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Etelän alueen työntekijät
Pesäpalloliiton eteläisellä alueella työskentelee neljä henkilöä, aluevastaava Ville Pulkkinen sekä kolme
seurakehittäjää, Aleksi Järviaho, Mika Mikola ja Mauri Tunkelo. Tämän lisäksi alueemme
kilpailupäällikkönä toimii Sami Ritola. Kaikkien työntekijöiden tukena ja apuna toimivat tiimit, joita on
johtoryhmän lisäksi kilpailu-, tuomari- ja viestintätiimi.

ALUEVASTAAVA VILLE PULKKINEN
Ville aloitti Etelän alueen aluevastaavana virallisesti 1.1.2019, mutta oli toiminnassa mukana tiiviisti jo
viime vuoden syksyllä. Hän siirtyi aluevastaavaksi Savo-Karjalan alueen seurakehittäjän tehtävistä. 36vuotias Pulkkinen asuu Taipalsaarella Lappeenrannan kupeessa, ja työskentelee sieltä käsin reissaten
aktiivisesti alueemme seuroissa. Kolmen maakunnan, Kymenlaakson, Uusimaan ja Varsinais-Suomen
muodostamasta alueesta Villen vastuualueeseen kuuluu Kymenlaakson alue. Ville on kolmen lapsen isä,
joka nauttii vapaa-ajastaan lasten harrastusten parissa sekä luonnossa liikkuen.
SEURAKEHITTÄJÄ ALEKSI JÄRVIAHO

Mauri Tunkelo

Aleksi Järviaho

Helsingissä asuva 29-vuotias Aleksi Järviaho on toiminut eteläisellä alueella seurakehittäjänä vuoden
2018 alusta alkaen. Pesiskärpänen puraisi Aleksia jo varhain 90-luvun puolivälin tienoilla. Pihapelien
kautta hän ajautui Vimpelissä Vesa Liikalan pesiskouluun ja pelaajaura kesti aina vuoteen 2010 asti,
vaikka kaikenlaiset pihapelit jatkuvatkin. Valmentajakokemusta on Vimpelin Vedon junioritoiminnasta
ja Roihun naisten pelinjohtajana. Uudenmaan alueella toimiva seurakehittäjä tekee puolet
työpanoksestaan pesäpalloseura Roihun junioripäällikkönä. Tämän lisäksi hän toimii seurakehittäjänä
Vantaanjoen Juoksulle, Päiväkummun Pesikselle, Keravan Pesikselle, Kinnarin Pesis 2006:lle, Hyvinkään
Tahkolle ja Lahden Mailaveikoille.

SEURAKEHITTÄJÄ MIKA MIKOLA
Ulvilasta kotoisin oleva 50-vuotias Mika Mikola on toiminut Pesäpalloliiton seurakehittäjänä syksystä
2017 asti. Viime vuonna Keskimaan alueella seurakehittäjänä toiminut pitkän linjan pesisvaikuttaja on
työskennellyt kymmenisen vuotta myös Varsinais-Suomen Pesiksen kehityspäällikkönä. Eteläisen alueen
seuroista Mikalla on vastuullaan Varsinais-Suomen alueen seurat.
SEURAKEHITTÄJÄ MAURI TUNKELO

Mika Mikola

Ville Pulkkinen

Toinen Uudenmaan alueen seurakehittäjä on Helsingistä pesisoppinsa saanut 29-vuotias Mauri Tunkelo.
Puna-Mustien miesten joukkueessa pelaava seurakehittäjä tekee puolet työajastaan Espoon Pesiksen
junioripäällikkönä. Tämän lisäksi vastuulla ovat jaetusti Aleksi Järviahon kanssa Uudenmaan alueen
muita pesäpalloseuroja. Kaikkien seurakehittäjien tapaan Maukankin päätavoite on harrastajamäärien
kasvattaminen.
Lue tarkemmat kuvaukset toiminnasta ja työnkuvista:
http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/03/03/etelaisen-alueen-tyontekijat-toiminta-javastuualueet/#more-1205

Kilpailupuolen
kuulumisia
Ilmoittautuminen PPL eteläisen alueen aluesarjoihin on
vauhdissa. Mukana on jo nyt 132 joukkuetta + 40 joukkuetta
maakuntasarjojen etelä- ja lounaislohkoissa. Suurin vilske
kesällä tulee olemaan D-ikäisten aluesarjoissa. F- ja Gikäisten osalta ilmoittautuminen jatkuu aina 31.3 asti.
Maakuntasarjan etelä- ja lounaislohkon miesten sekä
naisten sarjaohjelmat sekä C- tyttöjen ja C- poikien
kilpasarjan ohjelmat on pesistulospalvelussa. Maaliskuun
lopulla on vuorossa D- ja E- ikäisten alustavat sarjaohjelmat.
Julkaisemisen jälkeen joukkueilla on viikon verran aikaa
päivittää suoraan ilmoittautumisen yhteydessä saadun
päivitysavaimen avulla mahdolliset muutokset aikatauluihin
annettujen ohjeiden mukaisesti. Säätämiset kannattaa tehdä
mahdollisimman pikaisesti, sillä se auttaa taas seuraavien
sarjojen ohjelmien laatimista (esteellisyyksien huomioimista
jne).

Pienpesis eli junnusuper antaa mahdollisuuden mm.
aloittaville tai vasta myöhemmin kasaan saataville ryhmille
osallistua matalamman kynnyksen pelitoimintaan. Tähän
ilmoittautuminen aukeaa maaliskuun aikana ja päättyy 30.4.
- tosin pitkin kesää joukkueita pääsee vielä mukaan.
Moniin askarruttaviin kysymyksiin löytää vastauksen
alueiden kilpailumääräyksistä. Kilpailumääräykset löytyvät
Pesäpalloliiton ja eteläisen alueen sivuilta sekä tästä linkistä:
https://www.pesis.fi/wpcontent/uploads/2019/01/AlueidenKilpailum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset-240119.pdf

Tarvittaessa kysy lisää: kilpailupäällikkö Sami Ritola, p. 045128 7414, sami.ritola@etelanpesis.fi

12.3. Janakkala (alkeiskoulutus)

Tuomarikoulutukset

12.3. Espoo (alkeiskoulutus)

13.3. Vihti (korttikoekoulutus)
16.3. Lahti (alkeiskoulutus)

Koulutuksia järjestetään maakunnittain.
Jos ”oma” koulutus ei vielä ollut listalla,
ole tarvittaessa yhteydessä.
Tuomarikoulutuksia koordinoivat:

7.3. klo 18:30 Laitila, Laserkeskus (E+N)

16.3. Hämeenlinna (korttikoekoulutus)

11.3. klo 18 Loimaa, Liikuntahalli (E+N)

18.3. Hyvinkää (alkeiskoulutus)

14.3. klo 18 Turku, Veritas stadion (E+N)

Etelä-Suomi ja Kymenlaakso:

18.3. Helsinki (Roihu) (alkeiskoulutus)

20.3. klo 18 Turku, Alabama (D)

Sami Ritola,
sami.ritola@etelanpesis.fi,
p. 045 128 7414

19.3. Hamina (alkeiskoulutus)

21.3. klo 18:30 Laitila, Laserkeskus (D)

20.3. Janakkala (korttikoekoulutus)

25.3. klo 18 Jokioinen, Kunnantalo (D)

21.3. Helsinki (Roihu) (korttikoekoulutus)

Varsinais-Suomi:

27.3. klo 18 Paimio, Neste (E+N)

21.3. Lahti (korttikoekoulutus)

Jukka Laaksonen,
jukka.laaksonen@loimaa.fi,
p. 045 677 6851

28.3. klo 18 Rusko, Kirkonkylän koulu (E+N)

25.3. Järvenpää (korttikoekoulutus)

28.3. klo 18 Mynämäki, Laurin koulu (E+N)

26.3 Espoo (korttikoekoulutus)

1.4. klo 18 Pöytyä, Lukontalo (E+N)

28.3. Espoo (Otakoppi) (korttikoekoulutus)

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen
tapahtuu täällä:

3.4. klo 18 Humppila, Veikkojen maja (E+N)

2.4. Hamina (korttikoekoulutus)

10.4. klo 18 Pöytyä, Lukontalo (D)

10.4. Kouvola (alkeiskoulutus)

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
tuomarikoulutukset-2019-etelainenalue-kaikki-alueen-seurat/

11.4. klo 18 Loimaa, Liikuntahalli (D)

10.4. Hyvinkää (korttikoekoulutus)

11.4. klo 18 Mynämäki, Laurin koulu (D)

15.4. Kouvola (korttikoekoulutus)

Seuraesittelyssä
Laitilan Jyske
Helmikuun seurana esittelyvuoron saa Laitilan Jyske.
Jyske on kymmenen eri jaoston yleisseura, jossa
pesäpallo yksi hyvä väylä aloittaa liikuntaharrastus.
Yhteistyö eri lajien välillä on mutkatonta ja toimintaan
mukaan tuleminen on helppoa.

Seuran toimii juniorivalmennuspäällikkö. Ville Niemi on
työskennellyt Jyskeessä vuodesta 2017 alkaen. Hänellä
on monia hyviä ajatuksia, joihin kannattaa tutustua
tarkemmin Etelän sivuilta:
http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/02/18/laitila
ssa-valmistaudutaan-kesaan-13-joukkueenvoimin/#more-1156
Ja tutustu myös seuran omiin sivuihin:
https://laitilanjyske.sporttisaitti.com/pesapallo/

Leirit täyttyivät
nopeaan tahtiin
– yli 400
joukkuetta!

Valtakunnallisten leirin ilmoittautuminen alkoi viime perjantaina 1.3. ja osittain
myös täyttyi samana päivänä. Viime vuonna leireille osallistui ensi kertaa yli 400
joukkuetta eli jopa 5000 junioripelaajaa. Vastaava suosio saa jatkoa tulevana
kesänä. Ensimmäisen päivän aikana on kirjattu yli 410 joukkuetta mukaan
valtakunnallisille leireille.
Etelässä päästään nauttimaan leirihulinasta. Heinäkuun alussa Tenavaleiri Espoossa
kokoaa jo nyt 110 joukkuetta. Vapaita paikkoja kuitenkin vielä on, joten mukaan
pääsee!
Heinäkuun lopun Nuorisoleirille Hyvinkäälle on toistaiseksi ilmoittautunut 89
joukkuetta. Joten sataa joukkuetta tavoitteleva leiri voi myös ottaa vastaan lisää
joukkueita.
Muistattehan, että tuomarien ilmoittautuminen leireille alkaa 1.4. !!!

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

Valtakunnallisten leirien lisäksi alueleiri Laitilassa on myös lähes täynnä. Paikka on
vielä yhdelle E-tyttö- ja yhdelle F-tyttöjoukkueelle. Lisätietoja leirin nettisivuilla:
https://laitilanjyske.sporttisaitti.com/pesapallo/alueleiri-2019/

Sen sijaan Loimaan C- ja B-ikäisten leiri ei ole vetänyt toukokuun alussa nuorten
joukkueita odotetulla tavalla. Seura haluaakin hieman avata tapahtumaa ja
järjestää kylkeen turnauspäivää lauantaina E-ikäisille ja sunnuntaina D-ikäisille.
Seuran sivut kertovat asiasta enemmän: https://www.lpjuniorit.net/
Ja jos Naperoleiri jää väliin, ei huolta, sillä huikean kiva perhepesisleiri
pienpesisporukoille on luvassa vielä Laukaassa 26.-28.7. Lue lisää:
http://pesisalueet.fi/keskimaa/index.php/toiminta/leiritoiminta/802-2/

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ HAKU MAALISKUUN AJAN

Ajankohtaista
lyhyesti
ETELÄISEN ALUEEN SEURASEMINAARI
SUNNUNTAINA 13.4. NUMMELASSA

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman KKI-hanketuki on haussa jälleen 1.-31.3.2019.
Hanketukea voidaan myöntää paikallisille toimijoille, jotka järjestävät säännöllistä
liikuntatoimintaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuville työikäisille. KKI-hanketukea voivat
hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt, kuten urheiluseurat.
Lisätietoja: https://www.pesis.fi/uutiset/2019/02/kunnossa-kaiken-ikaa-haku-1-31-3taloudellista-tukea-terveysliikunnan-jarjestamiseen/
LEIRIHAKU 2021

Aiheina mm. valmennuskeskuksen
perustaminen, kilpailutoiminnan muutokset,
aluetoiminnan parantaminen

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry (PPL) on asettanut hakuun vuoden 2021 valtakunnallisten
pesäpalloleirien järjestelyoikeudet. Hakemus leirin järjestämiseksi tulee jättää
verkkolomakkeella 31.5.2019 mennessä. Järjestelyoikeuksia voivat hakea PPL:n jäsenseurat.

PESISAUTO TUO LAJIN LÄHELLE!

C-ikäisten Nuorisoleirille, D-ikäisten Suurleirille, E-ikäisten Tenavaleirille ja F-G-ikäisten
Naperoleirille osallistuu vuosittain yhteensä jopa yli 400 joukkuetta. Leirit ovatkin pesäpallon
lasten ja nuorten toiminnan huipputapahtumia, joiden laatukriteereistä halutaan pitää tiukasti
kiinni. Samalla Pesäpalloliitto seuraa tarkoin harrastamisen kustannusten kehittymistä.

Jos ei innokas pelaaja löydä pesispelien luo,
Pesisauto tuo pesispelit harrastajan luo!
Pesisauton mukana kulkee kaikki tarvittava eli
1-2 osaavaa ohjaajaa, laadukkaat välineet ja
muut tykötarpeet. Pesisauto kaartaa sinne,
missä innokkaat pelaajat ovat: Liikuntatunnille,
koulun liikuntapäivään, iltapäiväkerhoon,
työyhteisön tyhy-päivään, kaveriporukan
pesispeleihin, synttärijuhliin, polttareihin,
entisaikojen fiilistelyyn tai muihin tapahtumiin,
joiden ohjelmaan halutaan sisällyttää pesistä.
Lue lisää: https://www.pesis.fi/pesisauto/

Ennen hakemuksen jättämistä vaaditaan hyväksytty auditointi, jossa arvioidaan leirin
toteuttamismahdollisuudet paikkakunnalla. Järjestelyoikeuksia hakevan seuran tulee ottaa
hyvissä ajoin yhteyttä oman alueensa aluevastaavaan auditoinnin tiimoilta.
Ohjeet hakuun: https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/leirihaku-2021/
HAE LASTEN LIIKE STARTTIRAHAA
Lasten liike -tuella Olympiakomitea pyrkii helpottamaan matalan kynnyksen
liikuntakerhotoiminnan järjestämistä. Tuella rahoitetaan ohjaajien palkkioita, toiminnassa
tarvittavia välineitä, materiaaleja ja muuta tarvittavaa tukea toimintaan. Hakuaika on samoin
maaliskuussa. Lue lisää: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/kerho-jaharrastustoiminta/lasten-liike/hae-lasten-liike-starttirahaa/

Henkilöesittelyssä
Mikke Tschesmenski
”Mieleenpainuvin suoritus on, kun Tampereen
Suurleirillä viime kesänä Haminaa vastaan
ratkaisevassa alkusarjan ottelussa tasatilanteessa
viimeisessä sisävuorossa toiseksi viimeisenä lyöjänä
löin kunnarin tyhjään kenttään. Tällä voittojuoksulla
varmistimme jatkopaikan ylempään loppusarjaan.”
Näin kuvailee helmikuun pelaajaesittelyssä Hyvinkään
Tahkon kasvatti ja siellä C-pojissa pelaava Mikke
Tschesmenski. Tuleva kausi on nuoren miehen
seitsemäs, ja liikkeellä ollaan kunnianhimoisin
tavoittein kohti kotileiriä. Lue lisää:

http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/02/21/
koti-kotileiria-kovin-tavoittein-pelaajaesittelyssamikke-tschesmenski/#more-1171

Kuva: Hanna Heinonen

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, Nummela

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

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtum
at/tuomarikoulutukset-2019etelainen-alue-kaikki-alueen-seurat/

22.-27.7.

Nuorisoleiri, Hyvinkää

26.-28.7.

Pienpesisleiri, Laukaa

31.7.-4.8.

Naperoleiri, Kankaanpää

• Muistakaa seurat sopia tuomarikoulutus
maakunnan kouluttajanne kanssa!

10.-11.8.

Alueen omat Itä-Lännet

17.-18.8.

Alueen omat Itä-Lännet

Tapahtumakalenteri
• Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset
löytyvät osoitteesta:
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
• Tuomarikoulutuksiin ilmoittaudutaan
osoitteessa:

