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Arvoisa Eteläisen alueen pesäpalloväki!

Kauden 2019 rakentaminen on alkanut aluetoiminnan näkökulmasta innostavalla ja energisellä 
otteella. Työntekijämme ovat tarttuneet toimintasuunnitelmamme toteuttamiseen yhdessä 
luottamushenkilöiden kanssa tavalla, josta voin ylpeänä teille kertoa. 

Alueemme toimintasuunnitelman keskeisimmät teemat kaudelle 2019 ovat seuraavat:

• Kilpailutoiminnan kehittäminen seuralähtöisesti.

• Nuorisotuomarikoulutuksen uudistaminen. 

• Aluetoiminnan kehittäminen kohti tiimityöskentelymallia, jossa seurojen toiveet ja 
näkemykset otetaan huomioon.

• Harrastajamäärien tavoitteelliseen kasvattamiseen tähtäävien toimenpiteiden tekeminen 
alueena sekä yhdessä seurojen kanssa.

• Alueen viestinnän parantaminen.

Kilpailutoiminnan kehittäminen on tapahtunut alueemme kilpailutiimin vetämänä ansiokkaasti. 
Kilpailutoiminnan järjestelyssä tehtiin rohkea linjaus, jossa turnausmuotoista pelaamista 
lisätään juniorisarjoissa.

Nuorista aktiivituomareista koostuva tuomaritiimimme on laatinut uuden sisällön 
nuorisotuomarikoulutukselle sekä tuomarivastaavien ohjeet.  Koulutuksen uudistus nojautuu 
kentältä saatuun palautteeseen toimivasta tuomarikoulutusjärjestelystä. Tuomarivastaava on 
seurassa nuoren tuomarin ensimmäinen tukihenkilö, jonka oikeaoppinen toiminta edesauttaa 
tuomaria uransa alkuvaiheissa.

Alueemme seuroja on käyty tapaamassa yhdessä työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden 
kanssa. Tutuksi tulemisen lisäksi olemme etsineet ratkaisuja seuroja askarruttaviin kysymyksiin 
sekä keskustelleet seurakohtaisista kasvutavoitteista.

Alueen viestintä on kehittynyt tavoitteellisemmaksi. Sosiaalisen median kanavamme 
Facebookissa sekä Instagramissa päivittyvät viestintätiimin toimesta säännöllisesti. 

Lähtö on ollut terävä. Siitä suuri kiitos alueemme aktiivisille pesisihmisille. Tästä on hyvä jatkaa 
kohti kevään sarjailmoittautumisia, tuomarikoulutuksia ja halliturnauksia. 

Ville Pulkkinen
aluevastaava



Kilpailupuolen 
kuulumisia

Ilmoittautuminen PPL eteläisen alueen aluesarjoihin on alkanut 1.2. 
tutussa osoitteessa www.pesistulospalvelu.fi . Aluesarjojen osalta 
ilmoittautumisaika vaihtelee ikäluokittain: C-ikäiset 15.2. mennessä, 
D- ja E-ikäiset 28.2. mennessä ja jatkuen F- ja G- ikäisten osalta aina 
31.3 asti. 

Etelän alue pyrkii tarjoamaan peli- ja kilpasarjatoimintaa kaikkiin 
ikäluokkiin ja kaikkien nuorempien junioreiden osalta tarjolla on 
viime vuoden tapaan suosittua junnusuperia, joka antaa 
mahdollisuuden mm. aloittaville tai vasta myöhemmin kasattaville 
ryhmille osallistua matalamman kynnyksen pelitoimintaan. 
Junnusuperin osalta toimintaa on niin kevät- kuin syyskierroksen 
osalta ja tästä kokonaisuudesta toimitetaan lisätietoa myöhemmin.

PPL eteläisen alueen kilpailutiimi on linjannut kilpailutoiminnan 
tulevaisuuden suuntaviivoja ja yhtenä suurimpana muutoksena 
tulevalle kaudelle on pelitavan muutos, jossa aiemmista vuosista 
poiketen tullaan otteluita pelaamaan lähtökohtaisesti 
turnausmuotoisena, unohtamatta kuitenkaan lähipelejäkään. Tämän 
lisäksi otteluille määritellään pelipäivä sekä pelipaikka, jonka jälkeen 
joukkueilla tai turnausjärjestelijöillä on mahdollisuus vaihtaa 
ottelupäiviä 10 päivän ajan.

Alustavat sarjaohjelmat julkaistaan vaiheittain aloittaen 
maakuntasarjoista ja päätyen aluesarjojen vanhemmista ikäluokista 
nuorempiin ikäluokkiin. Alustavat ja lopulliset sarjaohjelmat 
julkaistaan Pesistulospalvelussa, jossa myös joukkueet päivittävät 
ilmoittautumisen yhteydessä saadun päivitysavaimen avulla 
mahdolliset muutokset aikatauluihin annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

Tämän vuoden yksi merkittävin muutos kilpailutoiminnan sektorilla 
ovat alueiden yhtenäiset kilpailumääräykset, joita kaikki alueet 
noudattavat ja joiden toivotaan yhtenäistävän edelleen 
kilpailutoimintaa ja sen käytäntöjä ympäri Suomea. Tutustu niihin. 
Kilpailumääräykset löytyvät Pesäpalloliiton ja eteläisen alueen 
sivuilta sekä tästä linkistä: 

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/01/Alueiden-
Kilpailum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset-240119.pdf

Uudet kilpailumääräykset nojaavat pitkälti jo aiemmin alueellamme 
totuttuihin käytänteisiin, mutta muutamana huomiona esimerkiksi, 
että yhdistelmäjoukkueet ovat sallittuja niin kilpa- kuin pelisarjassa, 
yli-ikäisyysluvat käsitellään ja anotaan keskitetysti sekä pelaamiseen 
eri sarjatasolla on tullut uusia täsmennyksiä. Lomake 
yhdistelmäjoukkueeseen, yli-ikäislupaan tai poikkeuslupaan löytyy 
noista kilpailumääräyksistä. Luethan siis ne huolellisesti.

Perinteikkäät alueelliset Itä-Länsi ottelut pelataan tulevallakin 
kaudella E-, D- ja C- ikäluokissa. Nämä tapahtumat huomioidaan 
alueen ottelukalenterissa ja tapahtumien järjestelyoikeuksia voi 
hakea täältä: https://goo.gl/forms/IvNeFJkGmo2aRFAi2

Tarvittaessa kysy lisää: kilpailupäällikkö Sami Ritola, p. 045-128 7414, 
sami.ritola@etelanpesis.fi

http://www.pesistulospalvelu.fi/
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/01/Alueiden-Kilpailum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset-240119.pdf
https://goo.gl/forms/IvNeFJkGmo2aRFAi2
mailto:sami.ritola@etelanpesis.fi


Seuraesittelyssä 
Kinnarin Pesis 06

Vuoden ensimmäinen seura, joka Eteläiseltä alueeltamme 
esitellään, on Kinnarin Pesis 06 Järvenpäästä. Aikanaan 
superpesispaikkakuntanakin tunnettu järvenpääläinen 
pesäpalloseura tekee laadukasta juniorityötä, jonka ansiosta 
poikapuolelta löytyvät juniorit jokaisesta ikäluokasta ja 
suomensarjassa joukkueet sekä miehissä että naisissa. 
Toimivan kokonaisuuden varmistaa miltei nelikymmenpäinen 
nuorisotuomarijoukko.

Lue koko juttu Etelän sivuilta: 
http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/01/22/kinnarin-
pesis-2006-pitkajanteinen-tyo-tuottaa-tulosta/#more-1092

Ja tutustu myös seuran omiin sivuihin: https://www.kipe06.fi/

http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/01/22/kinnarin-pesis-2006-pitkajanteinen-tyo-tuottaa-tulosta/#more-1092
https://www.kipe06.fi/


Leirikesä
häämöttää
yllättävän

lähellä

Kesä ja kärpäset – ihan kuin pesiskesä ja pesisleirit!

Usein kuuluu sanottavan, että pesäpalloleirit ovat parasta mitä kesässä on. Ja 
näin se monelle varmasti onkin. Tämä vuosi on alueellamme leirien juhlaa, 
kun alueleirit järjestetään Laitilassa (G-D-ikäiset) ja Loimaalla (C-B-ikäiset). 
Lisäksi pääsemme nauttimaan kahdesta valtakunnallisesta leiristä, kun 
Espoossa pelaavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla E-juniorit ja Hyvinkäällä C-
juniorit heinäkuun loppupuolella. Paljon siis pesistoimintaa luvassa tulevalle 
kesälle, joten lähdetään kaikki mukaan rakentamaan onnistunutta 
pesäpallovuotta! 

Alueleirit järjestetään molemmat Varsinais-Suomen puolella. C- ja B-ikäisten 
alueleiri pelataan jo 4.-5.5. Loimaalla. Leirille mahtuu 30 joukkuetta. G-D-
ikäisten leiri pelataan viime kesän positiivisten kokemusten siivittämänä 
Laitilassa. Leiripäivät ovat 7.-9.6. Ja kiirehdi, mikäli vielä haluat joukkueesi 
leirille mukaan, sillä ilmoittautuminen alkoi viikonloppuna kiivaana. Jäljellä on 
vain muutama paikka!

Tutustu alueleireihin tarkemmin:

Loimaa: https://www.lpjuniorit.net/alueleiri-2019

Laitila: https://laitilanjyske.sporttisaitti.com/pesapallo/alueleiri-2019/

Valtakunnallisten leirien ilmoittautuminen aukeaa pesistulospalvelussa 1.3. –
tällöin kannattaa olla valppaana, jotta pääsee mukaan Tenavaleirille 1.-6.7. 
Espooseen ja Nuorisoleirille 22.-27.7. Hyvinkäälle.

Valtakunnalliset leirit pelataan seuraavasti:
Tenavaleiri 1.-6.7. Espoo
Suurleiri 15.-20.7. Oulu

Nuorisoleiri 22.-27.7. Hyvinkää
Naperoleiri 31.7.-4.8. Kankaanpää

Ja vielä lisäksi on tarjolla pienpesisleiri 
26.-28.7. Laukaassa 

https://www.lpjuniorit.net/alueleiri-2019
https://laitilanjyske.sporttisaitti.com/pesapallo/alueleiri-2019/


Henkilöesittelyssä
Saara Suomalainen

Eteläisen alueen viestinnässä nostetaan tänä vuonna 
esiin sekä alueemme seuroja että henkilöitä 
pelikentiltä ja sen laidalta. Vuoden ensimmäisenä 
pelaajana esittelemme Haminan Palloilijoiden Saara 
Suomalaisen, joka on peliuransa aikana edustanut 
Lappeenrannan Pesä-Ysejä, Vihdin Palloa, Viinijärven 
Urheilijoita ja Seinäjoen Maila-Jusseja. Nyt 
reissuvuosien jälkeen kotikenttänä toimii pitkästä 
aikaa Haminan Vallikenttä, jossa toivottavasti 
juhlitaan ensi kauden päätteeksi nousua Naisten 
Ykköspesikseen.

Lue lisää pelaajaesittelystä Etelän sivuilta: 
http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/01/17/ky
menlaaksosta-kuuluu-pelaajaesittelyssa-saara-
suomalainen/

Kuva: Matti Holopainen

http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/01/17/kymenlaaksosta-kuuluu-pelaajaesittelyssa-saara-suomalainen/


Tapahtumakalenteri

15.2. C- ikäisten aluesarjojen ilmoittautuminen päättyy

28.2. D- ja E- ikäisten aluesarjojen ilmoittautuminen päättyy

28.2. Alueellisten Itä-Länsi tapahtumien hakuaika päättyy

28.2. Joukkueenjohtajakoulutus. Lahti

1.3. Ilmoittautuminen valtakunnallisille leireille alkaa

5.3. Harrastepesiksen aktivoimisilta, Turku

7.3. Joukkueenjohtajakoulutus, Jokioinen

31.3. F- ja G- ikäisten aluesarjojen ilmoittautuminen päättyy

1.4. Tuomarien ilmoittautuminen valtakunnallisille leireille alkaa

13.4. Eteläisen alueen Seuraseminaari

4.-5.5. C-B–ikäisten alueleiri, Loimaa

7.5. Helsinki-peli Sotkamon Jymy – Hyvinkään Tahko

26.5. Pienpesisturnaukset alkavat 

7.-9.6. G-D-ikäisten alueleiri, Laitila

1.-6.7. Tenavaleiri, Espoo

15.-20.7. Suurleiri, Oulu

22.-27.7. Nuorisoleiri, Hyvinkää

26.-28.7. Pienpesisleiri, Laukaa

31.7.-4.8. Naperoleiri, Kankaanpää

10.-11.8. Alueen omat Itä-Lännet

17.-18.8. Alueen omat Itä-Lännet 

• Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 
löytyvät osoitteesta: 
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/

• Muistakaa seurat sopia tuomarikoulutus 
maakunnan kouluttajanne kanssa!

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/

