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KAUSI - HARAVOINTIA VAILLE VALMIS 

Pesiskausi on saatu päätökseen ja kausi jätti varmasti 

monelle pesäpallohahmolle paljon muistoja, mutta 

tarjosi myös paljon ajattelun ja kehittämisen aiheita. 

Miesten Superissa valtikka siirtyi pitkän tauon jälkeen takaisin Poh-

janmaalle - Vimpeliin ja naisissa, yllätysyllätys, finaalisarjan ratkaisi 

itselleen kokeneempi Jyväskylän Kirittäret. Kaiken kaikkiaan Superissa 

nähtiin pitkään aikaan mielenkiintoisia hetkiä, kun miesten sarjassa 

käytiin tiukkaa taistelua pudotuspelipaikoista, uskomatonta finaali-

sarjaa unohtamatta ja naisissa löytyi haastaja ainesta pitkään naisten 

Superia hallinneelle Kirittärelle Porin Pesäkarhuista. 

Tilastollisestikaan ei jääty paljon Superin huippuvuotta 2009 huonom-

maksi. Yleisömäärät Superissa pysyivät hyvällä tasolla: miesten kaik-

kien otteluiden yleisökeskiarvo oli 1775 ja naisten 517 katsojaa. Lop-

puotteluiden katsojaluvut olivat myös todella kovaa luokkaa: miehis-

sä Kouvola-Vimpeli ottelut vetivät neljässä ottelussa yhteensä vajaat 

20.000 katsojaa (19.723) ja naisten Pori-Jyväskylä ottelut kokosivat 

yhteen kolmessa ottelussa 5377 pesäpallon ystävää. 

Alueellisesti Etelän Pesiksen toiminta on jatkunut aktiivisena ja koulu-

tustoimintaa on kehitetty kuluneen vuoden aikana, myös valtakun-

nallista menestystä on tullut. Samoin harraste-toiminnan aktivointiin 

on panostettu ja lisenssimäärää on saatu sitä kautta kasvatettua hie-

man, tästä iso kiitos kuuluu kuitenkin alueemme seuroille, jotka ovat 

tehneet satoja tunteja töitä tehden koulukäyntejä ja vetäen erinäisen 

määrän harraste porukoita ja kuntopesis sarjoja. Jatkossakin tulee 

panostaa harrastajamäärien kasvattamiseen, jotta saamme turvattua 

riittävän pohjan joukkueiden muodostamiselle.  

”Jatkossakin tulee panostaa  

harrastajamäärien kasvattamiseen…” 

Suurimmat tapahtumat alueellamme kuluneen kauden aikana olivat 

Vihdin alueleiri 2010, joka keräsi ison joukon pelaajia ja joukkueita F-

ikäisistä D-ikäisiin sekä Valtakunnallinen Itä – Länsi –tapahtuma Hel-

singissä, Finnair stadiumilla, jonka järjestämisessä ison panoksensa 

antoivat pääkaupunkiseudun seurat. Itä-Länsi ei kuitenkaan mennyt 

aivan odotusten mukaan, katsojamäärät jäivät olemattomiksi ja par-

annettavaa jäi markkinoinnin osalle varmasti paljon. Luvut myös ker-

tovat sen tosiasian, ettei alueemme pesäpallokulttuuri ole vielä niin 

vahvaa, ettäkö se keräisi pääkaupunkiin suuren joukon ihmisiä seu-

raamaan valtakunnan ykkös-pesistapahtumaa. Siinä voimme omissa 

pääkopissamme vain syventyä pohtimaan, mitä me voisimme tehdä 

toisin lajin kiinnostuksen lisäämiseksi?  Juuri niin – mitä ME voimme 

tehdä? Ei siis tarvitse yksin tehdä kaikkea, vaan yhteistyöllä. 

”Yhteisöllinen Alue” – voisiko siinä olla haastetta vuodella 2011? 
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MIESTEN SUPERIN FINAALISARJA 

TARJOSI VIIHDETTÄ JA TUNNELMAA 

Teksti Mika Lappalainen, Kuvat Vimpelin Veto 

 

Kouvolan ja Vimpelin välinen finaalisarja tarjosi kaikille 

pesäpallon ystäville tunteikasta ja tunnelmallista 

seurattavaa. 

Peli on alkamaisillaan Kouvolassa ja ajomatka on venynyt aivan viime 

hetkille asti. Parkkipaikkaa saa hakea läheltä ja kaukaa – turhaan. 

Onneksi kuitenkin eräs autoilija jalomielisesti tulee kauppareissultaan 

ja luovuttaa paikan kohtuullisen kävelymatkan päästä Kouvolan pe-

sispyhättöä. Kävelyni kohti KSS Energia Areenaa taittuu leppoisasti, 

areenalta kantautuvien kannustushuutojen, musiikin ja selostuksen 

saattelemana.  

Portilla ei ole onneksi enää 

jonoa ja lippu on kourassani 

juuri kun joukkueet kuulu-

tellaan kiilaan. Vaellukseni 

sankan ihmisjoukon läpi 

vähäisille istumapaikoille 

alkaa ja ympärilläni vilisee 

musta-keltaisia ja sini-

valkoisia oman elämänsä pesäpallosankareita, faneja ja kauempaakin 

tulleita kannattajia. Jokaisella tuntuu olevan varma mielipide siitä 

kuka pojan tänä vuonna kotiinsa kantaa. 

Istumapaikan löydettyäni huippu-

pesäpallo oli ehdottomasti ykkös-

seuraamiseni kohde, mutta joukku-

eiden fanaattisempien fanien kaksin-

kamppailut, mitä kekseliäimpien ja 

huvittavimpien sanan-parsien kera ei 

jää huonoksi kakkoseksi. Kuin Väinä-

möinen ja Joukahainen olisivat laulaneet toisiansa suohon. Naurulta 

ei voitu välttää, kun tiukan kamppailun jälkeen toista kannettiin jär-

jestyksenvalvojien toimesta kohti vaihtopenkkiä, liekö kisajuomalla 

ollut osuutta asiaan? 

Siitäkin huolimatta, että meno katsomossa yltyi aika-ajoin melkoisen 

hurjaksi, niin tunnelmaa se ei latistanut vaan päinvastoin. Oli ilo 

seurata, kuinka 5000 katsojaa sai aikaiseksi tunnelman, jollaista 

jokaisessa pelissä kaivattaisiin. Suuren urheilutapahtuman tuntua 

tarvitaan sarjapeleihinkin, jotta katsojamäärät pysyisivät edelleen 

hyvällä tasolla. Siihen vaikuttaa toki moni seikka kuten: sää, menestys 

ja markkinointi, mutta on myös asioita joihin jokainen seura ja jouk-

kue pystyvät itsekin vaikuttamaan. Ottelun sisään tarvitaan sisältöä, 

jonka rajana on vain jokaisen mielikuvitus! 

KALENTERI 

Koulutukset: (alustavat päivät) 

PML                           12.3.2011 

 

JPVT I                12. – 13.3.2011 

C-Training Camp I                       12.12.2010 

C-Training Camp II                          6.3.2011 

Lukkarikoulutus, Hkää               28.11.2010            

Tapahtumat: 

Alueleirit 2011                10. – 12.6.2011   
  E-ikäiset, Janakkala 

   D- ja F-ikäiset, Hämeenlinna 

Wilsonin Pesiscampit Pajulahdessa 

   Pesiscamp                27.-29.12.2010 

   Lukkaricamp                        11.-13.3.2011 

Lisätiedot: www.pajulahti.com 
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ETELÄN PESIKSEN PALKITUT 2010 

Teksti Mika Lappalainen 

 

Etelän Pesis palkitsi jälleen vuoden 2010 parhaat 

syyskokouksen yhteydessä Hyvinkäällä 18.10.2010.  

Alueen palkittavat koostuivat tuttuun tapaan kuluneen vuoden 

aikana tapahtuneista hyvistä edesottamuksista tai pitkän ajan 

hyvästä kehityksestä. Mm. pitkään hyvää työtä juniori- ja aikuis-

pesäpallon parissa tehnyt Kinnarin Pesis sai tänä vuonna ansaitse-

mansa kunnianosoituksen ja kuten Etelän Pesiksen puheenjohtaja 

Sami Ritolakin palkintojen jakotilaisuudessa sanoi: ”On jo useaan 

otteeseen oltu lähellä palkita KiPe kyseisessä kategoriassa, mutta 

tänä vuonna se oli sen aika.”  

Positiivisen viestin alueen juniorityöstä toi myös Tahkon E-tyttöjen 

palkitseminen vuoden juniorijoukkueena. E-ikäisten palkitseminen on 

ollut harvinaista, mutta kuluneen vuoden edesottamukset olivat sen 

verran  vakuuttavia, että muuta vaihtoehto voinut olla, kun kyseinen 

joukkue voitti valtakunnallisen Tenavaleirin lähes ylivoimaisella pelillä 

ja alueensarjoissa laittoi kampoihin jokaiselle D-tyttöjoukkueellekin. 

 

Vuoden tuomari Joonas Kortelainen Vantaa 

Vuoden nuorisotuomari Aino Poutiainen  Helsinki 

Vuoden poikapelaaja  Riku Hokkanen ViPa 

Vuoden tyttöpelaaja Elif Önder  Tahko 

Vuoden miespelaaja Valtteri Ketonen Tahko 

Vuoden naispelaaja Kati Rinta-Aho  Vipa 

Vuoden pelinjohtaja Pirjo Haukkamaa Kepe 

Vuoden valmentaja Mikko Pirhonen PuMu 

Vuoden seura-aktiivi Eija Hokkala  LMV 

Vuoden juniorijoukkue Tahko E-tytöt  Tahko 

Vuoden kehittyjä Puna-Mustat  PuMu 

Vuoden pesisteko Miesten YP-nousu PuMu 

Vuoden junioriseura Kinnarin Pesis 2006 Kipe06 

Vuoden seura  Espoon Pesis 

  

 

Lisäksi palkittiin erikoispalkinnolla vuosi-

kymmenien tuomari Risto Kärnä sekä 

pesisvaikuttajana Jarmo Pöllänen. 

 

 

 

 

ETELÄN PESIS JA 

VIHDIN PALLO 

JÄRJESTÄVÄT 

YHTEISTYÖSSÄ 

VALTAKUNNALLISEN 

TENAVALEIRIN 2013!  
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ITÄ-LÄNSI OTTELUT TARJOSIVAT 

NÄYTTÖJÄ ALUEEMME PARHAIMMILTA 
Teksti Mika Lappalainen, Kuvat Mauno Tirkkonen, Hannu Vaininen ja Hämeenlinnan 

kuvapalvelu 

Alueemme Itä-Länsi ottelut pelattiin tänä vuonna 

kolmella paikkakunnalla. E-ikäiset kohtasivat Keravalla, 

D-ikäiset Hämeenlinnassa ja C-ikäiset ottivat mittaa 

toisistaan Helsingissä. 

Vuoden 2010 Itä-Länsi tapahtumat olivat onnistuneet jokaisella 

paikkakunnalla. Mukaan oli saatu reipas tunnelma ja yleisöäkin oli 

saatu mukavasti lehtereille seuraamaan paikallisten junnujen 

edesottamuksia. Itä-Länsi tapahtumat ovatkin hyviä mahdollisuuksia 

nähdä pesistuttuja ja puida hieman mennyttä kautta ja samalla 

ihastella mitä kuluneen vuoden aikana on saatu aikaiseksi.  

E-ikäisten Itä-Lännessä tyttöjen puolella tiukan kamppailun jälkeen 

Länsi vei voiton, mutta poikien puolella, sekä alemman- että 

ylemmän jatkosarjan osalta, voitto kulkeutui Idälle.  

Hämeenlinnassa D-tyttöjen Itä-Länsi ottelu ei sen sijaan ollut kovin 

tasainen ja Länsi vei molemmat jaksot selkein lukemin. Poikien 

ottelukin oli melko selvä Idän eduksi 2-0. 

Meilahteen kerääntyneet C-juniorit  saivat aikaiseksi todellisen 

näytöksen, jossa ei säästytty tiukoilta tilanteilta ja huippusuorituk-

silta. Molemmat ottelut kuitenkin Idän nimiin niukoin lukemin. 
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ROIHUN UUSI PÄÄVALMENTAJA – 

LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 
Teksti Mika Lappalainen 

Syksyllä Roihun uudeksi päävalmentajaksi nimettiin 

Anu Kentala, jonka pääasiallinen tehtävä on jakaa ja 

koordinoida seuran valmennus- ja harjoitusresursseja.  

Pitkään pesäpallon parissa työskennellyt ja myös superissa 

pelaajauraansa kartuttanut kokenut pesäpallopersoona Anu otti 

uuden haasteen vastaan ja ryhtyi Roihuvuoren Roihun päävalmen-

tjaksi. Työn sarkaa on paljon, mutta hyvään alkuun on Kentala jo 

kuitenkin päässyt. ”Tehtäväni oli tarttua seuran suurimpaan 

epäkohtaan, eli resurssien jakamiseen.”, päävalmentaja toteaa. ”Jo 

pitkään oli seurassamme vallinnut tila, jossa joillain joukkueilla ei 

ollut kuin yksi nuori valmentaja 20 junnua kohti ja toisissa saattoi olla 

kaksikin aikuista reilua kymmentä pelaajaa kohti. Oli aika tehdä 

jotain. Tällä hetkellä pyrimme jakamaan seuran sisällä monipuolista 

osaamistamme yli joukkuerajojen.” Anu täydentää. 

”Kapea materiaali ja pula valmentajista sekä 

harjoitusolosuhteista niin kesällä kuin 

talvellakin ovat tämän päivän haasteita 

jokaisessa Pesäpalloseurassa. Roihussa 

haasteeseen on vastattu!” 

Myös harjoitusolosuhteissa ja niiden jakamisessa tasapuolisesti ikä, 

taso ja tavoitteet huomioiden on uudella päävalmentajalla paljon 

kehittämistä. Nyt tilanne on kuitenkin jo paljon parempi kuin viime 

vuonna. ”Uskon, että tilat ja valmennus ovat nyt paljon tehokkaam-

massa käytössä.” Anu tuumii. Harjoitusvuorojen suunnittelu on 

muutettu valmentajalähtöiseksi, jolloin voidaan varmistaa valmen-

tajien pääseminen harjoituksiin mahdollisimman usein. Toisaalta 

myös valmentajien henkilökohtaiset toiveet omasta kehittymisestä 

otetaan huomioon ja koulutuksia pyritään järjestämään seuran sisällä 

tai ohjaamalla valtakunnallisiin koulutuksiin. Samalla uudesta pää-

valmentajasta on tullut linkki seuran johtokunnan ja valmennuksen 

välille. 

Roihussa on muutenkin panostettu viimeaikoina laadun paranta-

miseen Kärkietenijä-projektin tiimoilta ja päävalmentajan nimeä-

minen antaa seuralle käytännön työhön uutta tehoa ja laatua. Työn 

tuloksen näkee kuitenkin vasta ajan kanssa ja tavoitteet on asetettu 

tulevaisuuteen. ”Tavoitteena on tulevaisuudessa nähdä seura, jossa 

valmennuksen laatu ja harjoittelun tasalaatuisuus kantaa hedelmää 

vuodesta toiseen!” Kentala kiteyttää. 

 

 


