAKKO LAAJE-

NEE NUOREMPIEN ALUESARJOIHIN 
 TEKSTI Sami Ritola 

Tulevalla kaudella otetaan Etelän Pesiksen sarjoihin 

käyttöön päänsuojuksen käyttövelvollisuus aina D- 

ikäisiin junioreihin asti. Vastaava sääntö on voimassa 

myös näiden ikäluokkien valtakunnallisilla leireillä sekä 

alueleireillä. 

Päänsuojuksen käyttöpakko koskee ensi vaiheessa G, F, E ja D- junio-

reita ja se on käytössä niin alkulämmittelyssä, kaikilla ulkopelipaikoilla 

sekä sisäpelin osalta kaikilla kaaren läheisyydessä olevilla pelaajilla. 

Tämän lisäksi päänsuojuksen kiinnityshihnan tulee olla kiinni.  

Päänsuojuksen käyttöä suositellaan myös muissa ikäluokissa. Muu-

toksen takana on lajin turvallisuusnäkökohta. 
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MAAKUNTASARJAKAUSI 2015 
 TEKSTI Sami Ritola 

Maakuntasarjojen etelä-lohkot pelataan tulevana kau-

tena miesten puolella 10- ja naisten 12 joukkueen 

voimin. Viime vuoden sarjanousijoiden Riihimäen ja 

naisten puolella Roihun sekä myöhemmin Suomensar-

jaan nostetun Janakkalan ohella sarjassa tuntuu edel-

leen riittävän mielenkiintoa. 

Näin voidaan olettaa ainakin, mikäli katsotaan asiaa joukkueille teh-

dyn ennakkokyselyn perusteella, sillä sarjanousua tavoittelee jouk-

kueita niin miesten- kuin naisten puolella. 

Miesten puolella ennakkoarvioiden mukaan kärjessä tulee olemaan 

tasainen taistelu, sillä niin Puna-Mustat, sarjanousija Järvenpää kuin 

Haminakin ovat arvioitettu hyvin lähekkäin. 

Naisten puolella, ennen kuin otteluakaan on pelattu, tuntuu Helsinki-

läinen Roihu olevan ehdoton ennakkosuosikki kauteen lähdettäessä. 

Sen sijaan lohkon muista kärkisijoista tultaisiin ennakkoarvioiden 

mukaan käymään tasainen taistelu niin Kuusankosken, Hyvinkään 

kuin Janakkalankin kesken. 

Perinteiseen tapaan niin miesten- kuin naisten maakuntasarjajouk-

kueissa pelaa useita entisiä ylemmän sarjatason pelaajia sekä nuoria 

tulevaisuuden tähtiä. Tämän lisäksi myös joukkueiden kokoonpanot 

elävät voimakkaasti kauden aikana. 

Miesten puolella pelataan sarjamuotona kaksinkertainen runkosarja, 

jonka voittaja nousee Suomensarjaan suoraan kaudeksi 2016. Nais-

ten puolella joukkueet on jaettu kahteen alkulohkoon ja lohkojen 

kaksi parasta etenevät lohkojen välisiin välieräotteluihin, joiden voit-

tajat kohtaavat yksiosaisessa nousuottelussa panoksena Suomensar-

japaikka kaudelle 2016. 

Maakuntasarjojen kausiennakot tullaan julkaisemaan kokonaisuu-

dessaan ennen sarjakauden alkua ja totuttuun tapaan sarjakausi 

alkaa toukokuun alussa ja sarjaa voit seurata Pesäpalloliiton tulos-

palvelun kautta. 

 

 

 

 

 

 

Miesten maakuntasarjan etelä-lohkon 

ennakkoarviointi 

Joukkue P 

Puna-Mustat 2 12 

Järvenpää 11 

Haminan Palloilijat 2 11 

Vantaanjoen Juoksu 7 

Riihi- Pesis 6 

Cobra Team 2 

Lahden Mailaveikot 2 

Espoon Pesis 1 

OtaKoppi 0 

Rekolan Pesis 0 

 

Naisten maakuntasarjan etelä-lohkon 

ennakkoarviointi 

Joukkue P 

Roihu 24 

Kuusankosken Puhti 9 

Hyvinkään Tahko 2 8 

Janakkalan Jana 8 

Lahden Mailaveikot 5 

Kinnarin Pesis 2006 5 

Espoon Pesis 3 

Virkkalan Kiri 2 

Hyvinkään Tahko 3 2 

Puna- Mustat 0 

Nurmijärven Maila 0 

Hämeenlinnan Paukku 0 
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HYVINKÄÄN ITÄ-LÄNSI TAPAHTUMAN LI-

PUNMYYNTI AVATTU JA JOUKKUEIDEN NI-

NIMEÄJÄT VALITTU 
 TEKSTI Pesäpalloliitto ja KUVA PPL 

Pesäpallon Itä- Länsi – tapahtuman lipunmyynti on avat-

tu Lippupalvelun valtakunnallisessa verkostossa. Tapah-

tuma järjestetään tänä vuonna Hyvinkäällä. 

Itä- Länsi tapahtuma starttaa perjantaina 26.6. klo 18.00 A-poikien otte-

lulla. Lauantaina jännitetään B-tyttöjen peliä klo 11.00 ja naisten peliä 

klo 16.00. Viikonlopun tapahtuma huipentuu sunnuntaina pelattaviin B-

poikien peliin klo 11.00 ja miesten peliin klo 16.00. 

Liput kaikkiin nuorten otteluihin myydään portilta ja ne maksavat 10,00 

euroa kpl. Lippu oikeuttaa istumapaikkaan kategorioissa B-F. 

Naisten ja miesten otteluihin liput on jaettu kahteen ja kolmeen katego-

riaan, jotta jokainen löytäisi itselleen mieluisan paikan. Miesten ottelus-

sa, jonne odotetaan yli 5000 katsojaa, on käytössä 3 kategoriaa. I-

kategorian paikat sijaitsevat ns. pääkatsomossa ja maksavat ennakkoon 

ostettuina 42,00 euroa. Halvimmat 20 euron liput sijaitsevat III-

kategoriaan kuuluvassa kolmospuolelle rakennettavassa lisäkatsomossa. 

Naisten otteluun voi ostaa lippuja kahdesta kategoriasta, hintaluokat 

15,00- 20,00 euroa. Myös naisten tähdistöotteluun odotetaan tänä 

vuonna runsaasti yleisöä. 

Pesäpallon Itä- Länsi-tähdistöotteluiden valitsijat on nimetty. Miesten 

ottelussa iskevät yhteen Tahkon superpesisjoukkueessa vaikuttaneet 

Idän Timo Rautiainen ja Lännen Pasi Virtanen. 

Nuorten valinnoista vastaavat A-poikien Petri Pennanen (Itä) ja Seppo 

Salmela (Länsi), B-tyttöjen Iivo Parviainen (Itä) ja Sanna Lappalainen 

(Länsi) sekä B-poikien Antti Eteläpää (Itä) ja Pasi Vanhatalo (Länsi). 

 

LISENSSIKAUSI 2015 AVATTU, MUISTA 

HANKKIA OMASI HYVISSÄ AJOIN  
 TEKSTI Sami Ritola 

Lisenssikausi 2015 on avattu ja uusina tuotteina myyn-

tiin on tullut vakuutukseton harrastepesispassi sekä ba-

seball- ja softball lisenssi. 

Muistutuksena, että jokaisella pelaajalla ja tuomarilla 

tulee olla voimassa oleva lisenssi. 

 

 

 
Kuva viime vuoden Seinäjoen itä-länsi 

tapahtumasta kertoo enemmän kuin 

tuhat sanaa 
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PESÄPALLO VAHVASTI MUKANA PERIN-

TEIKKÄILLÄ BALL SPORTS MESSUILLA 
 TEKSTI Sami Ritola, KUVA PPL 

Helsingin messukeskuksessa vietettiin todellista su-

perviikonloppua, kun peräti seitsemät messut valtasi-

vat ja olivat saavutettavissa samalla sisäänpääsylipulla 

messualueella 6.-8.3. välisenä viikonloppuna. 

Pesäpallo oli luonnollisesti myös mukana teemalla ”pesis on taitu-

reiden peli” ja pisteellä pystyi testaamaan osaamistaan mm. pallon 

kannattelussa, syöttämisessä, näpyn lyömisessä ja muissa tekniik-

kaa vaativissa aktiviteeteissa. Sunnuntain lajiesityksessä Roihun 

D- tytöt nähtiin tositoimissa. 

Mukana tämän vuoden Ball Sports tapahtumaa pesäpallopisteen 

osalta olivat tekemässä Pesäpalloliiton ja Etelän Pesiksen lisäksi 

Roihu ja Espoon Pesis, jotka vastasivat vahvasti kaikista käytän-

nön järjestelyistä Roihun Mervi Morganin johdolla. 

Messuilla myös Pesäpalloliiton jäsenlaji Baseball oli vahvasti mu-

kana omalla messupisteellään, jossa pystyi mm. tutustumaan 

lyöntitekniikan saloihin omassa lyöntihäkissä. 

 

VANAMOIDEN SM- TURNAUS NURMI-

JÄRVEN MAILAN JÄRJESTETTÄVÄKSI 
 TEKSTI Sami Ritola 

Suomen Pesäpalloliitto on myöntänyt kontioiden SM-

turnauksen järjestelyoikeudet vuodelle 2015 Puurtilan 

Kisa- Pojille Varkauteen. Kontioturnaus pelataan 8.-9.8 

Keski-Savossa, pääpaikkana Varkaus. 

Vanamoiden SM-turnaus pelataan Nurmijärvellä 8.8 ja turnauksen 

järjestäjänä toimii Nurmijärven Maila. Pelit tullaan pelaamaan kes-

kustan uuden karhealla hiekkatekonurmikentällä, joka on juuri ke-

vään kynnyksellä saanut myös uudet huolto- sekä pukutilat. 

Harmaakarhut tömistelevät jälleen Saarijärvellä ja turnauspäivämäärä 

on 5.9. Tapahtuman järjestelyistä huolehtii Saarijärven Pullistus. 

Turnausjoukkueiden ilmoittautuminen käynnistyy kevään aikana ja 

kaikkiin turnauksiin toivotaan mukaan joukkueita sankoin joukoin. 

 

 

KALENTERI 

Koulutukset 

105- pesisharjoitetta Keravalla 9.4.2015 

PML- koulutus Järvenpäässä 11.4.2015 

Kirjurikoulutus Järvenpää 12.4.2015 

Pesisrehtorikoulutus Järvenpäässä 

12.4.2015 

Kirjurikoulutus Hyvinkää 15.4.2015 

ATK- kirjurikoulutus Hyvinkää 21.4.2015 

C- tuomareiden koulutustilaisuus Vihdissä 

Nummelan koululla 2.5.2015 

Tapahtumat 

Pesäpalloliiton kevätkokous Tampereella 

24.4.2015 

Valtakunnallinen itä-länsi tapahtuma 

Hyvinkäällä 26.- 28.6.2015 

C- ikäisten alueleiritys Tampere 29.- 30.8. 

Leirit 

Etelän Pesiksen C- ikäisten alueleiri Vih-

dissä 24.- 26.4.2015 

Etelän Pesiksen F-D ikäisten alueleiri 

Lahdessa 12.- 14.6.2015 

Tenavaleiri Siilinjärvellä 28.6- 3.7.2015 

Suurleiri Jyväskylässä 6.- 11.7.2015 

Naperoleiri Ruovedellä 21.- 24.7.2015 

Nuorisoleiri Oulussa 26.- 31.7.2015 
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LAHTI JA LAHDEN MAILAVEIKOT SAA PIT-

KÄSTÄ AIKAA OMAN PESÄPALLOLEIRINSÄ  
 TEKSTI Antti Kallio, KUVAT LMV 

Koe jotain, mistä vain harvat ovat päässeet osalliseksi. 

Lahdessa on toistaiseksi järjestetty historian saatossa 

yksi valtakunnallinen pesäpalloleiri, vuoden 1984 Suur-

leiri. Tulevana kesänä Lahti palaa leirijärjestäjäksi kai-

kille avoimen alueleirin merkeissä 12.- 14.6.2015. 

Etelän Pesiksen alueleirillä sarjoja on D-, E- ja F-ikäisille. C-ikäisten 

oma leiri järjestetään Vihdissä 24.- 26.4. 

 – Huikea juttu, että saimme leirin tänne Lahteen järjestettäväksem-

me. Tämä on tosi hyvä juttu Lahden pesikselle ja junioritoiminnalle. 

15 vuotta olen toiminnassa ollut mukana, eikä täällä sinä aikana ole 

leiriä järjestetty, Eija Hokkala Lahden Mailaveikoista kertoo. 

 – Meillä oli juuri palaveri viikko sitten. Haluaisimme tehdä tästä hie-

non tapahtuman ja kaikkea kivaa sekä saada näkyvyyttä koko Lahden 

kaupungille ja nuorisourheilulle, Hokkala jatkaa. 

 Järjestelyt ovat vahvalla pohjalla, vaikka Lahdessa ei pitkään aikaan 

ole leiriä järjestettykään. Hokkalan mukaan organisaatio on jo täysin 

työn touhussa ennakkovalmisteluineen. 

 – Majoitus ja kentät on katsottu, aikataulutus on tehty. Lyseo, yh-

teiskoulu ja Kärpäsen koulu ovat kaikki lähellä. Kulkeminen on help-

poa, kun kenttien ja majoituksen välillä voi liikkua jopa jalan. 

 Perinteinen urheilukaupunki tunnetaan pesäpallostaan. Suojelus-

kunnan joukkueen jatkoksi perustettu Lahden Mailaveikot on voitta-

nut kahdeksan miesten Suomen mestaruutta ja kaikkien aikojen en-

simmäisen naisten mestaruuden 1931. Neljää peräkkäistä SM-kultaa 

1949-1952 juhlivat seuran väreissä Pertti Ahonen, Juha Broman, Antti 

Elomaa, Leo Hannula, Vilho Kokkonen, Taisto Lehto ja Jarmo Suokas. 

C-ikäisten alueleiri saa jatkoa 

C-ikäisten alueleiri tulee taas. Viime vuoden hyvien kokemusten poh-

jalta Etelän Pesis järjestää tänäkin keväänä leirin C-nuorille. Järjestä-

vänä seurana toimii Vihdin Pallo 24.- 26.4. välisenä aikana. 

 

 

Ilmoittaudu Etelän Pesiksen alueleireille osoitteesta 

www.pesistulospalvelu.fi 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


