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PESÄPALLON JUHLAVUOSI LOPPUSUORALLA, JOULUPUKKI MATKAAN JO KÄY..
Seurojen, maakuntien ja liiton syyskokoukset ovat
luoneet taas suuntaviivoja tulevia kausia ajatellen. Niin
isompien kuin pienempienkin joukkueet ovat löytäneet itsensä voimistelusaleista luomassa kuntopohjaa
varsinaista lajiharjoittelua varten. Seurojen uudet johtokunnat ovat aloittaneet työnsä..
Huolimatta ulkona paukkuvasta pakkasesta ja vihdoinkin maahan
sataneesta lumesta on työt tulevaa kautta varten alkaneet jo usealla
saralla. Tuleva kausi tulee olemaan Etelä- Suomalaisen pesäpalloilun
näkyvyyden kannalta erittäin merkittävä, sillä alueellamme järjestetään niin valtakunnallinen tenavaleiri Vihdissä kuin valtakunnallinen
aikuisten itä-länsi tapahtuma Hyvinkäällä.
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Tällä viikolla saapui hieman yllättävä, mutta mieluinen tieto. Helsinki
palaa yhdessä Tampereen kanssa naisten superpesiskartalle. Tulevalla kaudella Etelä-Suomessa pelataan siis aikuisten superpesistä kolmella paikkakunnalla Vihdissä, Hyvinkäällä ja Helsingissä.
Suurkaupungit ovat ja tulevat olemaan tärkeässä roolissa pesäpalloilun tulevaisuuden kuvassa, unohtamatta pesäpallon pienempiä paikkakuntia, jotka toimivat edelleen lajimme vahvoina tukijalkoina. Ensivuonna meillä on siis erinomainen mahdollisuus nähdä laajasti lajimme parhaita esikuvia areenoilla, omassa maakunnassamme.
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Haasteita ja tekemätöntä työtä maailmassa riittää, mutta kaiken arjen vilskeen keskellä joulun aika tarjoaa meille kaikille ainutlaatuisen
tilaisuuden rauhoittua ja rentoutua hyvien ystävien ja läheisten kanssa vaikkapa takkatulen loisteessa. Ottakaamme siis hetki aikaa, aikaa
itsellemme ja läheisimmille.
Haluan toivottaa Teille kaikille rauhaisaa ja lämmintä joulunaikaa sekä
menestyksekästä tulevaa vuotta 2013.

Joulurauhaa,
Sami
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Tatu Suontausta Nuoren Suomen
vuoden juniorivalmentajaksi

PPL syyskokous
Tammikuussa käynnistyy taas todenteolla toiminta myös koulutussektorilla. Koulutusputken käynnistää perinteinen ja suosittu lukkarikoulutus jota seuraa pesisrehtorien koulutustapahtuma Hyvinkäällä.
Kannattaa siis seurata tarkasti koulutustarjottimen antimia, koulutus
ei ole koskaan hukkaan heitettyä.
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Etelä-Suomi hienosti toiseksi
Kainuun karhu jatkaa voittokulkuaan

www.etelanpesis.fi
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ETELÄN PARHAAT PALKITTIIN PERINTEISIN MENOIN PALKINTOGAALASSA
TEKSTI Sami Ritola, KUVAT Vihdin Pallo ja Hyvinkään Tahko

Palkintopöytä oli totuttuun tapaan komea ja paikalle
oli saapunut lähes kaikki palkitut. Esimakua mahdollisista palkinnon saajista oli saatu jo Pesäpalloliiton ja
Superpesiksen palkintogaaloista, mutta mukana oli
myös paljon uusia ansioituneita..

Vuoden pelinjohtaja Markus Meriläinen

Etelä-Suomen vuoden parhaat pelaajat, tuomarit, valmentajat, pelinjohtajat ja muut taustavoimat palkittiin perinteisin menoin Hyvinkäällä 15.11.2012 Etelän Pesiksen syyskokouksen yhteydessä.
Vuoden seurana palkittiin Etelä-Suomen suurin seura Hyvinkään Tahko ja vuoden junioriseuran pystin kotiinsa vei koko ajan toimintaansa
laajentava Hämeenlinnan Paukku. Toimintakilpailussa myös samaiset
seurat veivät kärkisijat, joka osaltaan kertoo toiminnan laajuudesta.

Vuoden naispelaaja Mari Sallinen

Vuoden juniorijoukkueena palkittiin Tahkon D- tyttöjen leirimestarit
Varkauden suurleiriltä ja palkintoraati halusi myös huomioida Roihun
tyttöjen superpesisjoukkueen ja Tahkon miesten sekä A- poikien superpesisjoukkueet erinomaisista suorituksistaan.
Vuoden pelaajana palkittiin jo superpesiksen palkintogaalassa pöydän putsannut Juha Korhonen ja naisten vastaavan tittelin nimiinsä
vei Vihdin Pallon naisten superpesisjoukkueen kantava voima Mari
Sallinen. Vuoden valmentajan pystin kotiinsa vei Tahkon D- tyttöjen
leirimestarijoukkueen monivuotinen valmentaja Markku Vahvelainen. Raitapaidoista vuoden tuomariksi valittiin jo vuoden ykköspesistuomarina palkittu Kati Rantala.

Vuoden poikapelaaja Riku Hokkanen

Kauden 2012 palkitut
Vuoden poikapelaaja
Vuoden tyttöpelaaja
Vuoden pelinjohtaja
Vuoden Valmentaja
Vuoden Tuomari
Vuoden nuorisotuomari
Vuoden seura-aktiivi
Vuoden seura-aktiivi
Vuoden juniorijoukkue
Aktiivisin tuomari
Vuoden miespelaaja
Vuoden naispelaaja
Vuoden junioriseura
Vuoden seura
Vuoden tuomariseura
Taistelijat
Toimintakilpailu

Riku Hokkanen, Hyvinkään Tahko
Lotta Immonen, Vihdin Pallo
Markus Meriläinen, Vihdin Pallo
Markku Vahvelainen, Tahko
Kati Rantala, Helsinki
Miko Kotiniemi, Espoo
Hanna-Mari Kesti, Espoo
Petri Makkonen, Kerava
Tahkon D- tytöt
Matias Laukkanen, Hämeenlinna
Juha Korhonen, Hyvinkään Tahko
Mari Sallinen, Vihdin Pallo
Hämeenlinnan Paukku
Hyvinkään Tahko
Roihu
Tahko A- ja Superpesis, Roihu B- Tytöt
Paukku, Tahko, Riihi-Pesis

Vuoden tyttöpelaaja Lotta Immonen
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YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA, LÄHIMAAKUNNAT TIIVISTÄVÄT YHTEISTYÖTÄÄN
TEKSTI Sami Ritola

Tulevana kautena Etelän Pesis, Varsinais-Suomen Pesis, Satakunnan Pesäpallo, Hämeen Pesis ja Pohjanmaan Pesis tiivistävät entisestään yhteistyötä.
Yhteistyössä on voimaa ja yhdessä olemme vahvempia. Tämä vanha
viisaus pätee varsinkin D- ja C- ikäisten kilpailutoiminnan haasteissa ja
tähän haasteeseen on päätetty vastata.
D- ikäisten yli- alueellinen sarja laajenee ensi-vuonna, Etelä- Pohjanmaan tullessa mukaan toimintaan niin tytöissä kuin pojissa. Kaudella
2013 jokaisesta maakunnasta osallistuu sarjaan kaksi joukkuetta niin
tytöissä kuin pojissakin. Turnausten osalta on sovittu, että jokainen
maakunta järjestää niin tyttö- kuin poikajoukkueidenkin turnauksen
eli turnauksia tulee olemaan yhteensä neljä.
C- ikäisten aluejoukkueturnaus on pelattu jo useana vuonna loppukesästä, niin tulevanakin vuonna. Uutuutena tulevalle kaudelle on se,
että jo hallissa mitellään aluejoukkueiden kesken. Helmikuun pakkaspäivinä Porin karhuhallin valtaa maakuntien C- ikäisten parhaimmistot mittelemään talvikauden mestaruudesta.

ETUKAARI D- TYTTÖJEN SARJOIHIN
TEKSTI Sami Ritola

KALENTERI
Koulutukset:
KALENTERI
NPVT- koulutuksen II- osio Tampereella

Koulutukset:
11.- 13.1.2013

Etelän
Pesiksen Valmennusseminaari
Lukkarikoulutus
Hyvinkäällä (C - F ikäiset)
Kisakeskus
19.1.2013 Pohjassa 13.- 14.10.2012
JPVTkoulutus Hyvinkäällä
Pesisrehtorikoulutus
Hyvinkäällä
2.4.11.2012
26.1.2013
PMLEspoossa
NPVT-koulutus
koulutuksen
III- osio Tampereella
18.11.2012
01.-0 3.3.2013
JPVT- koulutus Tuusulassa
Tapahtumat
15.- 17.3.2013
Pesäpalloliiton päätösristeily M/S Galaxy
29.30.9.2012
Tapahtumat
Pesäpalloliiton
syyskokous ja 90v
juhlatiC- ikäisten aluejoukkueturnaus
Porissa
laisuus
Jyväskylässä
24.11.2012
18.2.2013

Pesäpalloliiton liittojohtokunta on tehnyt päätöksen
etukaaren ottamisesta käyttöön kaikissa D-tyttöjen
virallisissa otteluissa

Valtakunnallinen
Valtakunnallinen Itä
Itä –– Länsi
Länsi Hyvinkäällä
Hyvinkäällä
12.14.7.2013
12.- 14.7.2013

Sekä D-tytöt että E-pojat pelaavat jatkossakin juniorikentällä. Dtytöillä on kuitenkin käytössä etukaari, jota E-pojilla ei ole.

Etelä-Suomen
Etelä-Suomen alueleiri
alueleiri Hämeenlinnassa
Hämeenlinnassa
07.069.6.2013
07.06- 9.6.2013

Pesäpalloliitto on tehnyt päätöksen etukaaren käyttöön ottamisesta kaikissa D-tyttöjen virallisissa otteluissa. Liiton linjauksen
mukaisesti myös Etelän Pesiksen sarjoissa pelataan ensi-vuonna
etukaarellisilla juniorikentillä.
Päätöksen takana ovat huomiot D- tyttöjen taitotasosta, pelin
luonteen vääristyminen ja erityisesti turvallisuusaspekti. Kaaren
käyttövelvollisuus astuu voimaan 2013 alkaen
Pesäpallon pelisääntöjen § 6 mukaan ”kotipesän etukaari voidaan
varustaa kenttäpiirroksessa esitetyllä tavalla sijoitetulla vanerikaarella, jonka on oltava kenttäpinnan tasalla.” D-tyttöjen juniorikentässä tämä ei kuitenkaan ole pakollista

Leirit ja turnaukset

Valtakunnallinen
Tenavaleiri
Lady - Pesis turnaus
VantaallaVihdissä
14.19.7.2013
15.6.2013
Valtakunnallinen Suurleiri Kempeleellä
30.6.- 5.7.2013
Valtakunnallinen Tenavaleiri Vihdissä
14.- 19.7.2013
Valtakunnallinen Naperoleiri Ulvilassa
24.- 27.7.2013
Valtakunnallinen Nuorisoleiri Turussa
28.7.- 2.8.2013

Kaaren etäisyydestä syöttölautasesta tiedotetaan erikseen.
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ETELÄN PESIKSEN SYYSKOKOUS KATSOI
TULEVAISUUTEEN
TEKSTI Sami Ritola

Etelän Pesiksen jäsenseurat kokoontuivat runsaslukuisesti syyskokouksen merkeissä Hyvinkäälle 15.11 linjaamaan tulevaisuuden suunnitelmia
Tulevan kauden osalta merkittävinä näyteikkunoina koettiin niin
valtakunnallinen tenavaleiri Vihdissä, alueleiri Hämeenlinnassa
kuin valtakunnallinen itä-länsi tapahtuma Hyvinkäällä.
Merkittävinä panostusalueina tullaan edellisvuosien tapaan säilyttämään koulukäynteihin ja pesiskouluihin liittyvät toimenpiteet
sekä kilpailullisella puolella erityisesti D- ja C- ikäluokat.
Johtokunnassa erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle puheenjohtajan ominaisuudessa Sami Ritola ja
jäsenistön osalta Leena Ruotsalainen Hyvinkäältä, Eija Hokkala
Lahdesta ja Pekka Friberg Espoosta. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Petri Makkonen Keravalta.
Syyskokous käsitteli ja vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013.

TUOMARIEN SM- KISOISTA HOPEAA

Kapteeni Kortelaisen aikalisäpyyntö
eikä teesit auttaneet loppuottelussa

Tuomarien SM- kisat:
1. Kainuun Pesis
2. Helsingin PP- tuomarit
3. Hämeen Pesäpallotuomarit
4. Etelä-Pohjanmaa
Kainuun tuomarikerho voitti
peräti kuudennen tuomarien SMtittelinsä Tampereella.
Ensi-vuonna SM- kisat pelataan
Helsingissä ja järjestelyvuorossa
on juhlavuottaan viettävä Helsingin PP- tuomarit.

TEKSTI Sami Ritola, KUVA Birgit Harinen

Perinteinen tuomarien pesäpalloturnaus kokosi jälleen
tuomarikerhot ympäri maakuntia Tampereen Kauppiin
taistelemaan Suomenmestaruudesta. Aiempien vuosien tapaan myös Etelän Pesiksen joukkue oli mukana.
Turnaus sai Etelä- Suomalaisten osalta heti kättelyssä lentävän
lähdön, sillä niin isäntäjoukkue Hämeen Pesäpallotuomarit kuin
Etelä-Pohjanmaakin kaatuivat Eteläisten käsittelyssä. Muiden
otteluiden mennessä käsikirjoituksen mukaisesti oli jo tässä vaiheessa selvää, että tie johtaa aina loppuotteluun asti.
Kullan kiilto silmissään joukkue päättikin valmistautua loppuottelua varten perusteellisesti ja suuntasi Tampereen yöelämään
tarkkailemaan loppuotteluvastustaja Kainuun liikkeitä.
Sateisessa säässä pelattu loppuottelu ei valitettavasti tarjonnut
mitään uutta. Viimeiset vuodet tuomariturnauksia suvereenisti
hallinnut Kainuun pelimiesten porukka ei antanut mitään mahdollisuuksia, vaan voitti ottelun selkeällä marginaalilla 9-3.
Seuraavana vuonna pelataankin sitten Helsingissä, sillä SM- kisojen järjestysvuorossa on Helsingin PP- tuomarit.
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NUOREN SUOMEN JUNIORIVALMENTAJA
LÖYTYY ESPOON PESIKSESTÄ
TEKSTI Sami Ritola, KUVA Nuorisuomi

Espoon Pesiksen valmentaja Tatu Suontausta vastaanotti valta-kunnallisen vuoden 2012 Juniorivalmentaja -palkinnon Sinetti-seuraseminaarissa Helsingissä.
Espoon Pesiksen valmentaja Tatu Suontausta vastaanotti valtakunnallisen vuoden 2012 Juniorivalmentaja -palkinnon Sinettiseuraseminaarissa 6.lokakuuta Helsingissä.

Tatu Suontausta Espoon Pesiksestä,
vuoden 2012 juniorivalmentaja

Nuoren Suomen Sinettiseuratyöryhmä valitsi voittajan tiukan
äänestyksen jälkeen monen hyvän ehdokkaan joukosta. Palkinnolla halutaan osoittaa aitoa arvostusta ja kunnioitusta seuravalmentajien korvaamatonta työtä kohtaan.
Vuoden Juniorivalmentajapalkinto on osa urheilukulttuurin respect- ajattelua. Nuori Suomi ja Veikkaus haluavat palkinnon myötä tukea ja kannustaa Sinettiseuroja palkitsemaan vuosittain
oman seuran innostavan ja osaavan nuorten valmentajan. Kiertopalkinto on käytössä lähes 600 Sinettiseurassa. Valtakunnallinen
vuoden Juniorivalmentaja valitaan vuosittain kaikkien Sinettiseurojen vuoden Juniorivalmentajien joukosta.
Positiivinen, kannustava, oikeudenmukainen ja hyväkäytöksinen.
Neljättä kertaa jaettava Veikkauksen mahdollistama valtakunnallinen Vuoden Juniorivalmentaja -palkinto myönnettiin Espoon
Pesiksen Tatu Suontaustalle Sinettiseuraseminaarissa Helsingissä.
Suontausta aloitti valmennustyön kolme vuotta sitten kun seura
pyysi häntä pikkusiskonsa joukkueen päävalmentajaksi. Aikaisempaa valmennuskokemusta on kertynyt pesiskoulutoiminnasta. Netin vuoden Juniorivalmentaja esittelyssä Suontaustaa kuvataan positiiviseksi, kannustavaksi, huomaavaiseksi, oikeudenmukaiseksi ja hyväkäytöksiseksi.
Valmennustyössä on parasta se, kun näkee pelkkiä huteja hakanneen 4.-luokkalaisen lyövän kakkospuolelta juoksun. Päänvaivaa
aiheuttaa välistä murrosikäisten tyttöjen mielentilojen ymmärtäminen ja katsomon kärkeäkieliset vanhemmat”, kiteyttää Tatu
Suontausta valmennuksen hyviä ja huonoja puolia.
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PESÄPALLOLIITON JA SUPERPESIKSEN
PALKINTOGAALAT TOIVAT HUOMIOINTEJA MYÖS ETELÄ-SUOMEEN
TEKSTI Sami Ritola, KUVAT Hyvinkään Tahko, Vihdin Pallo ja Jorkki

Perinteinen pesäpalloliiton ja superpesiksen päätösristeily kokosi tänäkin vuonna pesisperheen päättämään pelikauttaan palkintosateen siivittämänä.

Juha Korhonen tyhjensi palkintopöydän

Etelä- Suomalaisittain palkintosade oli muikea, niin superpesiksen
kuin pesäpalloliitonkin gaaloissa. Pesäpalloliiton gaalassa vuoden
nuorisovalmentajana palkittiin Helsinkiläisen Roihun valmennustiimi
ja vuoden lisenssiseurana, joka oli eniten kasvattanut lisenssipelaajamääräänsä prosentuaalisesti, Hämeenlinnan Paukku.
Tuomaripuolella vuoden ykköspesistuomarina palkittiin Kati Rantala,
jonka pitkä ja ansiokas tuomariura B- tasolla sai näin kruununsa.
Vuoden ykköspesistuomari Kati Rantala

Heti kauden jälkeen oli selvää, että Superpesiksen gaalassa Juha
Korhonen Hyvinkään Tahkosta tulee pokkaamaan tilastovoittajana
niin tehopelaaja- kuin paras kärkilyöntitilaston voittajan pokaalin
sekä Iltalehden Leijona-pelaaja ja kultakypäräpelaajan palkinnot.
Illan tiimellyksessä Korhonen vieraili estradilla vielä kahdesti voittaen ensimmäisenä arvostetun kultainen maila palkinnon, joka annetaan pelaajien äänestyksen perusteella kauden parhaalle sisäpelaajalle. Ilta huipentui Koren osalta vielä siihen kaikkein halutuimpaan,
eli vuoden miespesäpalloilijan titteliin.
Kärkilyöntitilaston voittaja Virpi Hukka

Nappikausi niin sisä- kuin ulkopelissäkin huipentui Korhosen osalta
siis ansaittuihin huomionosoituksiin meren aalloilla.

Pesäpalloliiton palkitut 2012

Naisten Superpesiksen puolella Vihdin Pallon Virpi Hukka pokkasi
itselleen parhaan kärkilyöjän tittelin. Muutoinkin Vipattaret hallitsivat tätä tilastoa, sillä Virpi ei ollut ainut kympin joukossa ollut pelaaja tässä tilastossa.

Vuoden nuorisovalmentaja:
Roihun valmennustiimi

Lisäksi Vihdin Pallon valmennusporras palkittiin vuoden valmennustiimi pokaalilla. Valitsijoilta ei ollut siis jäänyt huomaamatta Vipan
erinomainen debyyttikausi superpesiksessä.

Vuoden otteluvalvoja:
Jukka Härkönen, Kouvola

Vuoden nuorisotuomari:
Santeri Hietala, Ylivieska

Vuoden tiedotuspalkinto:
Ulvilan Pesä-Veikot
Johtokunnan pytty:
Matti Lehto, Vimpeli
Vuoden lisenssiseura:
Hämeenlinnan Paukku
Vuoden lisenssiseura:
Siilinjärven Pesis
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VALTA VAIHTUI ESPOON PESIKSESSÄ,
UUDISTUKSIA MYÖS JOHTOKUNTAAN
TEKSTI Sami Ritola, KUVA

Espoon Pesiksen vuosikokous valitsi useita vuosia
seuran johdossa toimineen Maila Lingman-Nukalan
tilalle uuden puheenjohtajan. Ansioitunut, tehtävässä
pitkään toiminut, entinen puheenjohtaja LingmanNukala jatkaa johtokunnassa.
Uutena puheenjohtajana aloittaa Seppo Sonkeri, 65-vuotias Helsingin Yliopistosta valmistunut liikunnanopettaja. Vuodesta 1980 Seppo
on toiminut myös opinto-ohjaajan virassa Kasavuoren koulussa Kauniaisissa. Kauniaisten lukion puolella hänen vastuullaan on muutama
kilpavalmennuksen kurssi.
Seppo on toiminut reilut 25 vuotta koripallossa miesten mestaruussarjassa 6:ssa eri joukkueessa päävalmentajana sekä suunnilleen
saman ajan myös eri korismaajoukkueiden valmentajana. Tällä hetkellä hän tuomitsee juniori- ja harrastussarjoja kori-, käsi- ja jalkapallossa.
Pesäpallokokemukset tulevat "pihapeleistä" ja pikkupoikana seuratuista Hesperian kentän - sittemmin Meilahden kentän otteluista
sekä HonSU:ssa vietetyistä vuosista, jolloin tuli vietettyä aikaa paikallisten pesisgurujen kanssa.
Sepon ensimmäiset kehittämisajatukset Espoon Pesiksen toiminnassa ovat: a) talviharjoitteluun kunnon olosuhteet, b) seuran omien
junioreiden kouluttaminen valmentajiksi ja c) hyvän tuomarikoulutustyön jatkaminen.

Espoon Pesiksen uusi puheenjohtaja
Seppo Sonkeri

Jos halutaan kilpailullista menestystä, ympärivuotisia harjoitteluolosuhteita on parannettava ratkaisevasti, toteaa Sonkeri.
Seuran hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä: Kaisa
Aho, Pekka Friberg, Lasse Joensuu, Tuula Kauppinen, Maila LingmanNukala, Timo Oljemark ja Jali Sivonen. Hallituksen järjestäytymiskokous on 17.12.12. Kirjanpitäjänä aloittaa Jaana Virma-Huumonen ja
jäsenkirjurina Riku Rantanen.
Lingman-Nukala jatkaa edelleen menestyksekästä työtä koulupesiksen ja pesiskoulujen parissa.
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SUPERPESIS TULI STADIIN JÄÄDÄKSEEN
TEKSTI Matti Pirinen (Roihun pelinjohtaja), KUVAT Roihu

Pesäpallo on vauhdikas peli – niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin.
Tämä väite kävi jälleen kerran toteen, kun huippupesis palasi synnyinsijoilleen Helsinkiin nopeammalla aikataululla kuin monikaan
osasi arvata. Samalla kahden viikon mittaiseen jaksoon hakuprosessin pyörteissä kulminoitui se muutaman viime vuoden aikana tehty
kova työ Roihun seuratoiminnassa ja ennen kaikkea tyttöjen vanhimmissa ikäluokissa. Avoimeksi ilmoitettu paikka naisten Superpesikseen sai rattaat pyörimään ja hihat heilumaan.
Seurana Roihun tavoitteisiin kuului paikka naisten Superpesiksessä
lähivuosien aikana. Nopeampi aikataulu tuli kyseeseen pitkälti loistavan juniorityön kautta. Nousujohteisuus B-tyttöjen Superpesiksessä on valanut uskoa menestysmahdollisuuksiin Helsingissä, vaikka
lajilla ei ole vastaavaa valta-asemaa kuin maakuntien urheilevan
nuorison keskuudessa.
Keskeiseen rooliin on noussut laadukas valmennus, josta Pesäpalloliittokin jakoi oman tunnustuksensa Roihun valmennustiimille ja
entisille huippupelaajille Anu Kentalalle, Mervi Morganille ja Henna
Salmelalle. Hatunnoston arvoinen on monen muunkin pitkänlinjan
roihuaktiivin suoritus niin valmentajana, pelinjohtajana kuin itse
pelaajana – esimerkkinä ja esikuvana seuratoiminnassa.
Valmennuksen kanssa käsi kädessä kulkee pelaajien sitoutuminen ja
motivaatio työntekoon. Avainasemaan on kohonnut pelaajien halu
pelata huipulla – ja nimenomaan Helsingissä. Samalla pesäpalloileva
pääkaupunkiseutu on toivottavasti askeleen lähempänä toisiaan.
Haluan ainakin itse uskoa siihen, että naisten Superpesis Helsingissä
voisi olla sellainen lippulaiva, joka yhdistäisi niin helsinkiläisiä, espoolaisia, vantaalaisia kuin kaikkia muitakin eteläsuomalaisia tekemään
yhteistyötä pesiksen parissa seurarajat ylittävästi. Jo pelkästään siksi,
että alueen junioreiden pelaajapolku olisi taas muutaman askeleen
pidempi. Ja jokainen voisi nähdä kentän laidalla omat idolinsa tositoimissa, ehkä lähitulevaisuudessa myös miesten puolella!
Tuo polku on silti pitkä, ja vasta ensimmäiset jalansijat on raivattu.
Matka huipulle ei lyhentynyt yhtään viikon takaisen päätöksen myötä, eikä pelaaminen Superpesiksessä tee pelaajasta yhtään sen parempaa. Niin syöttölautasen vieressä korkean tolppasyötön äärellä
kuin ulkokentälle kovaa laakalyöntiä räpylöimässä pelaaja on nyt
entistä kovempien haasteiden edessä ja ainoastaan määrätietoinen
työnteko vie eteenpäin.
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SUPERPESIS TULI STADIIN JÄÄDÄKSEEN
Vaikka Superpesis ei tee pelikentällä pelaajaa autuaaksi, luo se mahtavat edellytykset kentän rajojen ulkopuolella. Medianäkyvyys antaa
oikeutta sille upealle työlle, jota maakunnissa on tehty jo pitkään
ennen kaikkea naispesiksen parissa. Uusi Myllypuroon kaavailtu pesisstadion luo puolestaan toivottavasti hyvin pian niin katsojille kuin
lajin harrastajillekin oivan mahdollisuuden kokea pesäpallo aivan
uudella tavalla Helsingissä.
Ja ehkä tärkeimpänä, Superpesis luo entistä paremman syyn ja merkityksen tarttua räpylään ja ottaa koppi siitä haasteesta, jonka pesis
tarjoaa monipuolisena liikuntana ja harrastuksena aivan kaikenikäisille pääkaupunkiseuduille!
Siispä ensi kesänä sankoin joukoin Roihuvuoren perinteikkäälle pesiskentälle katsomaan kansallispelimme huippuja!

UNTO VÄISÄNEN JATKAA PESÄPALLOLIITON PUHEENJOHTAJANA, LIITTOJOHTOKUNTAAN MUUTOKSIA
TEKSTI Sami Ritola, KUVA Niilo Hirvonen ja Ahti Salmela

Jyväskylään runsaslukuisena kokoontunut pesäpalloliiton ylin päättävä elin, eli vuosikokous valitsi Sotkamolaisen Unto Väisäsen jatkamaan liiton johdossa seuraavat kaksi kautta. Väisänen on toiminut liiton johdossa jo vuodesta 2001 lähtien.
Mikään itsestään selvyys valinta ei kuitenkaan tällä kertaa ollut,
sillä tiukan vastuksen antoi nuori haastaja Jani Valkeapää, joka
hävisi äänestyksen vain niukasti 88 - 70.

PPL puheenjohtaja Unto Väisänen

Syyskokous keräsi paljon seuroja

Tuore puheenjohtaja toivoi, että pesäpalloliike pysyy jatkossakin
yhtenäisenä. Yhteistyö sekä lajin sisällä että ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa on ainoa oikea tie menestykseen, Väisänen jatkoi.
Pesäpallon johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Markku Jussila Ylivieskasta ja Esa Lehtiranta Vihdistä. Seuraavalle kaksivuotiskaudelle
jatkavat Jari Karjanlahti Siilinjärveltä ja Sami Ritola Kangasalta.
Kokous hyväksyi liiton toiminta- ja taloussuunnitelman kaudelle 2013.
Roihun Tytti Salminen ääntenlaskijana
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