
TIEDOTE KESKIMAAN PESISSEUROILLE 6/2018   
15.12.2018 

 

 

HUIMAT LUVUT – KIITOS SEURAVÄELLE 

Pesäpallon harrastajamäärät ovat Keskimaan alueella lisääntyneet  

odotettua nopeammin. Lisäystä on tällä hetkellä viime vuoteen nähden  

noin 500 harrastajan verran. Pesäpalloliiton asettama tavoite on saavutettu 117 prosenttisesti. Ja se on 

seurojen määrätietoisen työn ansiota! Valtava kiitos siitä!  

Keskimaan suurin seura on Manse PP, jolla on 506 pesiksen harrastajaa (luvuissa yhteensä edustus ja 

juniorit sekä Sastamala). Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit otti valtavan harppauksen ja nousi heti yli 300 

lisenssiin. Pienistä seuroista suureen kasvuun pääsivät mm. Jyväskylän Valo +70, Ikaalisten Tarmo +59 ja 

Hämeenkyrön Räpsä +41. Seurakohtaiset tilastot löytyvät tämän seurakirjeen lopusta. 

Kokonaisuudessaan pesiksen lisenssimäärät ovat tänä vuonna korkeammat kuin koskaan aikaisemmin. 

Pesiksellä on nyt yli 17 000 lisenssiä ja se on huippulukema 2000-luvun historiassa. Lue aiheesta pesisnetin 

uutinen: http://www.pesis.fi/?x21605=40423060  

 

ALUESARJAT ENSI KESÄNÄ 

Hyvän pesisbuumin näkyvin ilmentymä on se, että Keskimaan alue aikoo järjestää omia aluesarjoja ensi 

kesänä. Tämä tulee jo vuotta etuajassa siihen mitä oli suunniteltu. Tarjolle tulevat F-, E- ja D-ikäisten 

aluesarjat niin tyttö- kuin poikajoukkueille. Ilmoittautuminen sarjoihin alkaa 1.2.2019 alkaen. Näistä tulee 

lisätietoa seuroille heti ensi vuoden alussa. 

Pienpesis oli menneen kesän suurimpia onnistumisia ja sitä jatketaan varmasti kesällä 2019. Itse asiassa 

pelipäivätkin ovat jo suunniteltu ja tietoa pienpesiksestä tulee aluesarjojen tapaan alkuvuoden aikana. 

Uusia seurojakin on jo tiedossa mukaan. Esimerkkinä Pirkkalan Pirkkojen pesistoiminta laajenee ensi kesänä 

ja seura aikoo osallistua pienpesistoimintaan. 

Jyväskylässä pelattiin miesten kuntopesissarjaa ja saattaa olla, että harrastesarjatkin laajenevat Pirkanmaan 

alueella. Joka tapauksessa positiivinen pöhinä on kuultavissa ja nähtävissä ympäri Keskimaata. 

 
 

JOULUKUU JA AKTIIVINEN MANSE PP 

Usein luullaan ja sanotaan, ettei pesisseuroissa tapahdu  

talvella yhtikäs mitään. Manse PP on ainakin osoittanut  

viimeisen kuukauden aikana tämän täysin vääräksi  

uskomukseksi. 

Viikonloppuna aukesi aivan uusi Manse Training Center.  

”Toiminnallisen hyvän mielen kuntosali” avattiin  

Hervantaan. Toiminnallisen harjoittelun lisäksi tarjolla on 

mahdollisuudet sensovalmennukseen ja lihashuoltoon  

http://www.pesis.fi/?x21605=40423060


sekä e-sports-harjoittelukeskus, joka muuntautuu tarvittaessa kokoustiloiksi. Lue lisää paikasta sen 

nettisivuilta: http://www.mansetc.fi/  

Tamperelainen pesisyhteisö sai varsinaisen joululahjansa ennakkoon, kun kaupunginvaltuuston päätöksellä 

varmistui nykyaikaisen pesäpallostadionin rakentaminen Kauppiin. Alueelle rakennetaan uusi ja uljas 

pesäpallo- ja hiihtostadion kaudeksi 2020! Lue pesisnetin uutinen: http://www.pesis.fi/?x21605=40023005  

Joulukuu toi Mansen toimijoille myös taloudellisesti positiivisia uutisia. Pesäpalloliiton myöntämistä 

junioripäällikkötuista yksi ohjautuu Tampereelle. Tämä takaa sen, että uusi junioripäällikkö Mikko Pirhonen 

pääsee aloittamaan työnsä heti tammikuun alussa. Lue lisää junioripäällikkötuista PPL:n uutisesta: 

http://www.pesis.fi/?x21605=40304749  

Onnea Manse PP ! 

 

MIRA KOLEHMAINEN ALOITTAA SEURAKEHITTÄJÄNÄ 

Loppusyksy on tuonut muutoksen tuulia Keskimaan aluetoimintaan. Aluevastaavana ja seurakehittäjänä 

toiminut Mika Mikola siirtyy PPL:n organisaatiossa uusien tehtävien pariin Eteläisen alueen 

seurakehittäjäksi Varsinais-Suomeen. Mikan työtä aluevastaavana jatkaa Perttu Hautala ja uutena 

seurakehittäjänä aloittaa peliuransa jälkeen jo Manse PP:n junioripäällikkönä toimimaan ehtinyt Mira 

Kolehmainen.  

 

Mira työskentelee Tampereelta käsin ja aloittaa tehtävässä heti vuoden 2019 alussa. Hän toimii 

seurakehittäjänä aktiivisesti toimivissa Pirkanmaan seuroissa, valtakunnallisena vastuuna yläkoululeiritykset 

ja akatemiatoiminta Varalassa sekä Valmentaa kuin nainen -hanke. Tarkemmat Miran yhteystiedot 

lähetämme teille alkuvuodesta. 

 

 

http://www.mansetc.fi/
http://www.pesis.fi/?x21605=40023005
http://www.pesis.fi/?x21605=40304749


SAATILLE SAAKKA – AJATUKSIA KESKIMAAN PESISVÄELLE 

Kirjoittaessani tätä taustalla pyörii perinteinen suomalainen maalaismaisemaan sijoittuva elokuva, jossa 

Tauno Palo ja Ansa Ikonen kävelevät ilta-auringossa maitolaiturin ohitse. Ansa muiskauttaa pusun Taunon 

poskelle ja lähettää hänet kotimatkalle. Tauno nappaa takkinsa sormilenkkiin, asettaa heinänkorren 

suuhunsa ja vilkuttaa lakki kallellaan kotiinsa rientävälle Ansalle. Kääntyessään pois Tauno hymyilee. 

Kasvoista näkee ilon, kun on päässyt saatille saakka, ja onnellisen varmuuden tunteen siitä, että jotakin 

hyvää on vielä tulossa. 

Vertauskuva on varmasti erittäin ontuva, mutta koen hieman samoja tunteita. Olen iloinen siitä, että pääsin 

”saatille” niin monen seuran kanssa. Toisaalta hyvin harmistunut siitä, että yhteistyöni kanssanne jäi vain 

tämän vuoden mittaiseksi. Tunnen myös varmuutta siitä, että pesäpallon läpilyönnit tulevat jatkumaan niin 

ensi kesänä kuin jatkossakin Keskimaan alueella.  

Muutoksen kohdalla pohdin mennyttä: Paljon onnistumisia, vain vähän epäonnistumisia, ikuisia muistoja ja 

rikastuttavia kokemuksia sekä omaa rooliani kaikkien niiden syntymisessä. Itsepohdiskelun avulla omaa 

työtään oppii tarkkailemaan ulkoapäin ja arvioimaan sitä. Terve itsekriittisyys, hyvät tarinat ja muistot sekä 

onnistumisista nauttiminen ovat luonnollinen osa urheilijan arkea. Miksi ei siis myös seurakehittäjän. 

Työ alueemme seurojen kanssa on ollut erittäin antoisaa ja samalla opettavaista. Jo vuoden aikana sain 

todistaa, kuinka määrätietoinen ja asiastaan aidosti innostunut pienikin joukko ihmisiä sai aikaan huikeita 

tuloksia uusien harrastajien löytämiseksi tai seuran kehittämiseksi. Tulosten takana on aina seuran oma 

väki ja heidän tahtotilansa tehdä asiat paremmin. Parhaimmillani olen pystynyt innostamaan ihmisiä tai 

saanut ohjattua jo olemassa olevaa intoa tavoitteen kannalta oleelliseen toimintaan. Tiedän, että innostus 

on helpoimmin tarttuva tauti.  

Innostuksen jälkeen tavoitteiden asettaminen on ensimmäinen askel. Kun kartoittaa päämärän ja 

tavoitteet, vapauttaa energiaa, joka vie sitä kohti. Tuo päämäärä on nähtävä aivan kuin jousiampujan, joka 

tähtää tauluun. Maaliin ei voi osua, jos sitä ei voi nähdä. Ne seuraihmiset, jotka jaksavat unelmoida ja 

asettaa tavoitteita, saavuttavat jotakin. Tällaisia tarinoita olen saanut kokea tämänkin vuoden aikana. 

Jokaisesta tarinasta on tarttunut oppia tulevaisuuden varalle. Haluankin kiittää kaikkia niitä seuraihmisiä, 

joiden kanssa olen saanut kunnian työskennellä.  

Ihmisiltä ihmisille! Se lienee seuratyön yksi suurimmista arvoista ja opeista. Samasta aiheesta innostuneet 

ihmiset jakamassa toisilleen näkemyksiä ja tarinoita. Tämä tuo tervetullutta vastapainoa nykymaailman 

kiireiselle ja toisinaan stressaavalle elämänrytmille. Ehkä siksi monet seurojen palaverit ja harjoitukset 

tuppaavat venymään virallisen osuuden jälkeisissä jutusteluissa. Tätä kannustan vaalimaan.  

 

Menestystä ensi kaudelle toivottelee 

Mika Mikola  

 

Mikan panos seurakehittäjänä jatkuu vielä ensi vuonna osin Pirkanmaalla uusien seurojen auttamisessa. 
Työpanos tulevan kevään ja kesän aikana suuntautuu Akaalle, Lempäälään, Pirkkalaan ja Sastamalaan 
tavoitteena saada uusia seuroja ja joukkueita mukaan pesistoimintaan.  
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Hämeen Pesäpallotuomarit 9 10 9 -1 0 0 0 

Hämeenkyrön Räpsä 110 125 151 26 +41 70 2 

Ikaalisten Tarmo 29 75 88 13 +59 34 1 

Jyväskylän Kiri 28 0 9 9 -19 0 2 

Jyväskylän Kiri&Kirittäret 0 262 309 47 +309 212 2 

Jyväskylän Lohi 16 16 17 1 +1 0 0 

Jyväskylän Pesis (Kirittäret) 80 30 29 -1 -51 0 1 

Jyväskylän Valo 45 48 115 67 +70 0 100 

Kangasalan Kisa 19 20 12 -8 -7 11 1 

Keski-Suomen Pesäpallotuomarit 18 18 16 -2 -2 0 0 

Keuruun Toverit 0 10 9 -1 +9 9 0 

Lempäälän Kisa 17 30 25 -5 +8 23 2 

Lievestuoreen Kisa 22 20 27 7 +5 0 0 

Manse PP edustus 44 340 54 -286 +10 0 7 

Manse PP juniorit 315 400 350 -50 +35 117 36 

Pirkkalan Pirkat 0 0 0 0 0 0 0 

Ruoveden Pirkat 100 100 89 -11 -11 0 0 

Saarijärven Pullistus 0 0 6 6 +6 6 0 

Sastamala (luku lisätään Manse edustus) 0 60 102 42 +102 71 31 

Toijalan Vauhti 0 30 23 -7 +23 23 0 

Toivakan Rivakka 1 0 0 0 -1 0 0 

Uuraisten Urheilijat 14 14 17 3 +3 0 15 

Viialan Viri 0 0 5 5 +5 0 5 

Ylöjärven Pallo 72 111 76 -35 +4 38 1 

Seura tuntematon / Häme 6 0 67 67 +61 7 59 

Seura tuntematon / Keski-Suomi 17 0 41 41 +24 3 37 

muut 167 0 2 2 -165 0 1 

  1129 1719 1648 -71 +519 624 303 

  



TAPAHTUMAKALENTERI 
 
1.2. ilmoittautuminen aluesarjoihin alkaa 
2.2. Juniorivalmentajapolku 1-taso koulutuspäivä: lapsen kehitys Varala 
3.2. Juniorivalmentajapolku 1-taso koulutuspäivä: toimiva joukkue Hämeenkyrö 
4.2. Juniorivalmentajapolku 1-taso seurailta: seuran polut  Varala 
6.2. Juniorivalmentajapolku 1-taso introilta: pelitaidot  Varala 
1.3. ilmoittautuminen valtakunnallisille leireille alkaa 
7.3. Juniorivalmentajapolku 1-taso introilta: fysiikka  Varala 
13.4. Juniorivalmentajapolku 1-taso intropäivä: kaikki introteemat Varala 
5.-7.7. Itä-Länsi     Seinäjoki 
1.-6.7. Tenavaleiri     Espoo 
15.-20.7. Suurleiri     Oulu 
22.-28.7. Nuorisoleiri      Hyvinkää 
26.-28.7. Pienpesisleiri     Laukaa 
31.7.-4.8. Naperoleiri       Kankaanpää 
 

 
SEURAA JOULUKALENTERIA 
 
Olethan jo huomannut, että Keskimaan nettisivuilla on joulukuussa pyörinyt joulukalenteri. Se nostaa 

päivittäin esille jonkin alueen pienen tai isomman onnistumisen. Keskimaan alueen joulukalenteri sekä 

tärkeimmät uutiset ja tiedot löytyvät omalta nettisivulta: http://pesisalueet.fi/keskimaa/  

 

Pesäpalloliiton ja Keskimaan alueen puolesta kiitämme kaikkia alueella olevia pesistoimijoita jokaisessa 

seurassa, joukkueessa tai vapaamuotoisessa pesisryhmässä! Ihan jokaisen panos on tärkeää tämän upea 

lajimme – pesiksen – pyörittämiseksi ja kehittämiseksi!  

Rauhallista joulun aikaa sekä onnea ja menestystä pesisvuodelle 2019!  

 

Mika Mikola    Perttu Hautala 

aluevastaava / seurakehittäjä  seurakehittäjä 

p. 050 5578522   p. 040 5624846 

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

 

http://pesisalueet.fi/keskimaa/
mailto:mika.mikola@pesis.fi
mailto:perttu.hautala@pesis.fi

