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Työntekijät

• Aluevastaava Perttu Hautala

• Seurakehittäjä Mira Kolehmainen

• Seurakehittäjä Mika Mikola



Arvoisa Keskimaan 
pesäpalloväki
Vuosi on vaihtunut ja katseet ovat jo ensi kesässä. 
Keskimaan alueen toimintasuunnitelman keskeiset
tavoitteet ovat:

- Laadukas arki

- Harrastajamäärien lisääminen

- Seurojen nivominen osaksi alueellista kokonaisuutta

- Viestinnän kehittäminen



Seurakehittäjä Miran 
terveiset:
Päätin ripustaa räpylän naulaan viime syyskuussa. Sen jälkeen
pesäpallo on avautunut minulle uudella tavalla, ja joka päivä opin
lajista ja sen hienoudesta jotain uutta!

• Aloitin tammikuussa 2019 Keskimaan alueen seurakehittäjänä

• Tavoitteeni on luoda positiivista ilmapiiriä seuroihin, tutustua
mahdollisimman moniin uusiin toimijoihin, sekä tietenkin auttaa
seuroja luomaan upeita pesäpallo-onnistumisia

• Lisäksi vedän yläkoululeirityksiä sekä akatemiavalmennusta
Varalan urheiluopistolla Tampereella

• Valmentaa kuin nainen -hankkeen sekä soveltavan pesäpallon
tiimoilta minuun voi myös olla yhteydessä

Pesäpallo on mahtavaa! On ilo ja kunnia tehdä töitä lajin parissa
sekä ihmisten kanssa joita laji kiinnostaa.



Kilpailutoiminta

• Ilmoittautuminen PPL keskimaan alueen aluesarjoihin on alkanut 1.2. 
tutussa osoitteessa www.pesistulospalvelu.fi. Aluesarjojen osalta
ilmoittautumisaika vaihtelee ikäluokittain: D-ja E-ikäiset 28.2. 
mennessä ja jatkuen F-ja G-ikäisten osalta aina 31.3 asti. 

• Keskimaan alue pyrkii tarjoamaan kilpailutoimintaa D-, E- ja F-
ikäluokille. Kaikkien nuorempien junioreiden osalta tarjolla on viime
vuoden tapaan suosittua pienpesistä, joka antaa mahdollisuuden
mm. aloittaville tai vasta myöhemmin kasattaville ryhmille osallistua
matalamman kynnyksen pelitoimintaan. Pelejä pelataan
lähtökohtaisesti turnausmuotoisena, unohtamatta kuitenkaan
lähipelejäkään. Tämän lisäksi otteluille määritellään pelipäivä sekä
pelipaikka, jonka jälkeen joukkueilla tai turnausjärjestelijöillä on 
mahdollisuus vaihtaa ottelupäiviä 10 päivän ajan.

• Alustavat sarjaohjelmat julkaistaan vaiheittain aloittaen
maakuntasarjoista ja päätyen aluesarjojen vanhemmista ikäluokista
nuorempiin ikäluokkiin. Alustavat ja lopulliset sarjaohjelmat
julkaistaan Pesistulospalvelussa, jossa myös joukkueet päivittävät
ilmoittautumisen yhteydessä saadun päivitysavaimen avulla
mahdolliset muutokset aikatauluihin annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Tämän vuoden yksi merkittävin muutos kilpailutoiminnan sektorilla
ovat alueiden yhtenäiset kilpailumääräykset, joita kaikki alueet
noudattavat ja joiden toivotaan yhtenäistävän edelleen
kilpailutoimintaa ja sen käytäntöjä ympäri Suomea. Tutustu niihin. 
Kilpailumääräykset löytyvät tästä linkistä: https://www.pesis.fi/wp-
content/uploads/2019/01/Alueiden-
Kilpailum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset-240119.pdf

• Uudet kilpailumääräykset nojaavat pitkälti jo aiemmin alueellamme
totuttuihin käytänteisiin, mutta muutamana huomiona esimerkiksi, 
että yhdistelmäjoukkueet ovat sallittuja niin kilpa-kuin pelisarjassa, 
yli-ikäisyysluvat käsitellään ja anotaan keskitetysti sekä pelaamiseen
eri sarjatasolla on tullut uusia täsmennyksiä. Lomake
yhdistelmäjoukkueeseen, yli-ikäislupaan tai poikkeuslupaan löytyy
noista kilpailumääräyksistä. Luethan siis ne huolellisesti.

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/01/Alueiden-Kilpailum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset-240119.pdf


Tapahtumakalenteri

Pienpesisturnausten pelipäivät:

25.5.2019 PELIPÄIVÄ

18.6.2019 PELIPÄIVÄ 

9.7.2019 PELIPÄIVÄ

10.8.2019 PELIPÄIVÄ

24.8.2019 PELIPÄIVÄ 

Leiritoiminta:

1.3. 2019 Ilmoittautuminen valtakunnan leireille alkaa

7.-9.6. G-D-ikäisten alueleiri, Laitila

1.-6.7. Tenavaleiri, Espoo

15.-20.7. Suurleiri, Oulu

22.-27.7. Nuorisoleiri, Hyvinkää

26.-28.7. Pienpesisleiri, Laukaa

31.7.-4.8. Naperoleiri, Kankaanpää

Muu toiminta:

1-tason koulutus Fysiikkavalmennus / Varala 7.3.2019

Keski-Suomen Strategiapalaveri / Jyväskylä 12.3.2019

Joukkueenjohtajakoulutus / Varala 27.3.2019

1-tason koulutuspäivä Toimiva joukkue / Jyväskylä 
30.3.2019

1-tason koulutuspäivä Lapsen kehitysvaiheet / 
Jyväskylä 31.3.2019

2-tason seurailta Ilmapiiri ja joukkuehenki / Varala 
10.4.2019

1-tason intropäivä / Varala 13.4.2019

2-tason pelinjohtajakoulutus ja päivityskoulutus / 
Varala 14.4.2019

2-tason seurailta Psyykkinen valmennus / Varala 
8.5.2019

Koulutuksiin ilmoittautuminen osoitteessa 
http://tapahtumat.pesis.fi

http://tapahtumat.pesis.fi/

