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PESIS ON NYT NOSTEESSA KESKIMAALLA 
 
Pesiskesä on edennyt jo pitkälle. Lasten ja nuorten pesiskesän huipennukset eli leirit on jo ehditty pelata. 
Alueeltamme neljällä eri leirillä oli mukana yhteensä 28 joukkuetta. Se on hieno määrä, vaikka vielä 
vähäinen! Toivomme ja uskomme, että leirit omalta osaltaan auttavat lapsia ja nuoria innostumaan 
pesiksestä entistäkin enemmän ja sitä kautta jatkamaan harrastusta myös leirivuosien jälkeen. Jos seuranne 
joukkueet eivät vielä tänä kesänä olleet leirillä mukana, niin toivottavasti jo tulevana vuotena teette 
osallistumispäätöksen. Se kannattaa ihan varmasti!  
 
Seurojen tekemän työn tulokset alkavat näkyä jo lisenssitilastoissa. Seurakohtaiset tilastot löytyvät 
seuraavalta sivulta. Tähän mennessä alueelle on tullut lähes 400 uutta rekisteröitynyttä harrastajaa. Iso 
kiitos kaikille seuroille! Etenkin Jyväskylän seudulla on tehty loistavaa uutta yhteistyötä harrastajamäärien 
lisäämiseksi. Hatunnosto myös uusille paikoille kuten Sastamalaan. Kaikilta osin tilastot eivät vielä kerro 
ihan koko totuutta, koska osalla seuroista pesis- ja harrastepasseja on vielä hankkimatta. Mutta lukemat 
ovat jo hyvin todellisia ja niiden perusteella Keskimaalla on melkoinen pesisbuumi. Viime vuonna lisenssejä 
oli 1129, nyt jo 1528. Hienoa! 
 
Asetettu harrastajamäärätavoite 1400 lisenssiä saavutettiin jo heinäkuun alussa. Moni seura asetti 
itsellensä vieläkin kunnianhimoisen tavoitteen talven aikana. Muutamat ovat siihen jo päässeetkin ja 
monella seuralla on siihen vielä hyvät mahdollisuudet, mikäli etenkin harraste- ja pesispassien hankintaa 
vielä tehostetaan. Muistutamme siitä, että se on niin seuran, kuin koko lajiliikkeenkin etu, että jokainen 
seuran harrastaja saadaan rekisteröityä. Näitä eri seurojen lisenssimääriä seurataan monen tahon toimesta. 
Myös lajien välistä vertailua tehdään näiden määrien perusteella jatkuvasti. Tässä kaikkien harrastajien 
rekisteröitymisessä meillä on lajiliikkeen vielä paljon parannettavaa, moneen muuhun lajiin verrattuna. Ja 
jokainen edistysaskel on siinä ”kilpailussa” tärkeää. 
 

Samaan aikaan, kun harrastajamäärät kasvavat, myös 
kilpakentillä tapahtuu. Edellä mainituilla leireillä parhaasta 
menestyksestä saatiin nauttia Tampereen Suurleirillä, jossa 
pronssimitalit matkasivat Jyväskylän poikien kaulassa kotiin. 
Onnittelut Kiri&Kirittäret seuralle ja pojille! 

 
Naisten Superpesiksessä sekä Jyväskylä että Manse taistelevat 
viime vuosien tapaan kärkisijoista. Kirittäret vei runkosarjan 
voiton ja puolivälierät ovat juuri nyt käynnissä. Ykköspesiksessä 
Mansen miesporukka pelasi hienosti kolmanneksi ja aloitti juuri 
välierät. Lievestuoreen Kisa sen sijaan jäi viimeiseksi ja pelaa 
putoamiskarsintoja.  

 
Miesten suomensarjassa Lohi aloittaa välierät lohkovoittajana. Ikaalinen säilytti paikkansa niin miehissä 
kuin naisissa. Räpsän naiset voittivat etelälohkon ja Jyväskylä selvisi itälohkon välieriin. Vain Ruoveden 
Pirkkojen tilanne oli tukala ja se putoaa maakuntasarjaan. B-tytöissä Hämeenkyrö ei yltänyt loppusarjaan ja 
vielä Jyväskylän tyttöjenkin tie katkesi ennen mitalipelejä. B-poikien SM-sarjassa hyvin tasaisessa 
tilanteessa Manse tavoittelee vielä lohkonsa neljättä sijaa ja jatkopelejä.  

  

Suurleirin pronssijoukkue Jyväskylästä 



LISENSSITIEDOT SEUROITTAIN 
 

Lisenssitiedot seuroittain 2017 ja 2018 
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Herwannan Pesäpallo 0 0 1 +1 +1 

Hämeen Pesäpallotuomarit 9 10 9 -1 0 

Hämeenkyrön Räpsä 110 125 129 +4 +19 

Ikaalisten Tarmo 29 75 87 +12 +58 

Jyväskylän Kiri 28 0 9 +9 -19 

Jyväskylän Kiri&Kirittäret 0 262 272 +10 +272 

Jyväskylän Lohi 16 16 17 +1 +1 

Jyväskylän Pesis (Kirittäret) 80 30 28 -2 -52 

Jyväskylän Valo 45 48 110 +62 +65 

Kangasalan Kisa 19 20 11 -9 -8 

Keski-Suomen Pesäpallotuomarit 18 18 16 -2 -2 

Keuruun Toverit 0 10 9 -1 +9 

Lempäälän Kisa 17 30 25 -5 +8 

Lievestuoreen Kisa 22 20 27 +7 +5 

Manse PP edustus 44 340 52 -288 +8 

Manse PP juniorit 315 400 317 -83 +2 

Pirkkalan Pirkat 0 0 0 0 0 

Ruoveden Pirkat 100 100 88 -12 -12 

Saarijärven Pullistus 0 0 0 0 0 

Sastamala (luku lisätään Manse edustus) 0 60 101 +41 +101 

Toijalan Vauhti 0 30 23 -7 +23 

Toivakan Rivakka 1 0 0 0 -1 

Uuraisten Urheilijat 14 14 15 +1 +1 

Viialan Viri 0 0 5 +5 +5 

Ylöjärven Pallo 72 111 75 -36 +3 

Seura tuntematon / Häme 6 0 67 +67 +61 

Seura tuntematon / Keski-Suomi 17 0 35 +35 +18 

muut 167 0 1 +1 -166 

            

 Virallinen tavoite 1400 lisenssiä 1129 1719 1528 -191 +399 

 
  



HARRASTEPESIS ON YLPEYDENAIHE 
 
Keskimaan kasvun tukipilari on ennen kaikkea harrastepesis. Yli puolet kasvusta on tullut sitä kautta. 
Jyväskylän Valo teki suunnanmuutoksen viime syksynä ja se on tuottanut tulosta. Lady-Pesis on ollut suuri 
menestys. Seuralla on lisäksi naisten maakuntasarjajoukkue ja miesten kuntopesisjoukkue. Samalla seura 
on yli kaksinkertaistanut lisenssimääränsä. Tulossa on vielä 8.9. puulaakiturnaus Jyväskylässä. 
 
Lady-Pesis on muutenkin ollut toimiva konsepti. Lempäälän Lyöjättäret kokoaa viikoittain keskiviikkoisin 
noin 30 naista palloa lyömään Hakkarin kentälle. Sastamalassa on kaksikin naisryhmää. Valtakunnalliseen 
Lady-Pesis turnaukseen 1.9. Turkuun on lähdössä heidän lisäkseen myös Tampereen Leidit.  
 
Etelä-Pirkanmaalla on pelattu jo vuosia ”salaa” omia harrastepelejä. Tänä kesänä tämä oli jo lähellä kuivia, 
mutta puuhamies Tuomo Tuhkanen kokosikin viiden joukkueen sarjan pystyyn ja pelejä pelataan Toijalassa, 
Kangasalla ja Lempäälässä tälläkin hetkellä kahtena iltana viikossa. Mukana on joukkueet Kangasalta, 
Lempäälästä, Pirkkalasta, Valkeakoskelta ja Viialasta. 
 
Näiden lisäksi Tampereen seudulla järjestetään perinteinen Tampereen kuntopesissarja ja Lady-Pesis. Myös 
Mänttä-Vilppulassa käy harrasteryhmä pelailemassa ja muitakin vastaavia on varmasti useampia. Mitähän 
ensi kausi lainkaan tuo tullessaan? 
 
 

PIENPESISTURNAUKSET LISÄÄVÄT HARRASTAJIA 
 
Keskimaan toinen harrastajamäärän lisäyksen tekijä on pienpesis, jota on pelattu kerran kuukaudessa 
turnauksina. Tulevana viikonloppuna pelataan isompien juniorien turnaukset Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä 
sekä nuorempien osalta Janakkalassa ja Jyväskylässä. Nyt pelikentälle ilmestyy muutaman vuoden tauon 
jälkeen Saarijärven Pullistus. Pienpesiksestä kerrottiin enemmän jo kesäkuun kirjeessä. Voit toki lukea sen 
uudestaan Keskimaan nettisivujen materiaalisalkusta 
http://pesisalueet.fi/keskimaa/wp-content/uploads/2018/08/Keskimaan-seurakirje-18.6.2018.pdf  
 
Ja tulevan viikonlopun otteluohjelmat löytyvät puolestaan osoitteesta 
http://pesisalueet.fi/keskimaa/index.php/2018/08/13/1010/  
 
 

PIENPESISLEIRI LAUKAASSA 
 
Pienpesiksen uusi tuote oli Laukaassa 3.-5.8. järjestetty oma leiri. Se kokosi kymmenen joukkuetta eri 
puolilta Suomea. Alkuperäinen idea oli tarjota Keski-Suomen ja Pirkanmaan joukkueille leiri, koska 
Haapajärven Naperoleiri täyttyi vinhaan vauhtia ja osa joukkueista aloittaa toimintansa vasta tuon 
ilmoittautumisen jälkeen. Joukkueita tuli kuitenkin ihan joka suunnasta esimerkiksi Turusta ja Lahdesta. 
Laukaan Pienpesisleiristä muodostui iso onnistuminen – ensiluokkaiset puitteet, koko perheen yhteistä 
aikaa sekä paljon aktiivisuutta ja suorituksia pelikentällä.  
 
Positiivinen leirikokemus kannustaa jatkamaan. Palaute oli samansuuntainen niin Peurungan väeltä kuin 
osallistujiltakin. Moni halusi jo nyt ilmoittautua ensi kesän pienpesisleirille. Myös Laukaan kunnan 
liikuntatoimi hoiti oman ruutunsa erinomaisesti ja olosuhteet keräsivät kiitosta. Kentillä vallitsi iloinen 
tunnelma.  
 
Innostus olikin käsin kosketeltavissa. Käytännön tekoina 30 ottelussa lyötiin yhteensä 782 juoksua, noin 26 
ottelua kohden. Lue lisää: http://www.pesis.fi/?x18668=38604707  

 

http://pesisalueet.fi/keskimaa/wp-content/uploads/2018/08/Keskimaan-seurakirje-18.6.2018.pdf
http://pesisalueet.fi/keskimaa/index.php/2018/08/13/1010/
http://www.pesis.fi/?x18668=38604707


SUURLEIRI TAMPEREELLA OLI SUURIN KAIKISTA 
 
Valtakunnallinen D-ikäisten Suurleiri pelattiin 125 joukkueen voimin 17.-22.7. Tampereella. Yhdeksän 
majoituskoulua täyttyi noin 1800 leiriläisestä. Pallo sai kyytiä 24 pelikentällä ympäri Tamperetta. Leirillä 
pelattiin 687 ottelua mukaan lukien ikäluokan Itä-Lännet. Ja Kaupissa tarjottiin yli 42000 ruoka-annosta! 
 

Kaikki edellä mainittu ja vielä paljon muuta 
sisältyi kaikkien aikojen suurimpaan pesisleiriin. 
Ja palaute on ollut erinomaista. Moni jo pyytää 
Tamperetta anomaan seuraavaa leiriä, sillä leiri 
oli kaikin puolin erinomaisesti onnistunut.  

 
Keskimaan joukkueista parhaiten pärjäsivät pronssia napanneet Jyväskylän pojat sekä kuudenneksi 
selvinneet Hämeenkyrön Räpsän tytöt. Suurleirin nettisivuilta voit vielä löytää paljon tietoa leiristä 
http://www.pesis.fi/pesisnuoret/suurleiri/  
 
Leiriä tekemässä olivat Manse PP:n lisäksi yhteistyöseurat Hämeenkyrön Räpsä, Ruoveden Pirkat ja 
Ylöjärven Pallo. Seurat jakoivat mm. majoitusvalvonnan, ruokailun ja kenttien hoidon talkoovuoroja 
keskenään. Talkoolaisia oli lähes 400. Iso kiitos jokaiselle, joka kantoi oman kortensa kekoon leirin 
onnistumiseksi. 
 
 

HIMOS 10.10. – KESKIMAAN SEURAKOKOUS JA PALKITSEMISTILAISUUS 

Aluetoimintaa on vuoden alusta pyöritetty viidellä alueella. Aluetoiminnalle on luotu johtosääntö ja nyt 

syksyllä järjestetään kaikilla viidellä alueella seurakokoukset, joissa valitaan alueen ehdokas / ehdokkaat 

PPL:n johtokuntaan. Lisäksi siellä valitaan alueen johtoryhmän puheenjohtaja sekä jäsenet ja käydään läpi 

alueen toimintasuunnitelma esitys. Keskimaan alueen seurakokous järjestetään keskiviikkona 10.10. 

Himoksella Jämsässä.  

Samassa yhteydessä keskiviikkona 10.10. palkitaan Keskimaan alueen parhaita pelaajia sekä ansioituneita 

toimijoita ja seuroja Himoksella Jämsässä. Samalla pidetään Keskimaan kilpailutoiminnan kehitysilta eli 

varsinkin juniorijoukkueiden valmentajien viestit ovat tärkeitä vuoden 2019 toiminnan suuntaamiseksi. 

Tilaisuus alkaa klo 18 tällä Keskimaan seurojen keskustelulla alueen kilpailutoiminnan kehittämiseksi. 

Laittakaahan päivä kalenteriinne ylös huutomerkillä jo tässä vaiheessa.  

 

VALTAKUNNALLINEN PESISKAUDEN PÄÄTÖS 6.-7.10. LAIVALLA 

Koko pesäpallokauden päätösristeily on jokavuotinen klassikko jo yli 40 vuoden kokemuksella. Tallink Siljan 

Europa-laiva lastataan pesäpallon ystävillä ja sellaisiksi haluavilla. Kaikki miesten ja naisten Itä-Länsi-

pelaajat kutsutaan matkalle mukaan. Kauden parhaat palkitaan upeassa gaalassa, kausi lyödään pakettiin ja 

jälkipelejä juhlitaan vaikka kellon ympäri. 

Tarkemmin aiheeseen tutustut täällä: https://www.superpesis.fi/uutiset/paatosristeilylle-6-7.10-
edullisemmat-hinnat-mahtavammat-kumppaniedut/ 
 
 

  

http://www.pesis.fi/pesisnuoret/suurleiri/
https://www.superpesis.fi/uutiset/paatosristeilylle-6-7.10-edullisemmat-hinnat-mahtavammat-kumppaniedut/
https://www.superpesis.fi/uutiset/paatosristeilylle-6-7.10-edullisemmat-hinnat-mahtavammat-kumppaniedut/


TAPAHTUMAKALENTERI 
 
18.8. Pienpesisturnaukset  Hämeenkyrö, Janakkala, Jyväskylä ja Ylöjärvi 
1.9. Lady-Pesis turnaus  Turku 
2.9. Pienpesisturnaukset  Ikaalinen ja Ruovesi 
8.9.  Puulaakiturnaus  Jyväskylä 
14.-15.9. PPL:n aluepäivät  Tampere 
6.-7.10.  PPL:n pesiskauden päätösristeily Helsinki 
10.10.  Keskimaan palkitsemistilaisuus Jämsä 
23.11. PPL:n syyskokous  Jyväskylä 
 

 
OTA ROHKEASTI YHTETTÄ 
 
Muistathan, että Keskimaan alueen tärkeimmät uutiset, tiedotteet ja yhteystiedot löytyvät nykyään omalta 

nettisivulta: http://pesisalueet.fi/keskimaa/  

Vuosi 2019 on jo työn alla. Toimintasuunnitelmaa ja budjettia laaditaan juuri nyt. Jos sinulla on ajatuksia tai 
vaikka antaa vinkkejä, ota rohkeasti yhteyttä joko Perttu Hautalaan tai Mika Mikolaan.  
 

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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