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Pesäpallon pelikausi 2013 alkaa lähestyä vääjäämättä
pelillistä loppuaan. Viimeinenkin Suomenmestaruus
jaetaan tulevana viikonloppuna ja toivottavasti Hyvinkäällä, jossa Tahkon B- pojilla on katkaisun paikka.

Paukku Suomensarjaan
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HKI PP- tuomarit 60v
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Kauteen mahtuu Eteläsuomalaisesta vinkkelistä monenmoista, josta
ensimmäisenä ja mieleenpainuvimpana tapahtumana värittyy heinäkuinen viikko Vihdin Tenavaleirin merkeissä, jossa yli 90 joukkuetta
mitteli enemmän ja vähemmän tosissaan ikäluokkansa sijoituksista.
Organisaation kannalta leiri oli totuttuun tyyliin työntäyteinen, mutta
antoisa. Haluankin tässä yhteydessä lausua vilpittömän kiitoksen kaikille niille taustavoimille, jotka saivat aikaan onnistuneen leirin!

Alueleiri 2014
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D ikäisten itä-länsi
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C ikäisten itä-länsi
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Vanamot hopealle
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Aluesarjoihin uutta potkua toi Kymenlaakson joukkueiden vahva osallistuminen Etelä-Suomen sarjoihin. Tämä toi mukanaan aivan uudenlaista syvyyttä aluesarjoihimme ja onkin toivottavaa, että jatkosakin
joukkueet tältä suunnalta jatkaisivat pelaamista sarjoissamme.
Tämän vuoden valtakunnalliset nuorten sarjat toivat mukanaan toivottua menestystä alueellemme. Tahkon C- tytöt ottivat hienosti SMhopeaa Turun nuorisoleirillä ja kuten jo aiemmin kerrottua taistelevat
saman seuran B- pojat Suomenmestaruudesta.
Aikuisten puolella ilahduttavaa oli, että tulevallakin kaudella EteläSuomessa pelataan naisten pääsarjatasolla kahden joukkueen voimin.
Miesten puolella Hyvinkään Tahko ylsi viime vuoden tapaan puolivälieriin, jossa se kuitenkin joutui toteamaan tulevan pronssijoukkue
Joensuun Maila paremmakseen. Ikävänä yksityiskohtana kausi sinetöi
myös sen, että ensi-kaudella ei alueellamme pelata miesten ykköspesistä, mikä on erityisesti huono asia pelaajapolkuajattelun kannalta.

Hämeenlinnan Paukun matka kohti
miesten Suomensarjaa

Nurmijärven Mailan Vanamojoukkue
hienosti hopealle Jyväskylässä

Superpesistä Etelässä

7

Pesisgaala Jyväskylässä
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C aluejoukkueturnaus
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Tyttöjen ja poikien joukkueet hopealle

Koulutuksia tarjolla
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Syksyllä taas useita lajikoulutuksia

Tahkon C- tytöt
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Kainuun kultajuna

11

Kainuu juhli seitsemättä peräkkäistä
tuomareiden SM- kultaansa

Syksyinen ilmasto valtaa alaa ja pesäpallokentät vaikenevat, mutta
vain hetkeksi sillä tulevan kauden työt on hyvä aloittaa vaikkapa päivittämällä omaa pelikirjaansa valmennuskoulutuksilla. Ensimmäiset
lajikoulutukset alkavat jo lokakuussa jatkuen pitkälle ensi-vuoden
puolelle. Kannattaa siis tutustua tarjontaan!
Hyvää ja rentouttavaa syksyn jatkoa,
Sami

www.etelanpesis.fi
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PAUKUN KAUSI PÄÄTTYI RIEMUKKAISIIN
SUOMENSARJAN NOUSUJUHLIIN
TEKSTI Ville Peltonen, Kuva Hämeenlinnan Paukku

Miesten maakuntasarjan runkosarjan hallitsija Hämeenlinnan Paukku päätti kautensa nousujuhliin..
Kesän muutaman ensimmäisen pelin jälkeen ennustin, että meitä on
todella vaikea voittaa, jos saamme sisäpelimme toimimaan. Ja niinhän siinä lopulta kävikin. Kelien lämmetessä lämpeni myös joukkueemme lyöntipeli ja etenkin lyöjätykki “Tiuku” Niemi-Nikkola (kultaisella väliviivalla) puhkoi vastustajan kenttää toisinaan mielin määrin.
Lopputulema oli, että hävisimme koko kauden aikana ainoastaan
Riihimäelle alkukaudesta mutta tilastoharhojahan tulee jokaisen
mestarijoukkueen matkalla. Kenellekään ei siis liene jäänyt epäselvää,
mikä joukkue oli Maakuntasarjan etelä-lohkon paras joukkue!!
Kesän varrelle mahtui, niin kaatosateessa pelattuja otteluita, kuin
hellesäässäkin tahkottuja karnevaaleja. Siinä sivussa katkaisimme
perinteikkään hyvinkääläisen Cobra-Teamin kuulemma yli kaksi vuotta kestäneen tappiottoman putken heidän kotikentällään. Välillä tuntui, että vastustajien taival meitä vastaan oli Tommi Läntisen laulun
sanoja lainatakseni yhtä Via Dolorosaa…
Runkosarjan jälkeen edessä oli etelä-lohkon finaali PuMua vastaan ja
koska keski-lohkon voittaja Keuruu oli ilmoittanut, ettei heillä ole
halua pelata noususta, tästä pelistä muodostui samalla myös nousuottelu. Runkosarjassa pelasimme PuMua vastaan todella tiukan ja
tasokkaan väännön, joten tiesimme, ettei olisi varaa antaa yhtään
siimaa vastustajalle tai muuten nousu Suomensarjaan jäisi haaveeksi.
Talvella annetut sydänlupaukset toteutettiin viimeistään tuossa finaalissa ja otimme ylivoimaisen voiton, arviolta noin 200 katsojan
edessä. Joukkueen niin sanottu “sikariporras” oli varautunut nousuun
Suomensarjaan ja kentälle oli varattu muutama pullo kuohujuomaa,
mikä ison maailman malliin tietysti ensin suihkuteltiin voiton merkiksi
ja sitten vasta maisteltiin. Hyvää oli!
Menestyksekkäästä kaudesta pitää kiittää pelaajien lisäksi tietysti
huoltoa, joukkueenjohtoa, sekä muita vapaaehtoisia, jotka olivat
joukkueemme apuna kun sitä tarvittiin. Suuri kiitos myös yhteistyökumppaneille, ilman teitä projekti “Boys are back in town” ei olisi
ollut mahdollista!!
Nousua juhlitaan vielä joukkueen päättäjäisissä mutta sitten on aika
alkaa keskittyä jo tulevaankin. Se on varma, että tämä joukkue ei
lähde Suomensarjaan häviämään yhtäkään ottelua, vaan tavoite on
saada Hämeenlinnalaiseen pesäpalloiluun jatkumoa Suomensarjatasolla. Pelaajakartoitusta on jo alettu tekemään mutta toiveissa on,
että mahdollisimman moni nousujoukkueesta jatkaisi pelejä myös
tulevana suvena.

MIESTEN MAAKUNTASARJA
LOHKO A
OTT
Puna-Mustat
16
Vantaa
16
Espoon Pesis
16
Rekola
16
Otakoppi
16
Vihdin Pallo
16

PIST
36
27
22
20
14
6

LOHKO B

Hämeenlinna
Riihimäki
Kouvola
Cobra Team
Lahti
Lammi Luja

OTT

PIST

16
16
16
16
16
16

42
30
28
26
21
6

LOPPUOTTELU
Hämeenlinna–Puna- Mustat 2-0 (15-4, 10-2)
Hämeenlinnan Paukku nousi Suomensarjaan kaudeksi 2014.

NAISTEN MAAKUNTASARJA

Vantaa
Kerava
Janakkalan Jana
Tahko II
Virkkalan Kiri
Järvenpää
Nurmijärvi
Tahko I

OTT
14
14
14
14
14
14
14
14

PIST
29
28
27
25
21
12
10
7

Vantaanjoen Juoksu nousi Suomensarjaan
kaudeksi 2014.

Nousijajoukkueen tunnelmia
voitetun finaalin jälkeen
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PP- TUOMARIT RY HELSINGISTÄ TÄYTTI
KOMEAT 60- VUOTTA
TEKSTI Sami Ritola

Maailman vanhin pesäpallon tuomarikerho täytti tänä
vuonna kunnioitettavat 60- vuotta. Iästään huolimatta jo
eläkeikää lähestyvä kerho on kuitenkin edelleen iskussa
ja tarjoaa tänäkin päivänä monipuolista toimintaa niin
jäsenilleen kuin sidosryhmilleen.
Viralliselta nimeltään Pp. Tuomarit ry. Helsingistä perustettiin 19.2.1953
ajamaan Helsingin alueen tuomareiden etua, kehittämään koulutusta ja
organisoimaan toimintaa. Heti alkumetreistä lähtien kerhosta tuli lisäksi
tärkeä linkki niin tuomareiden- kuin kattojärjestöjenkin välillä.
Tänäkin päivänä kerhon toiminta on aktiivista ja useat sen jäsenet toimivat mm. alueellisissa koulutustehtävissä omien tuomaritehtäviensä
ohessa. Puheenjohtaja Joonas Kortelaisen johdolla kerho vastaa myös
Helsingin kuntopesissarjojen tuomaritehtävien hoitamisesta.
Eräs juhlavuoden merkittävimmistä tapahtumista on kerhon järjestämä
pesäpallon tuomarikerhojen SM- kilpailu, joka pelataan Vantaalla 21.22.9 välisenä aikana. Tänäkin vuonna mukaan on ilmoittautunut useita
tuomarikerhoja ympäri Suomea. Mukana on myös juhlavuoden arvoon
kuuluvasti peräti kaksi joukkuetta Pp. tuomareiden raitapaidoista.
Tulevaisuuden haasteitakin riittää, sillä kerhon toiminnan vireänä pitäminen vaati uusien tuomareiden jatkuvaa rekrytoimista ja erityisesti
nuorisotuomaritoimintaan panostamista niin koulutuksen kuin tukiverkoston osalta, jossa keskeisessä roolissa ovat kokeneemmat tuomarit,
joita yhdistyksellä onneksi riittää.
Etelä-Suomen pesäpalloseurat, maakuntayhdistys ja pesäpalloväki haluavat onnitella vireää 60- vuotiasta yhdistystä ja sen jäsenistöä sekä
toivottaa työn täyteisiä ja menestyksekkäitä vuosia vielä paljon lisää.

ETELÄ-SUOMEN ALUELEIRI 2014 JÄRJESTETÄÄN HÄMEENLINNASSA
TEKSTI Sami Ritola

Hämeenlinnan Paukku järjestää historiassaan kolmatta
kertaa Etelä-Suomen D-F ikäisten alueleirin. Leirin ajankohdaksi on päätetty 13.- 15.6.2014 ja sinne odotetaan
totuttuun tyyliin yli 50 joukkuetta ympäri Suomen.
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D- IKÄISTEN LÄNSI JUHLI VESISATEESSA
TEKSTI Sini Kuortti, Kuvat Lahden Mailaveikot

D- ikäisten itä-länsi ottelut pelattiin Lahdessa elokuun
puolessa välissä. Järjestäjät olivat tilanneet lämmintä
pouta säätä, mutta toisin kävi…
Sateinen ja harmaa päivä käynnistyi tyttöjen pelillä, jonka avausheiton suoritti Mailaveikkojen kasvatti, nykyisin Roihun Superpesisjoukkueessa etenevä Suvi Cederqvist. Ottelu tarjosi pesäpalloviihdettä pitkän kaavan mukaan – siis parhaimmillaan. Itä voitti ensimmäisen jakson 4-2, mutta sisuuntunut Länsi vei toisen peräti 39, ja lopulta koko ottelun supervuorossa. Lännen avainpelaajia olivat lyöjätykki Camilla Höglund (1+6/0) sekä erinomaisesti lukkarina pelannut Anni Heikkilä (3+4). Idän tehotyttö Saana Finnilä löi
kolme juoksua.
Kentän parhaana palkittiin Idän sähäkkä lukkari Janika Rantanen,
joka onnistui myös mailan varressa.
Poikien pelisarjan ottelun viimeisen vuoroparin alkaessa Itä johti 10. Länsi löi ison vaihteen silmään viimeisellä sisävuorollaan, ja takoi
komeat viisi juoksua. Itä ei tasoittavalla pystynyt vastaamaan hurjaan myllytykseen, ja Länsi vei ensimmäisen jakson 2-5. Toisen jakson aloittavalla Itä avasi juoksutilin, mutta se jäi joukkueen osalta
jakson ainoaksi. Länsi ratkaisi toisella sisävuorollaan, kun joukkueen ykköspalkittu Samuel Ritakorpi (tehot yhteensä 1+3/2) löi ensin kaksi tavallista ja kunnarin perään. Toinen jakso siten Lännelle
1-3 ja ottelu puhtaasti 0-2.

Saana Finnilä oli lyöntipäällä

Samu Kivinen syöksyy juoksun
arvoisesti kotipesään

Avausheittotiimi: Legendaarinen Heikki Kivinen ja kolmannessa polvessa jatkava Eemeli

Kentän parhaaksi raati arvioi Lännen takakentän voimahahmon
Samu Kivisen (1+1).
Päivän jännittävä päätösottelu pelattiin lähes kokonaan vesisateessa. Toisen vuoroparin aloittavalla Länsi avasi juoksutilinsä, ja kiri 31-johtoasemaan. Lukemat olivat edelleen samat Idän viimeisen tasoittavan alkaessa. Lauri Valjakka kotiutti tuulennopean Leevi Kinasen, mutta toista juoksua Itä ei saanut; ensimmäinen jakso siis Lännelle 2-3. Jälkimmäisen jakson viimeiselle vuorolle lähdettiin Idän
niukassa 2-1–johdossa. Kahden palon tilanteessa Länsi kesti paineet
ja sai ratkaistua jakson sekä samalla koko ottelun tasoittavalla juoksulla. Päätöslukemat siis 0-1 ja viimevuotiseen tapaan hattutemppu,
eli puhdas kolmoisvoitto Lännelle!

Lukkarikaksikko Lännen I- palkittu Aaro Junkkari ja kentän
paras Aatu Haukkamaa
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AURINKOINEN C- IKÄISTEN ITÄ-LÄNSI TAPAHTUMA VANTAAN REKOLASSA
TEKSTI Raija Ahonen, Kuvat Päpe

C- ikäisten tyttöjen ja poikien Itä-Länsi pelit pelattiin lauantaina
7.9.2013 Vantaan Rekolan hiekkatekonurmella. Tapahtuman järjesti ansiokkaasti tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan juhliva Päiväkummun Pesis. Sää suosi jälleen tätä pesiskauden huipentumaa ja
paikalla oli väkeä päivän aikana alun kolmattasataa.
Päivän avanneessa poikien ottelussa Itä aloitti sisävuorolla ja teki
heti alkuun kaksi juoksua. Molemmat joukkueet pelasivat tiukkaa
ulkopeliä ja tilanne säilyi lukemissa 2-0 aina kolmanteen vuoropariin asti, jolloin Päpen Matias Lehto teki upean kunnarin ja HP:n
Atte Alajääskin kotiutuksella tilanteeksi tuli 4-0. Länsi paransi sisäpeliään ja Riipen Oskari Karevaara kotiutti kaksi pelaaja. Itä onnistui vielä viimeisessä vuoroparissa tekemään kaksi juoksua ja voitti
ensimmäisen jakson 6-4. Toinen jakso alkoi lännen rivakalla otteella Tahkon Eero Tarvaisen ja Mikael Hasun juoksuilla. Jännitys ottelussa tiivistyi, kun itä ei pystynyt ensimmäisessä vuoroparissa tekemään juoksuja. Tilanne oli siis 2-0 lännen eduksi. Toinen vuoropari sujui tasaiseen tahtiin molempien joukkueiden tehdessä yhden
juoksun. Kolmas vuoropari näytti ratkaisevan ottelun, kun lännen
epäonneksi laittomilla tulleet palot veivät mahdollisuuden juoksujen lisäämiseen. Itä aloitti valtaisan rutistuksen ja ensin saatiin kolme juoksua aikaiseksi ja idän kannattajien riemuksi HP:n Atte Alajääski löi upean kunnarin ja vielä yhden juoksun jälkeen itä johti 73. Viimeisen aloittavassa länsi teki vielä yhden juoksun, mutta se
riittänyt, vaan itä voitti toisen jakson 7-4 ja koko ottelun 2-0. Ottelun parhaan pelaajan palkinto meni idän Samppa Mieloselle (LMV).
Ykköspalkinnon saivat pelissään onnistuneet idän Atte Alajääski ja
lännen Santtu Patova (Tahko). Hienosti pelanneet idän Tatu Tiihonen (Puhti) ja lännen Oskari Karevaara pokkasivat kakkospalkinnot
Tyttöjen kaksi ensimmäistä vuoroparia mentiin tilanteessa 0-0 ja
vasta kolmannessa nähtiin juoksuja, kun Vantaan Neea Kilpeläinen
kotiutti kolme juoksijaa ja teki vielä itse yhden juoksun. Kun viimeisessä vuoroparissa ei enää tullut juoksuja, voitti itä 1.jakson 4-0.
Toinen jakso näytti myös menevän idän joukkueelle, kun peli kolmannen vuoroparin päättyessä oli 7-2, mutta sitten länsi ryhtyi
taistelemaan voitosta tosissaan. Jana-Paukun Aino Ala-Kauhaluoma
kotiutti kaksi juoksijaa ja teki upean kunnarin, minkä jälkeen syntyi
vielä kolme juoksua. Toisen jakson päätöstilanne olikin siis äkkiä 78 ja koko ottelu 1-1. Jännittävä peli jatkui supervuorolla, jossa idän
hyvän ulkopelin vuoksi länsi jäi juoksuitta. Itä teki omalla vuorollaan juoksun ja voitti siis koko ottelun 2-1. Kentän parhaana pelaajana palkittiin varmaotteinen idän kakkospolttaja Vilma Hämäläinen ja ja ykköspalkitut olivat ansaitusti idän Neea Kilpeläinen ja
lännen Aino Ala-Kauhaluoma. Kakkospalkinnot menivät myös hienosti pelanneille idän lukkari Hanna Romppaiselle ja lännen Mira
Pasaselle.
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NURMIJÄRVEN MAILAN VANAMOT
UUSIVAT SM- HOPEANSA JYVÄSKYLÄSSÄ
TEKSTI Sami Ritola

Jyväskylän Kiri vei totuttuun tapaan voiton Vanamoiden
eli 35-vuotiaiden naisten SM-turnauksessa jo viidennen
kerran peräkkäin. Menestystä saatiin kuitenkin myös
Etelä-Suomeen Mailan naisten toimesta.
Jyväskylässä 7.9. pelatussa Vanamoiden SM- turnauksessa Nurmijärven naisjoukkue jatkoi viime vuonna alkanutta mitaliputkeaan
tälläkin kertaa hopeisella mitalilla. Asia ratkesi lopullisesti NuMan
naisten voittaessa Lappeenrannan Pesä- Ysit.
Voiton vei turnausta aiempinakin vuosina hallinnut Jyväskylän Kirittärien entisistä huippupelaajista koostuva Mäjäyttäjät ja kolmanneksi sijoittui Lappeenrannan Pesä- Ysit.

KALENTERI
Tapahtumat ja koulutukset
PML- koulutus Helsingissä 5.10.2013
JPVT- koulutus Tuusulassa 15.- 17.11.2013
PPL syyskokous Jyväskylässä 22.11.2013
PPL pesisgaala Jyväskylässä 23.11.2013
PPL vuosivalmennusseminaari 23.11.2013

Nurmijärveltä joukkueensa parhaana pelaajana palkittiin naisten
Suomensarjaa Hämeenlinnan Paukussa 1- vahtina vielä tälläkin
kaudella pelannut Maija Rinnetie.

NPVT- koulutus I- osio Tampereen Varalassa 30.11.- 1.12.2013
NPVT- koulutus II- osio Tampereen Varalassa 17- 19.1.2014

ETELÄ-SUOMEN YLEMMÄN TASON AIKUISJOUKKUEET PITIVÄT PINTANSA

NPVT- koulutus III- osio Tampereen Varalassa 28.2- 2.3.2014
JPVT- koulutus 14.- 16.3.2014

TEKSTI Sami Ritola

PPL kevätkokous Jyväskylä 25.4.2014

Viimevuotiseen tapaan Joensuun Maila oli liian vahva
Hyvinkään Tahkolle miesten superpesiksen puolivälierävaiheessa. Naisten puolella Vihdin Pallon tie katkesi puolivälieriin ja Roihu Helsingistä säilytti hienosti superpesispaikkansa karsintojen kautta.
Helsingissä nähdään tulevanakin kautena naisten superpesistä.
Tästä piti huolen Roihun naiset, jotka vaikean sarjan jälkeen saivat
lennokkaan lopun kaudellensa kaatamalla superpesiskarsinnoissa
Kankaanpään Mailan otteluvoitoin 3-1 ja säilyttivät näin ollen paikkansa pääsarjatasolla myös tulevana kautena.
Miesten puolella Tahko taisteli viimeiseen asti, mutta joutui lopulta
antautumaan tulevan pronssijoukkue Joensuun Mailan edessä otteluvoitoin 3-2. Tahkon taival katkesi näin ollen saman joukkueen
käsittelyssä kuin viime kaudellakin.

Valtakunnallinen Itä - Länsi tapahtuma
Seinäjoella 15.- 18.7.2014

Leirit ja turnaukset
C- ikäisten aluejoukkueturnaus Porin Karhuhallissa 18.2.2014
Etelä-Suomen F- ja D- ikäisten alueleiri
Hämeenlinnassa 6.- 8.6.2014
Suurleiri Loimaa-Pöytyä 29.6- 4 7.2014
Tenavaleiri Haapajärvi 6.- 11.7.2014
Naperoleiri Lappeenranta 15.- 18.7.2014
Nuorisoleiri Seinäjoella 27.7. – 1.8 2014

Naisten puolella Etelä-Suomen naispesäpalloilun valtikkaa pitävän
Vipattarien kohtalo oli kaatua tulevan mestarijoukkue Lapuan Virkiän käsittelyssä suoraan otteluvoitoin 3-0.
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TÄYSIN UUDISTUNUT, MUTTA PERINTEITÄ
VAALIVA PESISGAALA VALLOITTAA JYVÄSKYLÄN MARRASKUUSSA
TEKSTI Antti Kallio, kuva PPL

Täysin uudistunut pesäpallokauden päätösgaala, jonka
huipennuksena palkitaan vuoden pesäpalloilijat ja kauden onnistujat Jyväskylässä, järjestetään lauantaina
23.11. Juhlapäivä tuo Jyväskylään aiempaa paljon
isomman ja kokonaisvaltaisemman elämyksen.
Juhlapäivä aloitetaan kokouksilla. Avausgaalassa mehustellaan ensimmäisiä palkitsemisia, joiden jälkeen siirrytään pesiskirppikselle
tekemään löytöjä ja pesistorille pyörimään. Huuma nousee vähitellen iltaa kohti mentäessä. Ehostautumistauon jälkeen kokoonnutaan pesisväen yhteiseen juhlagaalaan, jonka aikana kauden parhaat saavat palkintonsa.
– Gaalapäivänä pesäpallon ystävä on kuin ostoksille lähtevä ”himoshoppailija”, jolla on maailman parhaat merkit ulottuvillaan,
mutta yhdellä ja samalla pääsylipulla saa kaiken haluamansa. Gaalapäivän ohjelmassa tähdätään monipuolisuuteen ja laatuun, jokainen löytää varmasti oman juttunsa, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi uskoo.
Herkullisen buffet-illallisen ja palkintogaalan jälkeen pesäpalloväkeä viihdyttävät tutut suosikit. Tunnelma tanssilattialla villiintyy,
kun Juhamatti ja Anza Mertaranta Allstars astelevat lauteille. Yhdessäolon ilta jatkuu aina pikkutunneille asti ravintola Jyväshovin
pesisjatkoilla, jonne gaalalipulla on tietenkin vapaa pääsy.
– Juhlapäivä on sopiva paketti monipuolista ohjelmaa, yhdessäoloa,
viihtymistä ja palkitsemisia. Seuroilla on nyt hyvä mahdollisuus
palkita omia toimijoitaan pikkujouluisen pesisgaalan merkeissä – ja
näistä pikkujouluista jää varmasti muutakin jäljelle kuin huono olo,
Ojaniemi naurahtaa.
– Pesiskausi saa arvoisensa päätöksen ja samalla voidaan järjestää
muita kokoontumisia. Kiireisiä viikonloppuja säästyy näin muullekin toiminnalle, Ojaniemi jatkaa.
Pesisgaalan ohjelma tarkentuu vielä lähiviikkojen aikana, mutta
pääsyliput ovat kuitenkin jo myynnissä. Lisätietoja tapahtumasta
on löydettävissä niin Pesäpalloliiton kuin Superpesiksenkin verkkosivuilta.
Tule mukaan pesisväen yhteiseen kauden päätösgaalaan ja yhteisölliseen tunnelmaan.
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MOLEMMAT ETELÄ-SUOMEN JOUKKUEET
HOPEALLE C- IKÄISTEN ALUEJOUKKUETURNAUKSESSA TAMPEREELLA
TEKSTI Sami Ritola

C- ikäisten aluejoukkueturnaus kokosi Tampereen Kaupin pesispyhättöön viiden alueen ikäluokan tyttö- ja
poikapelaajien huiput mittelemään alueiden herruudesta. Päivän aikana nähtiin niin laadukkaita otteluita
kuin erinomaisia henkilökohtaisia suorituksia.
Talvella Porin Karhuhallissa vastaavaa kohtaamista dominoineet
Etelä-Suomen joukkueet joutuivat nyt nöyrtymään niin tytöissä
kuin pojissakin, sillä poikapuolella Etelä-Pohjanmaa sekä tyttöpuolella Satakunta olivat askeleen edellä joukkueitamme.
Kunniakas kakkossija molemmissa ikäluokissa on kuitenkin hyvä
tulos ja osoittaa sen, että useissa maakunnissa tehdään hyvää juniorityötä, niin myös meidän maakunnassamme.
Tyttöjen joukkueessa pelasivat Emilia Helminen, Riia Virto, Lotta
Vahvelainen, Oona Vahvelainen, Tessa Vahvelainen, Anni Tuomi,
Aino-Kaisa Laakso, Titta Siilin, Ella Montonen, Vilma Hämäläinen,
Oona Mandell ja Riina Kallio. Tyttöjen pelinjohdosta vastasivat Petri Kaijansinkko ja Markku Vahvelainen.
Poikien joukkueessa pelasivat Santtu Patova, Samu Saarinen, Patrik
Lahti, Henrik Toikka, Matias Kauppinen, Eero Petäjä, Teemu Innala,
Arttu Haukkamaa, Eero Kuitunen, Otto Tuominen, Joonas Maunu ja
Samppa Mielonen. Poikien pelinjohdosta vastasivat Arto Haukkamaa ja Lauri Helin.

C-CIKÄISTEN
IKÄISTEN
ALUEJOUKKUETURNAUS
ALUEJOUKKUETURNAUS

POJAT
POJAT
Satakunta
Satakunta
– Häme
– Häme
26-1
26-1
Häme
Häme
– Pohjanmaa
– Pohjanmaa
0-30
0-30
Häme
Häme
– Etelä
– Etelä
0-20
0-20
Etelä
Etelä
– Pohjanmaa
– Pohjanmaa
7-12
7-12
Satakunta
Satakunta
– Pohjanmaa
– Pohjanmaa
1-10
1-10
VSVS
Pesis
Pesis
– Etelä
– Etelä
0-13
0-13
Satakunta
Satakunta
– Etelä
– Etelä
3-16
3-16
Pohjanmaa
Pohjanmaa
– VS
– VS
Pesis
Pesis
23-3
23-3
Satakunta
Satakunta
– VS
– VS
Pesis
Pesis
3-93-9
VSVS
Pesis
Pesis
– Häme
– Häme
9-09-0
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
veivei
turnausvoiton
turnausvoiton
Etelä-Suomen
Etelä-Suomen
sijoittuessa
sijoittuessa
toiseksi
toiseksi
ja ja
Satakunnan
Satakunnan
kolmanneksi.
kolmanneksi.
TYTÖT
TYTÖT
Satakunta
Satakunta
– VS
– VS
Pesis
Pesis
8-88-8
VSVS
Pesis
Pesis
– Pohjanmaa
– Pohjanmaa
0-40-4
Etelä
Etelä
– VS
– VS
Pesis
Pesis
15-3
15-3
Pohjanmaa
Pohjanmaa
– Etelä
– Etelä
0-12
0-12
Satakunta
Satakunta
– Etelä
– Etelä
6-36-3
Pohjanmaa
Pohjanmaa
– Satakunta
– Satakunta
0-60-6
Turnauksen
Turnauksen
voiton
voiton
veivei
Satakunta
Satakunta
EteläSuomen
Etelä-Suomen
sijoittuessa
sijoittuessa
toiseksi toiseksi
ja Poh- ja
janmaan
Pohjanmaan
kolmanneksi.
kolmanneksi.

SYKSYN KOULUTUKSET KÄYNNISTYVÄT
TEKSTI Sami Ritola

Pesiskausi 2013 alkaa vedellä viimeisiään ja katseet on
suunnattu jo kohti tulevaa. Aiempien vuosien tapaan
tuleva syksy tarjoaa useita lajikoulutuksia.
Syksyn koulutustarjonnan avaa 5.10. Helsingin Roihuvuoressa järjestettävä PML- koulutus. JPVT- koulutusviikonloppu jatkaa tarjontaa 15.- 17.11 välisenä aikana. NPVT- koulutuksen I- osio järjestetään marraskuun lopussa ja NPVT- koulutuksen II- ja III- osio järjestetään ensi-vuonna niin ikään Tampereen Varalassa.
Tutustu koko tarjontaan tämän lehden kalenteri liitteestä tai Etelän
Pesiksen verkkosivuilta.
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HYVINKÄÄN TAHKON C- TYTÖT VENYIVÄT
HIENOSTI SM- HOPEALLE
TEKSTI Petri Kaijansinkko, Kuva Hyvinkään Tahko

Hyvinkään Tahkon jo pitkään yhdessä pelannut Ctyttöjoukkue asetti talvella tavoitteitaan tälle kaudelle
kahdessa osassa. Ensimmäisenä tavoitteena oli pelata
leirikarsintasarja niin, että paikka Turun Nuorisoleirin
kilpasarjassa saavutetaan. Toisena tavoitteena oli voittaa SM-mitali.
Näin jälkeenpäin on helppo sanoa, että hyvin tytöt tiesivät mahdollisuutensa. Mutta ehkäpä oppi onkin siinä, että kun tavoitteet lyödään riittävän korkealle, niin jotain voidaan myös voittaakin.
Niinhän sen kunnianhimoisessa urheilussa kuuluukin mennä, TAVOITTEET OHJAA TOIMINTAA!
Vaikka olen saanut olla mukana noin 25-vuotisen valmentajaurani
aikana monessa menestyvässäkin joukkueessa, oli tässä Tahkon
tyttöikäluokassa jotain erityistä. Näiden kahden vuoden aikana sain
valmentaa todella lahjakkaita ja sitoutuneita nuorukaisia, joille
lisäksi toinen toistensa huomioiminen ja arvostaminen olivat itsestään selvää. Ilman joukkueen upeaa joukkuehenkeä ei olisi tullut
menestystä nyt Turun leirillä, eikä myöskään vuotta aiemmin kultaa Varkauden Suurleirillä.
Joukkueiden mitalit ja menestymiset ovat joukkuepeleissä aina se
asia, mikä huomataan. Liian usein kuitenkin unohdetaan yksittäisen pelaajan kehittyminen ja kehittäminen. Totuus on mielestäni
se, että loppujen lopuksi haasteellisinta valmentamisessa on huomioida riittävästi jokaista pelaajaa ja osata viedä kutakin eteenpäin
mahdollisimman hyvin. Kaikista ei toki tule huippupelaajia ja osa
lopettaakin ennen aikuisikää, mutta eväitä kehittymiselle meidän
valmentajina tulisi pystyä antamaan. Tässä seikassa mielestäni
Tahkon tässä tyttöikäluokassa on onnistuttu kohtuullisen hyvin
niin näiden kahden vuoden aikana mitkä sain olla mukana ja myös
aikaisempina vuosina. Itse asiassa minulle suurin oppi valmentamiseeni näistä kahdesta kaudesta oli se, että näin ja koin kuinka tärkeä valmentaja voi olla pelaajalle. Meillä valmentajilla tulee olla
aikaa ja ennen kaikkea halua olla kiinnostunut pelaajasta ihmisenä,
ei vain pelaajana.

SM- Hopea tuuletus Turusta
C- IKÄISTEN
ALUEJOUKKUETURNAUS

POJAT
Satakunta – Häme 26-1
Häme – Pohjanmaa 0-30
Häme – Etelä 0-20
Etelä – Pohjanmaa 7-12
Satakunta – Pohjanmaa 1-10
VS Pesis – Etelä 0-13
Satakunta – Etelä 3-16
Pohjanmaa – VS Pesis 23-3
Satakunta – VS Pesis 3-9
VS Pesis – Häme 9-0
Etelä-Pohjanmaa vei turnausvoiton
Etelä-Suomen sijoittuessa toiseksi ja
Satakunnan kolmanneksi.
TYTÖT
Satakunta – VS Pesis 8-8
VS Pesis – Pohjanmaa 0-4
Etelä – VS Pesis 15-3
Pohjanmaa – Etelä 0-12
Satakunta – Etelä 6-3
Pohjanmaa – Satakunta 0-6
Turnauksen voiton vei Satakunta EteläSuomen sijoittuessa toiseksi ja Pohjanmaan kolmanneksi.

Tahkon C-tyttöjen tämän kauden hopeamitali oli nimenomaan voitettu hopea! Vaikka tavoitteet olivatkin korkealla ja aina sitä haluaisi voittaa sen viimeisenkin pelin, niin nyt tuli realismi vastaan
loppuottelussa. Oulun upea joukkue oli meitä parempi niin pelillisesti kuin fyysisestikin. Mutta se oli myös meitä vanhempi. Tahkon
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C-tytöt olivat tällä kaudella vielä suurimmaksi osaksi nuorempaa Cikäluokkaa ja sillä on tässä nuoren ihmisen kehitysvaiheessa vielä
merkityksensä. Ja paljolti näiden seikkojen vuoksi me nimenomaan
hopealle ja voitimme sen mitalin.
Pitkäjänteinen työ, tiivis joukkue ja vahva yhteishenki yhdistettynä
lahjakkuuteen ja ahkeruuteen.
Hieno joukkue, upeita tyttöjä, erinomainen valmennustiimi ja käsittämättömän sitoutuneet taustajoukot. Siinä Tahkon menestyksekkään tyttöjoukkueen "salaisuus". Uskon, että aika monestakin pelaajasta tullaan kuulemaan vielä tulevinakin vuosina

C- IKÄISTEN
ALUEJOUKKUETURNAUS

POJAT

KAINUUN KULTAJUNA JATKOI RAITEILLAAN TUOMAREIDEN SM- TURNAUKSESSA
TEKSTI Sami Ritola

Ei uutta auringon alla.. Kainuun kultajuna saapui asemalle aikataulussa ja toi tullessaan peräti seitsemännen
kerran peräkkäin tuomariturnauksen voiton
Kaksipäiväisessä perinteisessä tuomariturnauksessa, joka pelattiin
Vantaalla 21.- 22.9 välisenä aikana, tarjottiin yleisölle niin kiihkeitä
tunteita kuin näyttäviä suorituksia. Mikään ei kuitenkaan ollut voimasuhteissa muuttunut viime vuodesta sillä turnauksen ennakkosuosikki Kainuu marssi voitosta voittoon.
Yllättäen Loppuottelussa Helsingin I- joukkue oli kuitenkin turnausvoitossa kiinni aivan loppumetreille asti, kunnes peliajan ollessa
suosiollinen pääsi Kainuulaiset vielä kerran sisävuoroon ja näyttivät kenelle titteli kuului takoen juoksuja juoksun perään. Omalla
tasoittavalla vuorollaan Helsinkiläiset olivat lyötyjä eivätkä saaneet
enää aikaiseksi kunnon loppukiriä ja näin ollen Kainuun juhlat alkoivat Vantaan Martinlaakson pesispyhätössä.

Satakunta – Häme 26-1
Häme – Pohjanmaa 0-30
Häme – Etelä 0-20
Etelä – Pohjanmaa 7-12
Satakunta – Pohjanmaa 1-10
VS Pesis – Etelä 0-13
Satakunta – Etelä 3-16
Pohjanmaa – VS Pesis 23-3
Satakunta – VS Pesis 3-9
VS Pesis – Häme 9-0
Etelä-Pohjanmaa vei turnausvoiton
Etelä-Suomen sijoittuessa toiseksi
ja Satakunnan kolmanneksi.
TYTÖT
Satakunta – VS Pesis 8-8
VS Pesis – Pohjanmaa 0-4
Etelä – VS Pesis 15-3
Pohjanmaa – Etelä 0-12
Satakunta – Etelä 6-3
Pohjanmaa – Satakunta 0-6
Turnauksen voiton vei Satakunta
Etelä-Suomen sijoittuessa toiseksi
ja Pohjanmaan kolmanneksi.

Turnauksen voitto siis Kainuuseen, Helsingin ollessa toinen ja Pohjanmaan vieden hopeaa Hämeen kustannuksella.
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