ETULAITON
ETELÄN PESIKSEN VERKKOLEHTI 3/2011

Päätoimittaja
Mika Lappalainen

MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ LUO
OMAT HAASTEENSA TULEVAISUUDEN
SEURATOIMINNALLE TEKSTI Mika Lappalainen
Ympäröivämme maailma muuttuu jatkuvasti ja vauhti
muutoksessa ei ole enää kovin hidasta. Vauhti sen kuin
vaan tuntuu kiihtyvän. Seurat joutuvat kukin miettimään omia mahdollisuuksiaan sopeutua uuteen toimintaympäristöön.
Jatkuvasti saa lehdistä lukea kuinka nuoret ja lapset ovat muuttuneet.
Enää ei nukuta riittävästi, ulkonäön merkitys on lisääntynyt varsinkin
nuorilla tytöillä, koulussa on jos minkä näköistä levottomuutta, vapaa-aika vierähtää tietokoneella erilaisten pelien, virtuaalimaailmoiden ja sosiaalisten medioiden keskellä, mutta onneksi mukaan mahtuu vielä ihan tavallisia lapsia, jotka nauttivat ihan vain elämisestä ja
lapsena olemisesta.
Toinen iso puheenaihe tuntuu olevan se kuinka vähän omaehtoista
liikuntaa tänä päivänä harrastetaan. Toisaalta ohjatun liikunnan määrä eri urheiluseurojen tai vastaavien toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Samalla vanhempien ja miksei lasten ja nuortenkin vaatimustaso
on kasvanut. Jokapäiväiseen seuratoimintaan kuuluu nykyisin vaatimukset huippuvalmennuksesta, hyvästä harjoittelusta ja tietysti kokonaisuuden ammattimaisuus.
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Kiireisen ja hektisen elämän vaikutukset ovat ruvenneet näkymään
myös pesäpalloseurojen arjessa. Yhä useammalle vanhemmalle lapsen urheiluseuratoiminta on yhtä kuin päivähoitopaikka. Aina vain
harvemmin vanhempia näkyy harjoituksissa, muuta kuin punaisina
auton perävaloina joko heitettyään lapsen harjoituksiin tai haettuaan
lapsen harjoituksista. Näistä syistä tiedottamisen merkitys seuratoiminnassa on astunut arvoon arvaamattomaan. Ihmiset ovat nykyään
koneiden äärellä sähköposteissa, facebookeissa ja twittereissä, joten
olisiko seurojenkin syytä siirtyä voimakkaampaan netin hyötykäyttöön? Näin on jo moni tehnyt ja vaikutukset tullaan huomaamaan,
sillä siellähän ne meidän harrastajat kuitenkin vapaa-ajallaan ovat.
Seuroilta vaaditaan siis paljon, mutta seurat ovat myös pystyneet
vaatimuksiin vastaamaan melko hyvin. Kiitos kuuluu aktiivisille seuratoimijoille, jotka tekevät työtä vapaaehtoisesti ilman kohtuullista
korvausta. Mutta kuinka kauan? Olisiko pesäpalloilijoiden kerrankin
hyväksyttävä se, että tarjoamme laadukasta toimintaa ja otettava
toiminnasta se korvaus, jolla toiminnan jatkuvuus turvattaisiin ja kasvaviin vaatimuksiin pystyttäisiin vastaamaan. Edelleen suurimman
osan pesäpalloseurojen toiminatamaksusta on murto-osan siitä, mitä
esimerkiksi voimistelijat ja jääkiekkoilijat harrastuksestaan pulittavat.

www.etelanpesis.fi
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PITKÄNLINJAN PESÄPALLOTUOMARI
JOUNI OJALA – EIKÄ LOPPUA NÄY
TEKSTI Mika Lappalainen KUVA kipa90.com

Seinäjoelta kotoisin oleva, nykyisin Espoossa majaansa
pitävä, tuomarikonkari Jouni Ojala kokee, että hänellä
on vielä paljon annettavaa tuomaripuolella pitkästä
urastaan huolimatta.
Syvälle Jouniin juurtunut pesäpallo vei miehen aikoinaan mukaansa,
kun vaihtoehdot harrastusmahdollisuudet silloisella Seinäjoella eivät
olleet kovin moninaiset. Toki hänen isänsä mukana olo Seinäjoen
Mailajussien tuomarivastaavana 70-80 luvulla varmasti vaikutti osaltaan asiaan, että nykyisin mies viheltää Superpesistä jo noin 20. kesää. ”Se, että olen vieläkin mukana pesiksessä, johtuu varmasti siitä,
että alkuaikoina ja myöhemmin on saanut kokea voimakkaita elämyksiä ja kokemuksia lajin parissa.” Ojala tuumaa. ”Laji on mukava.
Se houkuttaa ja koukuttaa.”
Kiinnostus tuomarointiin heräsi Jounilla varsinaisesti -80-luvun tuomarileireillä, joista pääsi mukavasti ponnahtamaan tuomariuralla
eteenpäin. Tuomarinuraa ei varmasti ole hidastanut -80- luvun alkupuolella SMJ:n pelien kirjurina toimiminen, josta Jouni vakuuttaa
saaneensa varsin paljon hyvää oppia ja pääsi näkemään lähietäisyydeltä tuomareiden toimintaa. ”Mielestäni nuorien tuomareiden olisikin hyvä hakea laajaa kokemusta pesäpallosta myös kirjurina. Siinä
näkee taas peliä hieman eri vinkkelistä.” Ojala selvittää.

”Laji on mukava. Se houkuttaa ja koukuttaa.”
Tuomaritoimintaa kehittämässä mukana ollut Jouni Ojala pohtii
ehkä hieman huolestunut äänensävy puheessaan pesäpallotuomareiden tulevaisuutta. ”Tuomarimäärät ovat hieman laskussa ja nuorten tuomareiden mukana pitäminen vaatii jatkuvasti uusia ideoita ja
kehittelyitä.” Varsinkin aikuisten tuomareiden määrän harveneminen
mietityttä miestä ja nostaa asian esille. ”Tulisi lisätä markkinointia ja
mainontaa, jotta tuomaroinnista saataisiin varteenotettava vaihtoehto aikuisille seuratoimijoille.” Yksin sekään ei riitä, että aikuiset seuratoimijat saadaan mukaan tuomarointiin, sillä seuraava askel Jounin
mukaan on henkilöiden sitouttaminen ja vakiinnuttaminen.

KALENTERI
Koulutukset:
NPVT 2-osio
3-osio
Pajulahti

6.-8.1.
23.-25.3.

Väärät pois –seurakoulutus
Järvenpää, Kyrölänkoulu

22.1.

Lukkarikoulutus F-E ja D-C
Hyvinkää, Wanha areena

22.1.

PML
Hämeenlinna

28.1.

JPVT
Paikka avoin

16.-18.3.

Tapahtumat:
Hitterin ilta

6.1.

Valmennusseminaari
Kisakeskus Pohja

11.-12.2.

Mikäli haluat seuraavaan
Etulaittomaan maininnan
tapahtumakalenteriin
turnauksesta tai muusta
tapahtumasta, ota yhteys
Mika Lappalaiseen.

”Tällä hetkellä tuomaroinnin palkitsevuus työelämän palkitsevuuteen
nähden ei ole riittävä, sillä monen tuomarin ura jää verrattain lyhyeksi. Tilanne ei siis ole täysin toimiva.” Ojala harmittelee. ”Onneksi vaihtuvuus on kaikesta huolimatta melko pientä huippu tasolla.” Jouni
huokaisee. Jounin mielestä tuomaripolku pitäisi saada kannustavammaksi ja ehkä jopa kilpailullisemmaksi. ”Nuorille tulisi avata uusia
polkuja oikeaan aikaan, jotta motivaatio säilyisi. Toisaalta pääsarjatason tuomareille pitäisi saada lisää haasteita ja kilpahankisyyttä.”
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ETELÄN PESIKSEN SYYSKOKOUS KOKOSI
AJATUKSET MENNEESTÄ JA TULEVASTA

Kauden 2011 palkitut

TEKSTI Sami Ritola ja Mika Lappalainen

Vuoden poikapelaaja
Henri Taipale, Lahden Mailaveikot

Etelän Pesiksen syyskokous keräsi alueen seuraväkeä
yhteisen pöydän ääreen Hyvinkäällä 24.11. Tilaisuuden aluksi jaettiin perinteiset Etelän alueen palkinnot
kuluneelta vuodelta 2011.
Ennen varsinaista syyskokousta jaetut palkinnot eivät kaikelta osin
yllättäneet, sillä jo ennakkoon tiedettiin, ettei esimerkiksi Vihdin naisten Superpesikseen nousua voida ohittaa. Onhan kyseessä alueemme
kannalta varsin merkittävä saavutus. Tämän lisäksi palkintoja jaettiin
Espooseen, Hämeenlinnaan vuoden Seura ja junioriseura titteleiden
osalta.
Syyskokouksessa keskusteltiin alueemme vahvuuksista ja heikkouksista, joihin molempiin pyritään tulevaisuuden toiminnassa vaikuttamaan positiivisesti. Kokousväki korosti seura- ja yhteistyön merkitystä, jotka ovat tulevan toimintasuunnitelman keskeisimmät tekijät.
Tulevaisuuden jatkuvuuden turvaamiseksi yhteistyötä koulumaailman kanssa tullaan niin ikään korostamaan entisestään.
Pesäpalloliike ja Etelän Pesis valmistautuvat ensivuonna vietättävään
pesäpallon 90-vuotiseen juhlakauteen hyvässä ja elinvoimaisessa
kunnossa. Tehtävää on paljon, mutta motivoituneiden tekijöiden
avulla haasteetkin tullaan kääntämään voitoksi.
Johtokunta sai uutta verta, kun johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Henna Backberg Hyvinkäältä. Johtokunnassa erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle Hannu Vaininen, Esa
Lehtiranta ja Joel Lingman.
Syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2012.

ETELÄN ALUELEIRIT 2012 VIETETÄÄN
ESPOON JA KERAVAN MAISEMISSA
TEKSTI Mika Lappalainen

Vuoden tyttöpelaaja
Johanna Pakarinen, Roihu
Vuoden miespelaaja
Juha Korhonen, Hyvinkään Tahko
Vuoden naispelaaja
Mari Sallinen, Vihdin Pallo
Vuoden nuorisotuomari
Matias Laukanen, Hämeenlinna
Vuoden pelinjohtaja
Petra Simolin, Vihdin Pallo
Vuoden seura-aktiivi
Mari Vuorinen, Hämeenlinnan Paukku
Vuoden juniorijoukkue
Hyvinkään Tahkon C-pojat
Vuoden valmentaja
Mikko Pirhonen, Puna Mustat
Vuoden kehittyjä
Hämeenlinnan Paukku
Kauden pesisteko
Vihdin pallo, Naisten superiin nousu
Vuoden junioriseura
Janakkalan Jana
Vuoden seura
Espoon Pesis
Peisivaikuttaja
Matti Haukkamaa, Kerava
Mediateko
Matti Nylander, Helsinki

Etelä-Suomen jo perinteeksi muodostuneet alueleirit keräävät tulevanakin kesänä puolensataa juniorijoukkuetta mittelemään paremmuudesta ja kasvattamaan pelikokemusta tällä kertaa Keravan ja
Espoon maisemiin 8-10.6.2012. Keravalla pelaavat F- ja E-ikäiset ja
Espoossa kohtaavat D-ikäiset juniorit.
Kummankin paikkakunnan ehdottomiin etuihin kuuluvat lyhyet välimatkat kenttien ja majoituskoulujen välillä. Keravalle viime kesänä
valmistunut hiekkatekonurmi takaa sen, että finaaliottelut saadaan
pelata arvoisellaan kentällä myös Keravalla. Espoossa ei siinä asiassa
jäädä heikommalle, vaan hiekkatekonurmen pintaa päästään kuluttamaan sielläkin.
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SEURATOIMIJAPÄIVÄ – UUSIA EVÄITÄ
SEURATOIMINTAAN TEKSTI Mika Lappalainen
Järvenpään Scandic hotellissa 5.11. pidetty seuratoimijapäivä antoi ajattelemisen aihetta joukolle alueen aktiivisia seuratoimijoita. Paikalla olivat tuore Superpesiksen toimitusjohtaja Petri Kaijansinkko ja Pesäpalloliiton nuorisopäällikkö Jari Malinen.
Seuratoimijapäivän kantava teema tuntui olevan yhteisöllisyys ja
lapsen ja nuoren seuratoiminnan kehittäminen. Sillä sekä Kaijansinkon että Malisen osuudet näitä asioita käsittelivät. Petri Kaijansinkon
pääasiallinen osuus kuitenkin keskittyi kertomaan yleisesti, mitkä
ovat tämän hetken tilanteen Superpesiksen osalta ja mihin suuntaan
Superpesistä tullaan viemään lähitulevaisuudessa. Lisäksi Petri kertoi,
miten asiat Porin Pesäkarhuissa tehtiin seuratyön ja markkinoinnin
osalta hänen siellä toimiessaan aktiivisesti.
Arvot Pesäkarhuilla, kuten suurimmalla osalla muitakin seuroja olivat
vahva perhe keskeisyys, yhteisöllisyys ja tiedottaminen niin sisällä
kuin ulospäin. Pesäkarhuille on ollut tärkeää sitouttaa toimijat ja
sponsorit seuran toimintaan mukaan erilaisilla keinoilla, joista yksinkertaisimpana ja toimivimpana voidaan tosiaan mainita tiedottaminen. On seuran kannalta olennaista pitää yhteyttä tukijoihinsa ja toimijoihinsa silloinkin, kun ei lajista mitään muuten kuulu eli talvella.
Tällöin saadaan luotua uskottava ja välittävä imago seuralle, joilla
saadaan tulevaisuudessakin taattua seuran tukijaverkosto.

Nice-Team 30 vuotta
TEKSTI Sami Ritola

Naispesäpalloiluun erikoistunut Hyvinkääläinen Nice-Team on päässyt kunnioitettavaan 30 vuoden ikään. Takana on
menestyksekkäitä otteluita, mutta ennen
kaikkea näiden kaikkien vuosien takana
on hyvä porukka ja ryhmähenki.
Kiitos Nice-Teamin synnystä, 1980 -luvun
alkupuolella, kuuluu jalkapallon parissa
viihtyneille miehille, joiden kentän laidalla värjöttelemään kyllästyneet sisaret ja
tyttöystävät päättivät vaihtaa seisoskelun
pesäpalloon. Vuosien varrella joukkueen
kokoonpano on muuttunut moneen
kertaan, mutta vieläkin toiminnassa on
mukana perustajajäseniä.
Pelitaival alkoi 80- luvulla luontevasti
Hyvinkään sisäisestä puulaakisarjasta,
mutta erinomaisesta menestyksestä
johtuen tie johti nopeasti piirisarjan
kautta maakuntasarjaan. Tänä päivänä
joukko pelaa reipasta naispesistä Etelän
Pesiksen aluesarjassa

Malisen osuudessa keskityttiin pesäpalloon lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämisen kannalta. Lapsi ja nuori tarvitsevat ympärilleen seuran, jossa on turvallista, innostavaa ja kannustavaa. Lisäksi
lapsen/nuoren tulisi kokea olevansa tärkeä ja voivansa kehittyä ihmisenä niin sosiaalisilta taidoiltaan kuin fyysisiltä ominaisuuksiltaan.
Jotta nämä lapsen/nuoren odottamat ja tarvitsemat asiat toteutuisivat, tulee joukkueen johdolla ja seuran johdolla olla selkeä käsitys ja
suunnitelma siitä, miten näitä asioita käytännössä tullaan hoitamaan.
Täytyy olla selvillä kuka tekee ja mitä, miten lasta ja nuorta tuetaan ja
motivoidaan ja millainen ilmapiiri joukkueessa/seurassa vallitsee.
Näiden asioiden pohjalle seuratoiminnan lasten ja nuorten näkökulmasta tulisi rakentua, jotta lapsen ja nuoren olisi hyvä kasvaa ja kehittyä.

Etelän Pesiksen johtokunta toivottaa kaikille
jäsenseuroilleen oikein hyvää Joulua ja
työntäyteistä Uutta vuotta 2012!
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