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ALUEUUDISTUS 

Pesäpalloliitto on astunut uuteen aikaan mittavan aluemuutoksen myötä.  

Maakuntayhdistysten rooli pienenee ja toiminta keskitetään viidelle alueelle.  

Uusien alueiden nimet ovat Etelä, Länsi, Keskimaa, Savo-Karjala ja Pohjoinen. 

Keskimaan alueen muodostavat Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien pesisseurat. Keskimaan alueella 

on noin 20 pesäpallotoimintaa järjestävää seuraa.  

Keskimaan alueen tärkeimmät uutiset, tiedotteet ja yhteystiedot löytyvät jatkossa omalta nettisivulta: 

http://pesisalueet.fi/keskimaa/  

 

KILPAILUTOIMINTA 

Keskimaan alue on niin pieni joukkuemäärältään, että omien aluesarjojen luominen olisi vielä haastavaa. 

Siksi valintana on ollut painottaa seurakäynneillä uusien F- ja G-ikäisten joukkueiden perustamista seuraan. 

Tänä vuonna tarjoamme Keskimaan alueen omana aluesarjana ainoastaan pienpesistä, joka toteutetaan 

kahdessa ikäluokassa ja turnausmuotoisena.  

Keskimaalla on tarjolla kaksi pienpelisarjaa: 

- Naperosuper F- ja G-ikäisille (2008 ja myöh. syntyneet tytöt ja pojat sekajoukkuein) 

- Junnusuper D- ja E-ikäisille (2004-2007 syntyneet tytöt ja pojat sekajoukkuein) 

Pienpesis on 6 vs 6 peliä. Joukkueen muodostavat 5-7 pelaajaa, joista samassa ulkovuorossa aktiiviseen 

pelitoimintaan voi osallistua enintään 6 pelaajaa. Samassa sisävuorossa aktiiviseen pelitoimintaan 

osallistuvat joukkueen kaikki 5-7 pelaajaa. Pelaajille arvotaan lyöntijärjestysnumerot (1-7) 

naperopesissääntöjen mukaisesti. 

Pienpesistä pelataan Keskimaalla turnausmuotoisesti seuraavina päivinä:  

• la 26.5. useampi pienturnaus (esim. kolme neljän joukkueen turnausta eri paikkakunnilla) 

• su 17.6. useampi pienturnaus 

• su 8.7. kaikki joukkueet pelaavat Tampereella 

• la 18.8. useampi pienturnaus 

• su 2.9. useampi pienturnaus 

Sarjamaksu joukkueilta on 55 euroa/joukkue. Tällä joukkue voi osallistua 1-5 turnaukseen haluamallaan 

tavalla. Ilmoittautuminen pienpesisturnauksiin tapahtuu pesistulospalvelussa 30.4. mennessä. 

Lue lisää pienpesiksestä: http://www.pesis.fi/pesisnuoret/pienpesis/  

Varsinaiset seurojen kilpajoukkueet F-, E-, D- ja C-ikäluokissa ohjataan hakemaan aluesarjoja joko 

Eteläiseltä, Itäiseltä tai Läntiseltä alueelta. Sarjoihin ilmoittautuminen on jo kaikkialla auki ja se tapahtuu 

osoitteessa www.pesistulospalvelu.fi.  
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LISENSSIASIAA 

Kilpailulupien, passien sekä lisenssivakuutusten hinnat kaudelle 2018 on hyväksytty. Muutoksena viime 

kauteen on, että myös B-poikien SM-sarjan pelinjohtajilta edellytetään lisenssiä. Pesispassin osalta on 

tarkennettu toimintoja, joissa passi katsotaan olevan voimassa. Uuden kauden lisenssien myynti avataan 

maaliskuun lopussa. 

Lisenssien hinnat kaudella 1.4.2018 - 31.3.2019 ovat seuraavat  

lisenssiluokka kilpailulupa vakuutus yhteishinta 
Super- ja Ykköspesis 83€ 207€ 290€ 
Suomensarja, A-pojat 83€ 108€ 191€ 
Maakunta- ja aluesarjat, seniorit 58€ 69€ 127€ 
Baseball/softball 58€ 52€ 110€ 
Tuomarit, pelinjohtajat, toimitsijat 58€ 26€ 84€ 
Nuorisolisenssi 58€ 29€ 87€ 
Juniorilisenssi 35€ 15€ 50€ 

 

Löydät tarkemmat tiedot osoitteesta: http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/materiaalisalkku/  

Pesispassi (2004 tai sen jälkeen syntyneet) maksaa vakuutuksella 10 euroa. Pesispassi on käytössä pelaajilla 

seuraavissa harrastetoiminnoissa: Pesiskoulut, pienpesisturnaukset (pl. valtakunnalliset ja alueleirit), 

Naperopesis, Hitteri-turnaukset ja pesiskerhot. Pesispassi ei ole voimassa liiton tai sen alueiden 

järjestämässä leiri- ja sarjatoiminnassa, jossa pidetään sarjataulukkoa eikä D-, E-, F ja G-ikäluokkien 

joukkuetoiminnassa (harjoitukset ja pelit). 

Harrastepassi (2003 ja aikaisemmin syntyneet - 1.4.2018 alle 80 v.) maksaa ilman vakuutusta 5 euroa ja 

vakuutuksella 30 euroa. Harrastepassi on käytössä harrastepelaajilla seuraavissa harrastetoiminnoissa: 

Ladypesis, Sekapesis, Äijäpesis, Kuntopesis, Hitteri, Harrastepesiksen SM-kisat, Opiskelijoiden SM-kisat, - 

Puulaakipesis, Firmapesis, muut mahdolliset harrasteturnaukset sekä baseball/softball/kickball -

harrasteturnaukset. 

Passit eivät ole voimassa liiton tai maakuntien järjestämässä virallisessa kilpailutoiminnassa. 

 

LEIRITOIMINTA 

Kilpailutoiminnan tavoin Keskimaan alueen joukkuemäärä ei vielä riitä oman alueleirin järjestämiseen. Siksi 

joukkueet voivat hakea leirikokemusta muiden alueiden alueleireistä. Alueleirien ilmoittautuminen aukesi 

jo 1.2. Tarkemmat tiedot alueleireistä on pesisnetissä esimerkiksi tämän uutisen yhteydessä: 

http://www.pesis.fi/?x18668=34490749  

Keskimaan alueella tavoitteeksi on asetettu oman alueleirin järjestäminen kesällä 2020.  

Valtakunnalliset leirit pelataan tänä kesänä seuraavasti:  

• TENAVALEIRI 8.-13.7. Kouvola 

• SUURLEIRI 17.-22.7. Tampere 

• NAPEROLEIRI 24.-28.7. Haapajärvi 

• NUORISOLEIRI 29.7.-3.8. Seinäjoki 

Valtakunnallisille leireille ilmoittautuminen aukeaa 1.3. klo 12.00. Ilmoittautuminen tapahtuu alueleirien 

tapaan osoitteessa www.pesistulospalvelu.fi. 
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SUURLEIRI 17.-22.7. TAMPERE  

Heinäkuussa Tampereella pelataan D-ikäisten leirimestaruuksista.  

Leirille odotetaan 120 joukkuetta, joten vipinää tulee riittämään  

koko leirin ajaksi, sillä käytännössä leiriviikon aikana pelataan noin 600 peliä. 

Suurleirin keskuksena toimii Kaupin urheilupuisto, jossa on sekä majoitusta, kansliat, ruokailut että usea 

kenttä. Luonnollisesti kenttiä ja majoituskouluja löytyy ympäri Tamperetta, kuitenkin kohtalaisen lyhyellä 

säteellä Kaupista. Tervetuloa Tampereelle, tehdään tästä Keskimaan ensimmäisestä valtakunnallisesta 

leiristä kesän paras! 

Leiriä tekemässä ovat yhdessä Manse PP edustus. Manse PP juniorit, Hämeenkyrön Räpsä, Ruoveden 

Pirkat, Ylöjärven Pallo ja Hämeen pesäpallotuomarit. Mukaan talkoolaiseksi pääsee toki kuka vaan. 

Lisätietoja leiristä antaa leirinjohtaja Inga Ärnfors p. 040 7575522 tai aluevastaava Mika Mikola p. 050 

5578522. Leirien nettisivut aukeavat lähipäivinä osoitteessa  http://www.pesis.fi/pesisnuoret/suurleiri/  

 

TUOMARITOIMINTA 

Kevään tuomarikoulutukset tullaan järjestämään maalis- ja huhtikuun aikana. Otathan pikaisesti yhteyttä 

oman maakuntasi kouluttajaan koulutustilaisuuden sopimiseksi. Koulutustilaisuus on seuralle maksuton.  

- Pirkanmaa: Sari Palokari p. 040 1515375 sari.palokari@gmail.com  

- Keski-Suomi: Jan Brandt p. 0400 798 898 brandtjan1995@gmail.com  

 

 

HARRASTEPESIS 

Harrastepesiksen SM-kisat pelataan perinteisesti Tampereen Kaupissa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 

28.-29.7. Tähän karnevaaliviikonloppuun kannattaa tulla kauempaakin. Mikäs sen mukavampaa kuin lähteä 

omalla porukalla Tampereelle viikonlopuksi! Turnauksessa on aina hyvä, rento fiilis pesisihmisten kesken. 

Tietoa tapahtumasta lisää sitä mukaa kun lumet sulavat. 

Mitä tulis kesistä ilman kuntopesistä? No eipä juurikaan mitään. Siksi Tampereella pelataan jälleen 

perinteiset kuntopesissarjat touko-syyskuun aikana. Sarjatasoja löytyy sekä kokeneille pelaajille että 

aloittelijoille. Lisätietoja tästä kesän hauskimmasta puulaakitapahtumasta löydät Manse PP:n nettisivuilta, 

joita päivitetään, kunhan lumen alta alkaa kenttä näkyä. 

Lady-pesis pyörii esimerkiksi Tampereella jälleen lähes koko kesän pesis-ikoni Päivi Ikolan johdolla. 

Muitakin Lady-Pesis ryhmiä ja ihan uusiakin sellaisia löytyy Keskimaan alueelta ensi kesänä. Myös 

Jyväskylän seudulla aikuisten harrastepesis aktivoituu tulevan kesän aikana.  

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea terveysliikunnan järjestämiseen 

hanketukihaun kautta. Hanketukea jaetaan paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa 

liikuntatoimintaa. Hakuaika on 1.-31.3. – lue lisää: https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki  

Harrastepesiksen aktivoimisilta pidetään torstaina 22.2. Tampereen Varalassa klo 18-20. Tilaisuus on 

hyvinkin keskustelumuotoinen, jossa jaetaan kokemuksia ja saadaan vinkkejä joko höntsä- tai Lady-Pesiksen 

tai yksittäisen tapahtuman järjestämiseen. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu rohkeasti 

mukaan, mutta viimeistään 20.2. mennessä kahvitarjoilun vuoksi mika.mikola@pesis.fi  

http://www.pesis.fi/pesisnuoret/suurleiri/
mailto:sari.palokari@gmail.com
mailto:brandtjan1995@gmail.com
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
mailto:mika.mikola@pesis.fi


KOULUTUSTOIMINTA 

Pesäpallon valmennus- ja koulutusjärjestelmät ovat olleet esimerkillisiä useiden vuosien ajan. Samaan 

aikaan laji on kuitenkin kehittynyt ja muuttunut. Valmennuksesta on tullut kokonaisvaltaisempaa ja 

koulutusta on tullut aika uudistaa.  

Valmentajalla on valittavanaan kaksi valmennuksen kehittämisen polkua – Juniorivalmentaja ja 

Kilpavalmentaja. Jälkimmäinen Kilpavalmentajapolku, joka on suunnattu eritoten heille, jotka tähtäävät 

vanhimpien ikäluokkien valmentajiksi tai tulevaisuuden superpesisvalmentajiksi tai pelinjohtajiksi sekä 

valmennuspäälliköille, aloitetaan uutena koulutuskokonaisuutena syksyllä 2018. 

Juniorivalmentajapolku on suunnattu eritoten valmentajille, jotka valmentavat C-junioreita ja siitä 

nuorempia sekä heille, jotka tähtäävät junioripäälliköksi. Juniorivalmentajapolku Taso 1 koostuu kahdesta 

koulutuspäivästä, yhdestä seuraillasta ja kolmesta valmentajille suunnatusta introillasta. Näitä koulutuksia 

on jo ollut niin Jyväskylässä, Tampereella, Ikaalisissa kuin Hämeenkyrössäkin.  

Taso 2 koostuu kahdesta viikonlopusta, kahdesta seuraillasta ja viidestä valmentajille suunnatusta 

introillasta. Nämä koulutukset ovat pääosin Varalan urheiluopistolla, mutta yksittäisiä introiltoja on luvassa 

Jyväskylässäkin.  

Tietoa koulutuksista löytyy Keskimaan nettisivujen lisäksi hyvin pesisnetistä osoitteesta: 

http://www.pesis.fi/koulutus/juniorivalmentajapolku/  

Tänä keväänä jäljellä olevat 1-tason koulutukset: 

- ke 21.2. Seurailta Ylöjärvi 

- to 22.2. Introilta: fysiikkavalmennus Varala 

- la 17.3. koulutuspäivä: toimiva joukkue Varala 

- su 18.3. koulutuspäivä: lapsen kehitysvaiheet Varala 

- la 24.3. koulutuspäivä: toimiva joukkue Jyväskylä 

- su 25.3. koulutuspäivä: lapsen kehitysvaiheet Jyväskylä 

- to 12.4. introilta: fysiikkavalmennus Ylöjärvi 

- la 14.4. koulutuspäivä: lapsen kehitysvaiheet Hämeenkyrö 

- la 21.4. introillat (kaikki 3 introa samana päivänä) Varala 

Tänä keväänä jäljellä olevat 2-tason koulutukset: 

- to 15.3. seurailta psyykkinen valmennus Jyväskylä 

- la-su 24.-25.3. pelitaito Varala 

- la-su 21.-22.4. intropäivät (kaikki 5 introa viikonloppuna) Varala 

Ilmoittautuminen kaikkiin em. koulutuksiin tapahtuu osoitteessa: https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/  

 

Muista kuin Juniorivalmentajapolun koulutuksista kannattaa kysellä aluevastaava Mika Mikolalta. Tiedossa 

on ainakin valmentajille ja seuratoimijoille seuraavia koulutuksia: 

- keskiviikkona 14.3. Pesäpalloilijan liikkuvuusharjoittelu Ruovedellä (kouluttajana Jiri Lepola) 

- lauantaina 24.3. Lyöjäkoulutus Varalassa (kouluttajana Sami Joukainen) 

- sunnuntaina 8.4. Pesiskoulukoulutus Varalassa 

- torstaina 19.4. Ihmismetsästysilta Hämeenkyrössä (kouluttajana Mika Mikola) 

Lisätietoja koulutuksista päivitetään Keskimaan nettisivuille. 
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YHTEYSTIEDOT 

Jotta viestintä sujuisi mahdollisimman hyvin joka suunnassa, haluaisimme tietää seuranne avainhenkilön 

(nimi, puhelin, sähköpostiosoite) 

- puheenjohtaja 

- pesiskouluvastaava 

- harrastepesisvastaava 

- tuomarivastaava 

Lähetä nämä tiedot sähköpostilla 21.2. mennessä aluevastaava Mika Mikolalle (tiedot tuossa alempana). 

 

Keskimaan alueen aluejohtoryhmän ja tiimien yhteystiedot löytyvät Keskimaan omilta nettisivuilta: 

http://pesisalueet.fi/keskimaa/index.php/yhteystiedot/  

 

Kysy lisää aina kun askarruttaa… 

 

Mika Mikola    Perttu Hautala 

aluevastaava / seurakehittäjä  seurakehittäjä 

p. 050 5578522   p. 040 5624846 

mika.mikola@pesis.fi   perttu.hautala@pesis.fi 
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