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PÄÄNSUOJUSASIAA
Muista aina, että käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on hyväksytyn mallinen kypärä käytössä. Liitto
antaa ohjeistuksen em. liittyen. Netistä löytyvät sekä Karhun että J-Pesiksen hyväksytyt kypärämallit.
Muista CE-merkintä uutta päänsuojusta hankittaessa! Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo
kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta. Urheilussa
käytettävät kypärät, kuten pesäpallokypärät, ovat ryhmän kaksi henkilönsuojaimia. Valmistajilla on lupa
saattaa markkinoille ainoastaan CE-merkittyjä päänsuojuksia, joten kuluttajan on syytä varmistua
ostohetkellä asianmukaisesta CE-merkinnästä.
Urheilussa käytettävät kypärät on EY-tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa ennen markkinoille
saattamista. Pesäpallon päänsuojusten osalta tyyppitarkastuksen suorittaa Työterveyslaitos, joka myöntää
EY-tyyppitarkastustodistuksen vaatimukset täyttävälle suojaimelle.
Ennen suojainten laskemista markkinoille valmistajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja
kiinnitettävä suojaimeen CE-merkintä. Tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa CE-merkinnällä
viranomaisille, että tuote täyttää direktiivien oleelliset turvallisuusvaatimukset.
Pesäpalloilija, toimi seuraavasti:
• Varmistu aina ostohetkellä uutta päänsuojusta hankkiessasi, että siinä on CE-merkintä. Syksyn 2015
jälkeen valmistajan on pitänyt huolehtia CE-merkintä kaikkiin markkinoille saatettaviin tuotteisiin.
Muista säilyttää ostokuitti ja takuutodistus!
• Kypärän mukana ovat suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa pitää olla tuotteen
tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero.
• Varmista tuotteen käyttöikä (yleisesti kolme vuotta) käyttöohjeesta. Kun se on umpeutunut,
kypärää ei ole enää sallittua käyttää. Tukesin mukaan suojain voi menettää suojaustehokkuuttaan
vanhenemisen (ulkoiset tekijät, esim. UV-säteily) vuoksi.
• Noudata kypärän käyttöohjeita. Esimerkiksi kypärän rakenteen muuttaminen ei ole sallittua.
• Kypärän remmin tulee olla asianmukaisesti kiinnitettynä kypärää käytettäessä.
• Säännöllisiä tarkastuksia ei kentillä tehdä, mutta pelisääntöjen mukaisesti ”pelituomarilla on
velvollisuus kieltää sellaisten välineiden käyttäminen, jotka ovat sääntöjen vastaisia, oleellisesti
muutettuja tai hänen mielestään vaarallisia.” Vanhalla kypärällä pelatessa ei kuitenkaan tule paloja
tai mitätöidä pelitekoja jne. Ottelun tuomari ei asiaa valvo, vaan asia on aina käyttäjän vastuulla.
Seuraavat kypärämallit ovat käyttöikänsä puitteissa sallittuja pelikaudella 2018, kun niissä on CE-merkintä:
•
•
•
•
•

J-Pesis (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
55505 Karhu Pesiskypärä L/XL (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
55606 Karhu Pesiskypärä S/M (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
55707 Karhu Pesiskypärä XS (miesten, naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)
556 Karhu Pesiskypärä Jr (naisten ja tenavapallolla pelattavissa otteluissa)

PIENPESISTÄ KESKIMAALLA
Pienpesiksellä pyritään tarjoamaan aloitteleville joukkueille pelipaikka. Tavoitteena on saada ainakin 12
joukkuetta mukaan. 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
• 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. Ilmoittautuneilta joukkueilta tiedustellaan erikseen mihin turnauksiin osallistuvat eli mahdollisuus
on olla mukana kaikissa viidessä tai vaikka vain parissakin, jos niin haluaa.
Ilmoittautuminen pienpesisturnauksiin tapahtuu 30.4. mennessä Pesistulospalvelussa
https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/112 Tämän jälkeen sovitaan turnauspaikat ja laaditaan
otteluohjelmat. Toki uusia pesiskoulujoukkueita otetaan mukaan vielä juhannukseen saakka. Kysy
tarvittaessa aina lisätietoja Mika Mikolalta p. 050 5578522.
Pienpesiksen esittely: http://pesisalueet.fi/keskimaa/wp-content/uploads/2018/03/Pienpesis-2018.pdf
Lue lisää pienpesiksestä: http://www.pesis.fi/pesisnuoret/pienpesis/

MIEHILLE PIIRISARJA KESKI-SUOMESSA
Lasten pienpesiksen ohella tarjolla on ”hieman varttuneemmille” miehille piirisarjaa Keski-Suomessa.
Maakuntayhdistysten toiminnan supistuessa tämäkin sarja on jatkossa Pesäpalloliiton alainen. Sarjamaksu
joukkueilta on 120 euroa ja sen maksamiseen tulee ilmoittautumisen jälkeen erillinen ohjeistus. KeskiSuomen piirisarja pyritään pitämään mahdollisimman paljon entisen kaltaisena matalan kynnyksen
pelitoimintana.
Miesten piirisarja alkaa toukokuun lopulla. Joukkueiden ilmoittautuminen tulee tapahtua huhtikuun aikana
30.4. mennessä osoitteessa: https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/112

KOULUTUSVELVOITTEEN TARKENNUS
Pesäpallon valmennuskoulutukset uudistuivat. Ensi vaiheessa edetään kuitenkin uusi ja vanha
koulutusjärjestelmä rinnakkain. Molemmat on huomioitu valtakunnallisille leireille osallistuvien
pelinjohtajien koulutusvaatimuksia päivitettäessä. Tarvittaessa pelinjohtajalle voidaan anoa poikkeuslupaa
perustelluista syistä.

Päätös leirien koulutusvelvoitteen soveltamisesta vuoden 2018 leireillä: leirien koulutusvelvoitteeksi
hyväksytään aloitettu uuden koulutusjärjestelmän mukainen koulutus.
Jos leirillä pelinjohtajana toimiva ei aloita koulutusta, voidaan hänelle myöntää aiemmin käytössä ollut
maksullinen poikkeuslupa. Leirien poikkeuslupien myöntämismaksut ovat: Naperoleiri 65€, Tenavaleiri
100€, Suurleiri 130€ ja Nuorisoleiri 275€. Poikkeusluvan saanut henkilö voi käyttää maksun osana
koulutusmaksua vuosien 2018-2019 aikana. Poikkeuslupa tulee hakea 8.6. mennessä jari.malinen@pesis.fi
Lue koko uutinen pesisnetistä: http://www.pesis.fi/?x18668=35120268
Jos introillat jäivät suorittamatta, vielä voi kerralla napata vaikka kolme lauantaina 21.4. Varalassa. Yhden
päivän aikana on mahdollisuus käydä läpi kaikki 1-tason introillat tai valita niistä vielä käymättömät. Yhden
intron hinta on 40 € sisältäen ruokailun ja kaikkien kolmen 100 € sisältäen kaksi ruokailua. Lauantai 21.4. (1tason introt): 1-tason Taidon oppiminen klo 9–12, 1-tason Pelitaidot klo 13–16 ja 1-tason fysiikkavalmennus
klo 17–20.
Ilmoittaudu 18.4. mennessä mukaan: https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/valmennuskoulutus-1-tasointropaiva/

TUOMARIKOULUTUKSIA ON VIELÄ
Kevään tuomarikoulutukset ovat hyvässä vauhdissa, mutta vielä on muutamia tilaisuuksia jäljelläkin:
Jyväskylä

17.4. klo 18:00 kertauskoulutus E- ja D-tasot

Hippos, Kihun
kokoustila

Ylöjärvi

22.4.2018 klo 16:30 EN-, E- ja D-tasot

Ylöjärven Urheilutalo
(Uimahallin kabinetti)

Tampere

23.4.2018 klo 17:00, aloittavat tuomarit
23.4.2018 klo 19:00, jatkavat tuomarit

Varalan urheiluopisto

Ruovesi

25.4.2018 klo 18:00

Ruoveden Yhteiskoulu

Ikaalinen

26.4.2018 klo 17:30, aloittavat tuomarit
26.4.2018 klo 19:00, jatkavat tuomarit

Valkean Ruusun koulu

ILMOITTAUTUMINEN jokaiseen koulutukseen tapahtuu täällä: https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
Jokaisen tuomarin tulee muistaa ilmoittautua oman seuran tilaisuuteen, vaikka osallistuisikin toisen
paikkakunnan tilaisuuteen.
Mikäli seurasi tarvitsee vielä lisää koulutusta, ota rohkeasti yhteyttä
Keski-Suomi: Jan Brandt p. 0400 798898 brandtjan1995 (a) gmail.com
Häme: Sari Palokari p. 040 1515375 sari.palokari (a) gmail.com

PELIKAUSI LÄHENEE
Naisten Superpesiskausi Tampereella ja Jyväskylässä alkaa osuvasti äitienpäivänä. Manse kohtaa klo 16
Feran Raumalta ja Jyväskylässä Kirittäret kohtaa klo 17 Lipottaret Oulusta. Miesten Ykköspesistä pelataan
jo päivää aiemmin eli lauantaina 12.5. Tampereella Mansen kohdatessa Pöytyän Urheilijat. Lievestuoreen
ensimmäinen kotiottelu on viikkoa myöhemmin eli lauantaina 19.5 klo 14 ja vastassa on Siilinjärven Pesis.
Miesten suomensarjassa uusi joukkue Ikaalisten Tarmo viettää evakon elämää aina heinäkuun alkuun
saakka. Lauantaina 9.6. joukkue kohtaa etelälohkossa Riihimäen Tampereella, mutta ensimmäinen
kotiottelu uudella kentällä on merkitty pelattavaksi 4.7. Loimaata vastaan. Miesten suomensarjan
itälohkossa Jyväskylän Lohi pelaa sunnuntaina 20.5. Lahden Mailaveikkoja vastaan klo 14 ensimmäisen
kotiottelunsa.
Naisten suomensarjassa länsilohkossa Ikaalisten Tarmo takoo samoin alkukauden
vieraskentillä. Sunnuntaina 20.5. on kotiottelu Seinäjoen Maila-Jusseja vastaan klo 14
Hämeenkyrön kentällä. Hämeenkyrön Räpsä on jo pelannut lauantaina 12.5. klo 14
Laitilan Jyskeen kanssa kotiavauksensa etelälohkossa. Jyväskylän Pesis puolestaan
pelaa itälohkoa ja kotikentällä ollaan ensi kertaa tositoimissa 19.5. klo 15 Siilinjärven Pesiksen kanssa.
Tyttöjen Superpesiksen osalta Hämeenkyrössä pelataan maanantaina 14.5. klo 18 sarja-avausta Feran
kakkosjoukkueen kanssa.
Tarkemmat otteluohjelmat löytyvät luonnollisesti kunkin seuran omilta nettisivuilta. Tervemenoa
kannustamaan joukkueita peleihin!

YHTEISET PALLOT POMPPIVAT VAPUN ALLA
Tällä kertaa ollaan yhteisten pallojen perässä hieman ennen vappua eli
viikonloppuna 28.-29.4. Varalan urheiluopistolla. Yhteiset Pallot
-hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa liikuntaa houkuttelemalla
pesäpallojunioreita lentopallon pariin ja päinvastoin. Yksi käytännön
ilmenemismuoto tälle oli yhteinen leiri, jossa pääsee kokeilemaan niin
lentistä kuin pesistä. Perheleirinä järjestettävä Yhteiset Pallot -leiri on
nyt kolmatta kertaa vappuleirinä Tampereen Varalassa.
Leiri on tarkoitettu yli 8-vuotiaille aloitteleville tai jo kokemusta omaaville lento- ja
pesäpalloilijoille ja heidän vanhemmilleen. Leirille osallistuminen ei edellytä lajien pelaajalisenssiä.
Leirin hinta on tänä vuonna 75 euroa osallistujalta ja sillä saa majoituksen, ruokailut sekä
monipuolisen liikunnan, lentopallon ja pesäpallon ohjausta ja pelaamista.
Ilmoittautuminen leirille tapahtuu osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/yhteiset2018 - jatkoaikaa
on annettu 20.4. saakka!

TOIMINNAN TÄYTTEINEN PESISPÄIVÄ 14.6. JYVÄSKYLÄ
Jyväskylässä vietetään torstaina 14.6. erilaista pesispäivää. Päivän junnupelien lisäksi Hippoksella
nähdään illalla miesten Superpesistä, kun Sotkamon Jymy kohtaa Alajärven Ankkurit.
Sotkamon Jymy ja Kirittäret järjestävät yhdessä torstaina 14.6. miesten Superpesisottelun Jymy –
Alajärven Ankkurit Hippoksella. Seurat haluavat tarjota vielä kerran huippumiespesäpalloa
Hippoksen nykyisellä pesäpallostadionilla ja haastaa Jyväskylän sekä Keski-Suomen urheilun
ystävät näyttämään, että niin naisten kuin miesten Superpesis kuuluu Jyväskylään ja Hippokselle.
Päivän aikana on ohjelmaa lapsille, yrityksille ja muille urheilun ystäville. Lisäksi Kirittäret järjestää
Yhdessä huipulle -seminaarin osana tapahtumapäivää.
Seminaarin avaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Seminaarin esiintyjät tuovat
monipuolista näkemystä organisaation rakentamiseen, johtamiseen ja huipputulosten tekemiseen
niin urheilu- kuin yritysmaailmastakin. Esiintyjinä seminaarissa ovat JYP Jyväskylän
urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari, VRT Finland Oy:n toimitusjohtaja ja entinen huippu-urheilija
Kirsi Hänninen, HC Ässät toimitusjohtaja Eeva Perttula, Optiwatti Oy:n toimitusjohtaja Ari Tolonen,
Sotkamon Jymyn toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen sekä Sokos Hotel Alexandra ja Paviljonki
hotellinjohtaja Hannu Nirkkonen.

TAPAHTUMAKALENTERI
17.4.
19.4.
21.4.
22.4.
23.4.
25.4.
25.4.
26.4.
28.-29.4.
30.4.
26.5.
8.-10.6.
14.6.
17.6.
29.6.-1.7.
8.7.
8.-13.7.
17.-22.7.
24.-28.7.
28.-29.7.
29.7.-3.8.
18.8.
1.-2.9.
2.9.
15.-16.9.
6.-7.10.
10.10.

Tuomarikoulutus
Ihmismetsästysilta
1-tason Intropäivä
Tuomarikoulutus
Tuomarikoulutus
Harrastepesisohjaajakoulutus
Tuomarikoulutus
Tuomarikoulutus
Yhteiset Pallot leiri
ilmoittautuminen pienpesisturnauksiin
Pienpesisturnauspäivä
Alueleiri
Yhdessä huipulle -seminaari
Pienpesisturnauspäivä
Itä-Länsi
Pienpesisturnauspäivä
Tenavaleiri
Suurleiri
Naperoleiri
Harrastepesiksen SM-kisat
Nuorisoleiri
Pienpesisturnauspäivä
Valtakunnallinen Lady-Pesis turnaus
Pienpesisturnauspäivä
C-ikäisten maakuntaturnaus
Pesiskauden päätösristeily
Keskimaan palkitsemistilaisuus

Jyväskylä
Hämeenkyrö
Varala
Ylöjärvi
Tampere
Lempäälä
Ruovesi
Ikaalinen
Varala
useampi paikka
Laitila
Jyväskylä
useampi paikka
Joensuu
Tampere
Kouvola
Tampere
Haapajärvi
Tampere
Seinäjoki
useampi paikka
Turku
useampi paikka
Tampere
Helsinki
Jämsä

OTA ROHKEASTI YHTETTÄ
Muistathan, että Keskimaan alueen tärkeimmät uutiset, tiedotteet ja yhteystiedot löytyvät jatkossa omalta
nettisivulta: http://pesisalueet.fi/keskimaa/
Tänä keväänä näyttää siltä, että pesiksen harrastaminen ottaa aimo harppauksia eteenpäin myös
perinteisten pesispaikkakuntien ulkopuolella. Esimerkkeinä Keuruu ja Saarijärvi ovat palaamassa
pesiskartalle. Sastamalassa on alkamassa niin lasten toiminta kuin Lady-Pesis. Jos siis seurassasi pohditaan
pesiskoulu- tai harrastepesisasioita, ota rohkeasti yhteyttä. Kysy lisää aina kun askarruttaa…
Mika Mikola
aluevastaava / seurakehittäjä
p. 050 5578522
mika.mikola@pesis.fi

Perttu Hautala
seurakehittäjä
p. 040 5624846
perttu.hautala@pesis.fi

