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KAUSI 2012 LÄHES PAKETISSA:               

TYÖTÄ,MENESTYSTÄ, URHEILUHENKEÄ.. 

Syyssateet piiskaavat kenttiä ja ilmat viilenevät, Suo-

menmestarit on saatu ratkottua ja viimeisetkin sarja-

ottelut alkavat olla pelattu..  

Kausi alkaa olla siis paketissa, mutta mitä jäi käteen? Paljonkin, niin 

positiivisia asioita kuin asioita, joihin jatkossa pitää kiinnittää entistä 

enemmän huomiota.  

Ilahduttavaa kauden lopussa oli erityisesti sekä Hyvinkään Tahkon, 

että Helsingin Roihun menestyminen tyttöjen- ja poikien superpesik-

sessä. Pitkästä aikaa alueellamme taisteltiin mitaleista tässäkin ikä-

luokassa ja palkinnoksi hyvälle kaudelle Tahkon pojat onnistuivatkin 

nappaamaan pronssiset mitalit kaulaansa.  

Huomioitavaa on, että tämä oli 15 vuoteen ensimmäinen ikäluokan 

mitali Hyvinkäälle ja ylipäätään koko alueelle, onnittelut siitä.  Onnit-

telut myös Roihulle tyttöjen sarjan hienosta neljännestä sijasta, unoh-

tamatta Tahkon puolivälieräpaikkaa B- poikien SM- sarjassa. 

Etelä-Suomen aluesarjat ovat saatu myös pääosiltaan päätökseen. 

Usean sarjan osalta kausi päättyi erilliseen lopputurnaukseen, joka on 

erinomainen tapa kasata pelaajat yhteen ja päättää kausi. 

Onnittelut kaikille alue- ja maakuntasarjan mitalisteille ja ylipäätään 

kaikille joukkueille hienosti pelatusta kaudesta ja urheiluhengestä. 

Seuraavaksi kausi lyödään usean seuran osalta kasaan seuran- tai 

jaoston päättäjäistilaisuudessa. Päättäjäiset ovat tärkeitä seuraa yh-

distäviä tapahtumia ja erinomainen paikka muistaa menestyjien lisäk-

si myös arvokkaita seuratyöntekijöitä, joiden panos on välttämätön 

sille, että vuodesta toiseen voimme pelata kansallispeliämme sarja-

tasosta ja olosuhteista riippumatta.  

Älkäämme siis unohtako näitä tärkeitä taustatyöntekijöitä! 

Tämän kauden osalta kolme pitkää on kaikunut ilmoille.. 

On aika levätä, ladata akkuja ja viettää aikaa perheen ja lähimmäisten 

kanssa sekä suunnata katseet kohti tulevaa kautta.. 
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ONNISTUNUT D- IKÄISTEN ITÄ-LÄNSI TA-

PAHTUMA VANTAAN REKOLASSA   
 TEKSTI Päiväkummun Pesis, KUVAT Päpe, Hämeenlinnan Paukku 

Aurinkoinen sää takasi tapahtumalle onnistuneet puit-

teet ja innokkaita pesisihmisiä oli paikalla päivän aika-

na arviolta parisataa.  

Tapahtuman avasi kansanedustaja, Vantaan kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Tapani Mäkinen. Hän puhui harrastamisen tärkeydes-

tä ja kiitti vanhempia nuorten tulevaisuuden eteen tehdystä työstä. 

Mäkisen mukaan lasten ja nuorten harrastusten tukeminen on paras-

ta syrjäytymisen ehkäisyä.  

Juhlallisten puheiden jälkeen siirryttiin arvo-otteluihin.. 

D-tyttöjen peli oli taidokasta pelaamista alusta loppuun ja yleisö sai 

nauttia heti ensimmäisellä jaksolla Idän Harisen sekä Lännen Korho-

sen ja Varkemaan komeista kunnareista. Kannattajat hurrasivat omil-

leen, koska juoksuja tuli runsaasti jo ensimmäisellä jaksolla, joka 

päättyi Lännen niukkaan voittoon 11–12. Toisella jaksolla peli oli yhtä 

tasaista ja vaikka Itä johti jo 13-7, pystyi Länsi kirimään lopulta voit-

toon 13–14. Länsi siis voitti ottelun 0-2. 

Pelien välissä oli mahdollisuus kilpailla tarkkuusheitosta ja kokeilla 

lyöntiä lyöntiverkkoon. Tarjolla oli myös muuta ohjelmaa musiikista, 

koira-ajeluun, unohtamatta isoa puffettia.  

Siirryttiin päivän toiseen otteluun D- poikien alemman Itä-länteen. 

Lännen joukkue aloitti sisäpelinsä hienosti saamalla ensimmäisessä 

vuoroparissa 2 juoksua. Itä ei heti pystynyt vastaamaan omalla vuo-

rollaan haasteeseen, mutta kiri toisessa vuoroparissa lännen neljän 

juoksun etumatkan kiinni tilanteeseen 4-4. Kolmas vuoropari ei tuo-

nut kummallekaan lisää juoksuja, mutta 2.jakso alkoikin sitten vauh-

dikkaasti Lännen 4:llä juoksulla. Peli oli tiukkaa, vaikka Länsi repäisikin 

kolmen juoksun etumatkan ja voitti lopulta 2.jakson 3-8.  

Siirryttiin D- poikien ylemmän jatkosarjan itä-länteen. Ensimmäisen 

jakso alkoi molemmilla joukkueilla ilman juoksuja, mikä kertoi 

enemmän tiukasta ulkopelistä kuin heikosta sisäpelistä. Toinen vuo-

ropari meni samoissa merkeissä vain juoksuilla 1-2. Länsi pystyi kui-

tenkin kolmannessa vuoroparissa puristamaan vielä 2 juoksua, joten 

1.jakso päättyi lännen voittoon 1-4. 

2.jakson alussa Itä sai ensimmäisessä sisävuorossaan 3 juoksua, mut-

ta ulkopeli alkoi takkuilla ja Länsi teki upeat 11 juoksua. Toinen vuo-

ropari ei enää muuttanut tilannetta, vaan lisäsi Lännen johtoa luke-

miin 6-18. Koska Itä ei pystynyt enää 3. vuoroparissa lisäämään juok-

sujaan, jäi 2.jakson lopputulokseksi 6-18. Näin Länsi voitti myös tä-

män kolmannen ottelun 0-2. 

 

 

 

Alueen Itä- Länsi ottelut: 

E- pojat Janakkala 
Itä – Länsi 1-1 (6-8, 9-6) 
 
E- tytöt Janakkala 
Itä – Länsi 1-2 (6-8, 9-6, 2-4k) 
 
D- pojat Vantaa, ylempi 
Itä – Länsi 0-2 (1-4, 6-18) 
 
D- pojat Vantaa, alempi 
Itä – Länsi 0-1 (4-4, 3-8) 
 
D- tytöt Vantaa 
Itä – Länsi 0-2 (11–12, 13-14) 
 
C- pojat Hämeenlinna 
Itä – Länsi 2-0 (17–12, 5-3) 
 
C- tytöt Hämeenlinna 
Itä – Länsi 2-1 (9-10, 9-8, 2-1s)  
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USKO, TOIVO JA RAKKAUS, ELI ROIHUN 

MATKA KOHTI B- TYTTÖJEN KÄRKISIJOJA   
 TEKSTI Matti Pirinen, KUVAT Markku Ekholm, Roihu, Tahko 

Tämä kertomus ei ole mikään tuhannen ja yhden yön tarina, mutta 

pitkään tämäkin juttu kesti. Loppukaan ei ollut yhtä onnellinen kuin 

saduissa; prinsessat eivät saaneet puolta valtakuntaa eivätkä edes 

pronssista mitalia kaulaansa, mutta joukkueen sisällä ollut suuri tee-

ma Usko, Toivo ja Rakkaus kantoivat pelaajia viimeisen pelin super-

vuoroon ja vielä sen ylikin. Palkinto mitalin muodossa jäi saavutta-

matta, ja se toki kirpaisee. Mutta sen piiitkän huokauksen jälkeen jäi 

käteen myös paljon hyvää. 
 

Melkeinpä vuosi sitten, tarkalleen 363 vuorokautta ennen päätös-

etappia, kokoontui noin 20 B-ikäistä pelaajaa ja viisi joukkueenjohdon 

edustajaa ensimmäistä kertaa yhteen. Tavoitteena oli rakentaa jouk-

kue, joka harjoittelee seuraavan vuoden ajan laadukkaammin ja si-

toutuneemmin kuin mihin etelän leveyspiireillä oli totuttu. Lähtökoh-

ta oli se, että töitä tehdään mahdollisimman paljon yhdessä joukku-

eena, mikä olikin yksi harjoittelun kantavista perusajatuksista ja näin 

jälkeenpäin ajatellen myös takeena menestykselle. 
 

Hallipelit loivat uskoa tekemiseen. Monia kovia naisjoukkueita vas-

taan pelattiin B-tyttörungolla, ja tulokset olivat kerrassaan hyviä. 

Tämä antoi luottamusta siihen, että haaste rakentaa B-ikäisistä pelaa-

jista myös naisten Ykköspesisjoukkueen peruskiveä ei ollut ollenkaan 

tuulesta temmattu. B-tyttöjen SM-halliturnauksen neljäs sija puoles-

taan nosti joukkueen yhdeksi kesän ennakkosuosikeista. Enää ei läh-

detty haastamaan, vaan taistelemaan kärkisijoista tasapäisesti. 
 

Oman haasteensa loi kahden yhtäaikaisen sarjan välinen tasapainoi-

lu. Siinä missä Ykköspesiksessä jokainen peli oli tärkeä ylempiä jatko-

pelejä ajatellen, tiedostettiin B-tyttöjen kuumimpien kamppailujen 

koittavan vasta syksyllä. Tätä taustaa vasten arvostan saavutustam-

me Ykköspesiksessä korkealle. Vaikka tuloksellisesti parhaat pelimme 

osuivatkin alkukesään, tehtiin hommia myös naisjoukkueen parissa 

nousujohteisesti. Eikä Superiin noussutta Vuokattia päästetty helpol-

la, vaikka lopulta paremmalle jouduimme taipumaan. 
 

B-tytöissä puolestaan kovin saavutuksemme oli ylemmän loppusarjan 

kuusi viimeistä kierrosta. Niiden aikana kerätyt 15 pistettä 18 mah-

dollisesta nostivat joukkueen sarjataulukon pohjamudista mitalitais-

toihin, ja nimenomaan tässä kohtaa koko joukkue osoitti henkisen 

vahvuutensa. Mitalipelit olivat oma mielenkiintoinen maailmansa, 

jossa mitään ei saatu eikä lähdetty hakemaankaan helpolla. Kuluneen 

fraasin sanoin marginaalit olivat pieniä, mutta niinpä niiden kuuluu-

kin ratkaisupeleissä olla. 
 

Lopuksi haluan esittää vielä kiitokseni Roihuvuoren mahtavalle koti-

yleisölle: vanhemmille, kavereille, naapureille, Roihu-nallelle ja kaikil-

le muillekin lajin ystäville, joiden ansiosta kotistadionimme oli ää-

rimmäisen vaikea paikka vastustajille voiton metsästykseen. 

 

Tahkon A- pojat hienosti SM kolmosia 

 

 

Roihun tytöt pelasivat itsensä mitalipe-

leihin, mutta jäivät niukasti neljänneksi 

 

 

Tahkon B- pojat taipuivat välierissä niu-

kasti Kainuun ylpeydelle 
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VALMENNUSSEMINAARI KERÄÄ ETELÄN 

PESIKSEN VALMENTAJAT YHTEEN, MUU-

TAKIN KOULUTUSTA TARJOLLA.. 

TEKSTI Sami Ritola 

Etelän Pesiksen seurojen yhteinen valmennussemi-

naari järjestetään kisakeskus Pohjassa 13.- 

14.10.2012 

Edellisvuoden tapaaman valmennusseminaarissa käsitellään useita 

valmennuksellisia asioita, unohtamatta keskustelua ja yhteistyötä. 

Seminaarissa pureudutaan mm. nuoren pesäpalloilijan fyysiseen ja 

nopeusharjoitteluun.  

Seminaarissa on runsaasti käytännön harjoitusosioita luentojen lisäk-

si ja painopiste pyritään pitämään koko ajan käytännönläheisenä, 

jotta harjoitteet on mahdollisimman helposti vietävissä käytän-

nönelämään ja sen tarjoamiin rajoitteisiin. 

Syksy tuo tullessaan myös muutakin koulutusta. PML- koulutus järjes-

tetään kouluttaja Mari Sallisen johdolla Espoossa sunnuntaina 18.11.  

PML- koulutus on suunnattu valmentajaksi aikoville ja pelaajien van-

hemmille ja se sisältää luentoja lapsen kehitysvaiheet huomioivasta 

liikunnasta, käytännön harjoituksia lapsen monipuolisesta liikunnasta 

ja toimii erinomaisena pohjana lajitaitojen rakentamista varten. 

JPVT- koulutus järjestetään 2.-4.11.2012 Jussi Haapalan johdolla. 

Hyvinkäällä järjestettävä tutkinto sisältää mm. pesäpallon harjoitte-

lun painopisteet eri ikävaiheissa, liiketaitojen opettamista, pesäpallon 

perussuoritusten ja fyysisten ominaisuuksien kehittämistä. 

Lisätietoa koulutuksista, ilmoittautumisesta jne. löydät Etelän Pesik-

sen verkkosivuilta osoitteesta www.etelanpesis.fi 

 

PESÄPALLOLIITTO UUDISTAA HENKILÖS-

TÖRAKENNETTAAN 

Pesäpalloliiton henkilöstössä tapahtuu muutoksia syksyn aikana. Kil-

pailupäällikkö Sami-Petteri Kivimäki siirtyy muihin tehtäviin ja kilpai-

lupäälliköksi palaa Mika Helminen juhlavuoden projektipäällikön toi-

mesta 1. lokakuuta alkaen. 

Myös koulutus- ja valmennuspäällikkö Risto Ojanperä siirtyy uusien 

haasteiden pariin myynnin- ja markkinoinnin tehtäviin. 

 

 

 

KALENTERI 

Koulutukset: 

Etelän Pesiksen Valmennusseminaari 

Kisakeskus Pohjassa 13.- 14.10.2012  

JPVT- koulutus Hyvinkäällä                       

2.- 4.11.2012 

PML- koulutus Espoossa             

18.11.2012 

Tapahtumat 

Pesäpalloliiton päätösristeily M/S Galaxy                  

29.- 30.9.2012 

Pesäpalloliiton syyskokous ja 90v juhlati-

laisuus Jyväskylässä 24.11.2012 

Valtakunnallinen Itä – Länsi Hyvinkäällä  

12.- 14.7.2013 

Leirit ja turnaukset 

Etelä-Suomen alueleiri Hämeenlinnassa 

07.06- 9.6.2013 

Valtakunnallinen Tenavaleiri Vihdissä  

14.- 19.7.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENTERI 

Koulutukset: 

Etelän Pesiksen Valmennusseminaari 

Kisakeskus Pohjassa 13.- 14.10.2012  

JPVT- koulutus Hyvinkäällä 2.- 4.11.2012 

PML- koulutus Espoossa 18.11.2012 

Tapahtumat 

Tuomareiden SM- turnaus Tampereella 

22.- 23.9.2012 

Opiskelijoiden SM- turnaus Seinäjoella 

22.- 23.9.2012 

Pesäpalloliiton päätösristeily M/S Galaxy 

29.- 30.9.2012 

Pesäpallon World Cup Australiassa         

8.- 12.10.2012 

Pesäpalloliiton syyskokous ja 90v juhlati-

laisuus Jyväskylässä 24.11.2012 

Valtakunnallinen Itä – Länsi Hyvinkäällä 

12.- 14.7.2013 

Leirit ja turnaukset 

Etelä-Suomen alueleiri Hämeenlinnassa 

07.06- 9.6.2013 

Valtakunnallinen Tenavaleiri Vihdissä  

14.- 19.7.2013 
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SATAKUNTA OSOITTI MAHTINSA C- IKÄIS-

IKÄISTEN ALUEJOUKKUETURNAUKSESSA 

TEKSTI Sami Ritola, KUVAT Länsi-Suomen Pesis 

Satakunnan tyttö- ja poikajoukkueet olivat täyttä 

rautaa Tampereen Kaupissa 12.8 pelatussa C- ikäis-

ten aluejoukkueturnauksessa. 

Kolmen maakunnan väliseksi turnaukseksi, Hämeen ja Etelä-

Pohjanmaan jäätyä pois, supistunut C- ikäisten aluejoukkueturnaus 

tarjosi Etelä-Suomen poika- ja tyttöjoukkueille kunniakkaat, mutta 

karvaalta maistuvat kakkossijat.  

Molemmissa sarjoissa Satakunnan yhdistelmät olivat selvästi edellä 

Etelää. Sen sijaan Varsinais-Suomen yhdistelmät olivat askeleen Ete-

lää jäljessä, joten marssijärjestys oli tämän vuoden osalta selviö. 

Tyttöjen joukkuetta luotsasivat parivaljakko Matti Selkälä ja Ilkka 

Surakka ja joukkueessa pelasivat: Elna Satokangas, Emilia Helminen, 

Iita Turpela, Katri Rokkanen, Maria Ritola, Catarina Höglund, Mira 

Pasanen, Oona Mandell, Petra Vepsäläinen, Sara Tuomisto, Tiia Ves-

terlund, Venla Wahlman ja Wilma Hämäläinen. 

Poikien pelinjohtokaksikkona toimivat Lauri Helin ja Markus Wirzeni-

us. Joukkueessa pelasivat Tony Vuorinen, Markus Happo, Lauri Lin-

den, Tuomas Tyni, Samu Saarinen, Roope Yrjänen, Samuli Sinkkonen, 

Patrik Lahti, Lauri Böhm, Erik Lahti, Juuso Ahlroos ja Eero Petäjä. 

Joukkueiden pelinjohtajat valitsivat pelaajat alueen leirikarsinta- ja 

aluesarjan joukkueista. 

Tulokset, Pojat: 

Satakunta – Etelän Pesis 8-4 
V-S Pesis – Satakunta 0-12 
Etelän Pesis – VS Pesis 12-0 
 
Tulokset, Tytöt: 
 
Etelän Pesis – Satakunta 0-7 
Satakunta – VS Pesis 16-1 
Etelän Pesis – VS Pesis 10-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistathan ilmoit-

tautua alueen val-

mennusseminaariin 

13.- 14.10 Kisakes-

kus Pohjassa 
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SEKASARJALAISET VALTASIVAT PELIKEN-

TÄT NURMIJÄRVELLÄ JA ASKOLASSA 
 TEKSTI Sami Ritola, KUVAT Nurmijärven Maila & Hämeenlinnan Paukku 

Askola, Mäntsälä, Kangasala ja Nurmijärvi..  

Kuulostaako tutuilta pesäpallopaikkakunnilta 2010- 

luvun pesäpallosarjoissa? 

Ei kuulosta, mutta pesäpalloa pelataan sielläkin menestyksekkäästi.  

Askolassa 19.8 ja Nurmijärvellä 1.9 pelatuissa sekasarjan turnauksis-

sa ottivat joukkueet mittaa toisistaan 45- minuutin aikapeleinä to-

teutetuissa otteluissa. Hampaita kiristämättä ja rennolla otteella 

pelatut ottelut tarjosivat hyviä yksilösuorituksia, napakoita lyöntejä 

ja raudanlujia heittoja, unohtamatta pilkettä silmäkulmassa. 

Joukkueet olivat pääsääntöisesti koottu harrastepelaajista, mutta 

luonnollisesti monella pelaajalla oli kokemusta pesäpallosta aina 

koulun liikuntatunneilta tai nuorten sarjaotteluista. 

Sen verran tosissaan kuitenkin pelattiin, että jääpusseiltakaan ei 

säästytty. Liekö syy sitten unohdetuissa venyttelyissä tai iän muka-

naan tuomasta kokemuksesta, mutta se on varmaa, että kaikilla oli 

mukavaa ja pelit jatkuvat tavalla taikka toisella! 

Niin, juoksutkin laskettiin ja voittajat selvitettiin.. Askolan turnauk-

sessa Espoo korjasi potin ja Nurmijärvellä Kangasala näytti kauniin 

keltaisissa paidoissaan mallia, kuinka Tampereen kupeesta kajahtaa. 

Selvennyksenä vielä, että sekasarjan nimitys tulee siitä, että joukku-

eissa tuli pelata neljä naista sekä sisä-, että ulkokentällä koko ajan. 

Tätä kirjoitettua sääntöä pyrittiin noudattamaan, vaikka totuuden 

nimissä pelin tason parantamiseksi, naisten lukumäärä voisi olla 

suurempikin.. 

PESÄPALLO JUHLII 90- VUOTISTA TAIVAL-

TAAN JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA 
 TEKSTI Sami Ritola 

Pesäpallo täyttää 90 vuotta 2012. Kansallispelin juhlavuosi huipen-

tuu juhlatilaisuuteen, joka pidetään 24.11 Jyväskylän Paviljongissa. 

Luvassa on juhlapuheiden lisäksi OKM:n ja Pesäpalloliiton ansio-

merkkien jakoa ansioituneille toimijoille. 

Tilaisuutta edeltää pesäpalloliiton sääntömääräinen syyskokous ja 

juhlien pääesiintyjänä toimii Jean S. Lue lisää pesäpalloliiton sivuilta, 

josta löydät hinta- ja ilmoittautumistietoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askolan turnaus: 

Askola – Nurmijärvi 7-5 
Nurmijärvi – Espoo 7-8 
Espoo – Askola  16-0 
 
Nurmijärven turnaus: 

Hämeenlinna – Nurmijärvi  7-4 
Kangasala – Mäntsälä 19-5 
Nurmijärvi – Kangasala 2-19 
Mäntsälä – Nurmijärvi  14–11 
Hämeenlinna – Kangasala 2-15 
Mäntsälä – Hämeenlinna 4-8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askolan turnaus: 

Askola – Nurmijärvi 7-5 
Nurmijärvi – Espoo 7-8 
Espoo – Askola  16-0 
 
Nurmijärven turnaus: 

Hämeenlinna – Nurmijärvi  7-4 
Kangasala – Mäntsälä 19-5 
Nurmijärvi – Kangasala 2-19 
Mäntsälä – Nurmijärvi  14–11 
Hämeenlinna – Kangasala 2-15 
Mäntsälä – Hämeenlinna 4-8 
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MAAKUNTASARJAN ETELÄ-LOHKON NOU-

SIJAJOUKKUEET SELVILLÄ, KOKEMUS JA 

NUORUUS OLIVAT VALTTIA 

TEKSTI Sami Ritola 

Huimien kirien ja tiukkojen loppukahinoiden seurauk-

sena ovat maakuntasarjan etelä-lohkot löytäneet taas 

uudet mestarinsa. 

Miesten puolella mestarin nimi on tuttu. Sarjan kestomenestyjä, jo 

ennakkoarvioissa korkealle veikattu Hyvinkääläinen CobraTeam, 

kruunasi kautensa sarjanousuun. Tiukan vastuksen antoivat kuitenkin 

Puna–Mustien kakkosjoukkue sekä Vantaanjoen Juoksu. 

Naisissa alkulohkoja hallitsivat Keravan Pesis–Juniorit sekä Hyvinkään 

Tahkon II- joukkue. Molemmat joukkueet turvaavat pelaajarunkonsa 

nuoriin tulevaisuuden pelaajien sekä muutamien hieman ko-

keneemman vahvistuksen varaan.  Tahkon kohdalla tämä yhdistelmä 

tuntui toimivan hieman paremmin, sillä he marssivat välierästään 

suhteellisen vaivattomasti jatkoon. Keravan kohtalona oli sen sijaan 

putoaminen Roihulle, vaikka joukkue kovasti kampoihin pistikin. 

Yksiosaisessa lohkofinaalissa, jonka kotietu oli Hyvinkääläisten hallus-

sa, kohtasivat siis Roihu II ja Hyvinkää II. Hyvinkääläiset aloittivat ot-

telun erinomaisesti, mutta loppujen lopuksi Roihun rutiini oli liikaa ja 

näin ollen Suomensarjapaikka ja lohkon voitto meni Helsinkiin. 

Maakuntasarjan etelä-lohkon mestarit ovat siis selvillä ja kultaisia 

mitaleja kaulaansa pudottavat miehissä CobraTeam ja naisten puolel-

la Roihu Helsingistä. Hopeaa miehissä sai Puna–Mustat ja naisten 

puolella Keravan Pesis–Juniorit. Pronssiset mitalit palkinnoksi kaudes-

taan pokkaavat miehissä Vantaanjoen Juoksu ja naisten puolella Ke-

ravan Pesis–Juniorit Keravalta. 

Miesten Suomensarjasta ensikaudeksi maakuntasarjaan putosi nousi-

jajoukkue Riihi–Pesis Riihimäeltä sekä Kinnarin Pesis 2006 Järven-

päästä. Naisten Suomensarjasta sen sijaan ei pudonnut yhtään Etelän 

Pesiksen alueen joukkuetta, joten on todennäköistä, että maakunta-

sarjan etelä-lohko ei siltä suunnalta saa täydennystä. 

Aikuisten aluesarjoista maakuntasarjaan kaudelle 2013 nousivat 

miesten puolella Hyvinkään Tahko ja naisissa pitkän tauon jälkeen 

maakuntasarjaan palaava Nurmijärven Maila. 

Maakuntasarjojen tulospalvelu: www.pesis.fi/kilpailutoiminta 

 

 

 

Miesten maakuntasarja 12.9.2012 

Cobra Team Hyvinkää 30p 

Puna-mustat Helsinki II 26p 

Vantaanjoen Juoksu 26p 

Vihdin Pallo II  23p 

Espoon Pesis   18p 

Rekolan Pesis  12p 

Otakoppi Espoo  13p 

Lahden Mailaveikot II 11p 

 

Naisten maakuntasarja 14.9.2012 

LOHKO A: 

Keravan Pesis-Juniorit 31p 

Kinnarin Pesis I  24p 

Hyvinkään Tahko I 17p 

Janakkalan Jana  11p 

Roihu Helsinki I    3p 

 

LOHKO B: 

Hyvinkään Tahko II  35p 

Roihu II Helsinki   31p 

Lahden Mailaveikot 19p 

Virkkalan Kiri  14p 

Kinnarin Pesis II    3p 

 

Välierät (paras yhdestä): 

 

Kerava – Roihu II 0-2 (12–13, 12–23) 

Tahko II – KipeI  2-0 (12-6, 11-2) 

 

Loppuottelu (paras yhdestä): 

 

Tahko II – Roihu II 0-2 (5-9, 3-5) 
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PELINJOHTAJALISENSSI AIKUISTEN LII-

TONSARJOIHIN ENSI KAUDEKSI 

TEKSTI Pesäpalloliitto 

Mitä isot edellä sitä pienet perässä sanonta kääntyy 

nyt juuri toisinpäin, sillä pesäpalloleireille osallistuvilla 

joukkueilla on jo 1990-luvun puolivälistä lähtien ollut 

koulutusvelvoite valmentajien osalta, mutta aikuisten 

sarjoihin järjestelmä astuu voimaan vasta nyt.. 

Pesäpalloliitto on päättänyt lanseerata pelinjohtajien lisenssijärjes-

telmän pelikaudesta 2013 alkaen. Toimiminen pelinjohtajana Super-

pesiksessä, Ykköspesiksessä, suomensarjassa, nuorten Superpesik-

sessä ja B-poikien SM-sarjassa edellyttää jatkossa lisenssikoulutuk-

sen suorittamista. 

Lisenssin käyttöönottoa on valmisteltu viime vuosien ajan yhtenä 

koulutus- ja valmennustoiminnan kehittämishankkeista. Huipulle 

tähtäävän pelaajapolun varrelle tarvitaan ammattitaitoisia pelinjoh-

tajia ja valmentajia huolehtimaan urheilu-uran etenemisestä toivot-

tuun suuntaan. Pesäpalloliitto haluaa ottaa uuden askeleen lajin 

koulutus- ja valmennustoiminnassa. 

 – Pesäpallon pelaajatuotannosta ja sen laadusta on paljon puhuttu. 

Yksi lisenssikoulutuksen tavoitteista on vahvistaa pelinjohtajien 

osaamista ja tietotaitoa, mikä lisää myös pelaajien motivaatiota. 

Samalla uskon koulutuksen lisäävän pelinjohtajien arvostusta. Ta-

voitteena on täydentää valmentajapolkua ja muistuttaa laadukkaas-

ta kouluttautumisesta, jota ammattimainen pelinjohtaminen edellyt-

tää, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi toteaa. 

Tason 1 koulutus koskee Superpesistä ja miesten Ykköspesistä, tason 

2 koulutus on tarkoitettu alemmille sarjatasoille. Teemoja ovat esi-

merkiksi peruspelin rakentaminen ja sen myyminen joukkueille, pe-

lin opettaminen ja valmentaminen, pelinjohtaminen ennen ottelua, 

sen aikana ja jälkeen, johtaminen yksilö- ja joukkuetasolla sekä pe-

linosaamisen testi ja testipalaute. 1-tason koulutuksen tarkemmat 

sisällöt selviävät myöhemmin 

 

 

 

 

 

 

Aluesarjojen mitalistit 2012: 

C- TYTÖT:  
1. Hyvinkään Tahko DT 
2. Keravan Pesis - Juniorit 
3. Hyvinkään Tahko CT96 
 
D- TYTÖT:  
1. Hyvinkään Tahko 
2. Päiväkummun Pesis 
3. Janakkalan Jana 
 
E- TYTÖT:  
1. Kuusankosken Puhti E00 
2. Espoon Pesis 
3. Kuusankosken Puhti E01 
 
C- POJAT:  
1. Jyväskylän Kiri 
2. Espoon Pesis Sininen 
3. Kinnarin Pesis 2006 
 
D- POJAT:  
1. Riihi-pesis D98 
2. Keravan Pesis – Juniorit Kanuunat 
3. Espoo DP Valkoinen 
 
E- POJAT:  
1. Keravan Pesis - Juniorit 
2. Hyvinkään Tahko E01 
3. Hyvinkään Tahko 
 
MIEHET:  
1. Hyvinkään Tahko C96 
2. Espoon Pesis 
3. Lammin Luja 
 
NAISET:  
1. Nurmijärven Maila 
2. Janakkalan Jana 
3. Vantaanjoen Juoksu 
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ONKO HARJOITTELU VAIN PELAAJIEN OI-

KEUS VAI MYÖS TUOMARIEN TEHTÄVÄ? 

TEKSTI Mikko Kiviluoma, Pesäpalloliiton nuorisotuomarijohtaja 

Kausi on laitettu pakettiin ja syyslomailun ohessa 

pitäisi ryhtyä harjoittelemaan seuraavaan kauteen. 

Joukkueiden harjoittelu lähtee kuntoharjoittelusta 

hiljalleen lajiharjoitteiden kautta etenemään kohti 

harjoitusotteluita.  

Keväällä halli sm-turnauksien jälkeen tuomareiden koulutukset 

pyörähtävät liikkeelle ja kausi alkaa toukokuussa. Varsinkin alu-

eilla, joissa ei pesäpallon pelaamisen soveltuvia sisäharjoitushal-

leja ole, on tuomarin vaikea lähteä harjoittelemaan omaa toimin-

taansa harjoitusotteluissa.  

Kuntoharjoittelu on omaksi iloksi, lajiharjoitteita ei sääntökokeita 

lukuun ottamatta ole ja harjoitusotteluihin tuomarit pyydetään 

yleensä kahta päivää ennen. Niin joo, ja harjoitusotteluissa olete-

taan samoja suorituksia kuin kesällä. 

 

Ei pidä jäädä rannalle ruikuttamaan, vaan allekirjoittaneen roo-

liin kuuluu Pesäpalloliiton puolelta avata varsinkin nuorten tuo-

mareiden harjoitusmuotoja. Ensi keväälle tavoitteena voidaan 

pitää jokaiselle aloittavalle tuomarille pidettävää noin 60min 

kenttäkoulutusta, jossa tuomarit harjoittelisivat sijoittumisen, 

liikkumisen, viheltämisen ja esiintymisen pääpiirteitä. Eli siis 

lajiharjoitteita, jotka liiton kouluttajat opettavat maakuntien kou-

luttajille ja maakunnan kouluttajat seuroihin. 

 

Meille edistyneemmille tuomareillekin olisi varmasti hyvä päästä 

kokeilemaan yksittäisten osa-alueiden harjoitteiden tehoa. Esi-

merkiksi syötön korkeuden harjoitteisiin tarvitaan lukkari, met-

rin mitta, teippiä, seinä ja yksi pallo.  

Tämmöisessä harjoituksessa lukkarin päänpäältä mitataan metri, 

joka merkitään esimerkiksi liikuntasalin seinään. Tämän jälkeen 

lukkari alkaa nostaa syöttöjä mitä ihmeellisillä tavoilla ja harjoi-

tettava tuomari pyrkii "standardimetrin" mukaan havainnoimaan 

syöttöjen korkeutta. Esimerkiksi alkuasennon paikka vaikuttaa 

myös tuomarin mielikuvaan syötön korkeudesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


