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KULTAA JA HOPEAA 
 
Naisten Superpesiskausi huipentui Keskimaan kahden joukkueen väliseen  
loppuottelusarjaan. Kirittäret Jyväskylästä oli lopulta suvereeni mestari  
ja Manse PP Tampereelta vei upeasti hopeiset mitalit. Naispesäpallosta 
pääsi nauttimaan moni ja ihan paikan päälläkin, kun viimeistä ottelua seurasi yli 3000 katsojaa Hippoksella. 
 
Manse PP:n miehet taistelivat urhoollisesti perinteiseen tapaansa noususta Superpesikseen, mutta maaliin 
ei yritys aivan riittänyt. Moni muukin alueen joukkueista taisteli sarjanousuista. Jyväskylän Pesiksen naiset 
ja Lohen miehet olivat lähellä nousua Ykköspesikseen ja vielä askeleen lähempänä olivat Hämeenkyrön 
Räpsän naiset. Heille Ykköspesiksen paikka lopulta aukesikin. Hämeenkyrön Räpsä on yksi niistä viidestä 
joukkueesta, jolle on myönnetty paikka ensi kaudeksi naisten Ykköspesikseen, joka laajenee 16 joukkueen 
kaksilohkoiseksi sarjaksi kaudelle 2019.  
 
 

ONNISTUMISTEN KESÄ  
 
Aikuisten kilpamenestyksen lisäksi onnistumisia on saavutettu Keskimaan alueella lukuisia. Lisenssimäärä 
kipusi aivan uusille sataluvuille, kun nyt Keskimaalla merkitään 1560 rekisteröityä pesisharrastajaa. Kasvua 
on yli 400 lisenssiä viime kauteen. 
 
Harrastepesis kokonaisuudessaan harppoi monta positiivista askelta eteenpäin. Kirkkaimpana varmaan 
Jyväskylän Valon lähes sata Ladya. Jyväskylässä Valo ja Kiri&Kirittäret kasvattivat huomattavasti 
harrastajamääriään. Pesisliikkari, Junnupesisliiga ja harrastepesis kokosivat noin 300 uutta harrastajaa. 
Lady-Pesis ja puulaakiturnaus löivät läpi Jyväskylässä, mutta yhtä lailla Keski-Suomen miesten 
kuntopesissarja onnistui. Etelä-Pirkanmaan kuntopesissarja pyöri aktiivi-ihmisten voimin. Tampereella 
puolestaan kuntopesissarja ja harrastepesiksen SM-kisat ovat jo tuttuja jokakesäisiä tapahtumia. 
 
Harrastajamäärien kasvussa keskeisessä osassa ovat olleet viitenä päivänä pelatut Pienpesisturnaukset. Ne 
kokosivat 23 eri joukkuetta nauttimaan pesiskärpäsen puremasta. Uutena kartalle väritettiin Sastamala, 
jossa pesiskipinän sai heti ensimmäisenä vuonna jo sata harrastajaa ja useamman joukkueen 
turnauspäiviin. Pienpesistä kokeilemassa kävivät myös Keuruu, Orivesi ja Saarijärvi.  
 
Ikaalisten Tarmon uusi kenttä heräsi mahtavilla avajaisilla kooten 550 katsojaa miesten suomensarjan 
otteluun. Seura sai jalkeille kesällä useamman joukkueen. Kiitos siitä on osittain myös naapuriseura 
Hämeenkyrön Räpsän, jossa tämäkin kesä oli kasvubuumin aikaa. Kaikkien aikojen suurin Suurleiri 
Tampereella – 125 joukkuetta oli huima onnistuminen! Suurleirin positiivinen vaikutus heijastuu varmasti 
Tampereen kaupunkiin. 
 
Pienpesisleiri Peurunka aloitti uuden leirikulttuurin. Aluevaltauksia ovat myös Pesisliikkarit Jyväskylässä ja 
Hämeenkyrössä. Ne ovat todellisia iloisten ilmeiden kotipesiä ja mahdollistavat pesiskärpäsen pureman.  
 
Haaste ensi kaudelle on saada nyt lisääntynyt harrastajamäärä muuttumaan joukkueiksi ja kilpalisensseiksi. 
Toisaalta seurakohtaamisissa näkyy tekemisen meininki, halu mennä eteenpäin sekä kannustava ilmapiiri, 
joten ensi vuosi voi sisältää vieläkin enemmän onnistumisia. 



VIRPI HUKKA JA ROOPE REINIKKA ALUEEN PARHAAT PELAAJAT 
 
Pesäpalloliiton Keskimaan alue palkitsi parhaita ja ansioituneita Himoksella. Vuoden naispelaajaksi 
Keskimaan alueella valittiin odotetusti Kirittärien Virpi Hukka, joka oli juuri pari päivää aiemmin putsannut 
palkintopöydän PPL:n tilaisuudessa. Superpesiksen kauden etenijäkuningatar oli kärkilyöntitilaston 
kakkonen ja tehotilaston kolmonen. Keskimaan alueen miespelaaja on puolestaan Manse PP:n Roope 
Reinikka. Mansen etukenttäpelaaja oli miesten Ykköspesiksessä sekä etenijätilaston että kärkilyöntitilaston 
kakkonen. 
 
Kirittärien SM-kultaa voittanut joukkue valittiin samalla myös Keskimaan alueen vuoden joukkueeksi. 
Kirittärien valmennustiimi (Niina Rinkinen, Reijo Vauhkonen, Pete Kaijansinkko, Nalle Viljanen) nimettiin 
vuoden valmentajaksi ja pelinjohtaja Jussi Viljanen palkittiin vuoden pelinjohtajana. 
 
Poikajunioripalkinnon sai Ruovedeltä Pyry Alanen, joka pelasi B-poikien Itä-Lännessä ja pääsi myös 
debytoimaan miesten Ykköspesiksen lukkarina Tampereella. Tyttöjuniorina palkittiin Venla Karttunen, jota 
kuvataan lahjakkaana, monipuolisena ja ovelana pelaajana. Hän oli jo 15-vuotiaana Kirittärien SM-
joukkueen voimana. 
 
Juniorivalmentajana palkittiin Hämeenkyrön Räpsän Jani Frantsila monen vuoden menestyksekkäästä 
kasvatustyöstä. Seuratoimijana huomioitiin Jukka Kiintonen Ruoveden Pirkoista ja samalla kiiteltiin hänen 
iloisen reipasta otetta niin seurajohdossa kuin lasten ohjauksessa. Vuoden suurin ponnistus oli kaikkien 
aikojen suurin Suurleiri Tampereella. Talkoolaispalkinto menikin yhdelle leiriuurastajalle eli Vesa Rannalle.  
 
Vuoden tuomari Keskimaalla on loppuotteluissakin syöttötuomarina toiminut Ossi Muurainen. 
Nuorisotuomarina huomioitiin Pirkanmaalta Joonas Julkunen ja Keski-Suomesta Tatu Rauhamäki.  
Erikoispalkinto myönnettiin positiivisesta tuomaritoiminnan kehittämisestä Jan Brandtille Jyväskylään sekä 
Etelä-Pirkanmaan kuntopesissarjasta Tuomo Tuhkaselle Viialaan. 
 
Vuoden startti oli ehdottomasti Jyväskylän Valon Lady-Pesis, joka kokosi sata naista viikoittain 
kansallispelimme pariin. Vuoden 2018 juniorijoukkue on Kiri&Kirittäret D-pojat, joka saavutti Suurleirillä 
pronssimitalit. Sama seura Kiri&Kirittäret Juniorit palkittiin vuoden junioriseurana uuden yhteistyön 
aloittamisesta upealla tavalla. Keskimaan alueen vuoden seura on puolestaan Ikaalisten Tarmo, jolla oli uusi 
upea startti, uusi kenttä ja mahtavat avajaiset ja useampi uusi joukkue tänä vuonna. 
 
 

  



KESKIMAAN JOHTORYHMÄ VALITTIIN HIMOKSELLA 
 
Kauden parhaiden palkitsemisen yhteydessä Himoksella pidetyssä seurakokouksessa Pesäpalloliiton 

Keskimaan alueen seurat valitsivat alueen johtoryhmän. PPL Keskimaan alueen puheenjohtajaksi kahdeksi 

seuraavaksi vuodeksi valittiin liittojohtokunnan jäsen Timo Mäkelä Hämeenkyröstä.  

Alueen johtoryhmän koko tulee olla 4-7 henkilöä ja kattavasti alueen molemmista maakunnista. PPL 

Keskimaan alueen johtoryhmään vuosiksi 2019 ja 2020 valittiin Petri Hepola ja Heidi Härmä Tampereelta 

sekä Risto Pitkänen ja Timo Rautiainen Jyväskylästä. 

 

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 
 
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä 
monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua 
järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Hakuaika 12.11.-14.12.2018. Lue seuratuesta täältä:  
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-  
 
 

TALVIKAUDEN VAKUUTUKSET MYYNNISSÄ 
 
Lokakuun alusta alkaen (1.10.) on voinut ostaa uusille lajin pariin tuleville pelaajille pelkän vakuutuksen 
ilman kilpailulupaa. 
 
Vakuutus ostetaan pelaajan syntymävuoden mukaan (juniorit/nuoret) tai sarjatason mukaan (aikuiset ja a-
pojat). Järjestelmä tarjoaa henkilötietojen syöttämisen jälkeen vain niitä vakuutuksia, joita kyseiselle 
pelaajalle voi ostaa. Pesis- ja harrastepassit ovat myynnissä talvikaudellakin normaalisti. Vakuutus on 
voimassa lisenssikauden 2018-2019 loppuun eli 31.3.2019 saakka. Sporttiturva-vakuutuksen voit 
ostaa täältä.  
 
  

KOULUTUSPOLULLA RUNSAASTI TARJONTAA 
 
Ylimpien tasojen pelinjohtajakoulutus uudistuu ja koulutusvaatimukset muuttuvat. Uudistukseen tulee 
valmistautua ajoissa ja lähteä koulutuspolulle kehittämään itseään. Valittavana on kaksi polkua 
pesäpallovalmentajaksi, Juniorivalmennuspolku ja Huippuvalmennuspolku. Kummalta polulta tahansa 
pääsee ponnistamaan eteenpäin Lajivalmentajatutkinnolle (PLVT). 
 
Tutustu tarkemmin pesisnetin uutisen myötä: http://www.pesis.fi/?x21605=39554127  
 
 

SEURATOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 
 
Tiesitkö, että lapsista peräti 90 prosenttia on jossain vaiheessa mukana seuratoiminnassa? Tai, että 
keskimäärin seurassa on 350 jäsentä? Ja joka kolmannella seuralla on ainakin osa-aikainen työntekijä?  
 
Kymmenen vuoden välein toteutettu suuri valtakunnallinen seuratutkimus julkaistiin keväällä. Tutkimus 
toteutettiin nyt neljättä kertaa, ja muitakin kiinnostavia tietoja suomalaisista urheiluseuroista löydät täältä: 
https://www.olympiakomitea.fi/2018/10/10/urheiluseurojen-tunnuslukuja/  

  

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://pesapallo.lisenssikauppa.fi/shop/
http://www.pesis.fi/?x21605=39554127
https://www.olympiakomitea.fi/2018/10/10/urheiluseurojen-tunnuslukuja/


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 110 125 131 +6 +21 

Ikaalisten Tarmo 29 75 88 +13 +59 

Jyväskylän Kiri 28 0 9 +9 -19 

Jyväskylän Kiri&Kirittäret 0 262 273 +11 +273 

Jyväskylän Lohi 16 16 17 +1 +1 

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

Jyväskylän Valo 45 48 115 +67 +70 

Kangasalan Kisa 19 20 12 -8 -7 

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 54 -286 +10 

Manse PP juniorit 315 400 317 -83 +2 

Pirkkalan Pirkat 0 0 0 0 0 

Ruoveden Pirkat 100 100 89 -11 -11 

Saarijärven Pullistus 0 0 0 0 0 

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

Toijalan Vauhti 0 30 23 -7 +23 

Toivakan Rivakka 1 0 0 0 -1 

Uuraisten Urheilijat 14 14 17 +3 +3 

Viialan Viri 0 0 5 +5 +5 

Ylöjärven Pallo 72 111 76 -35 +4 

Seura tuntematon / Häme 6 0 67 +67 +61 

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

muut 167 0 1 +1 -166 

            

 Virallinen tavoite 1400 lisenssiä 1129 1719 1560 -159 +431 

 
  



TAPAHTUMAKALENTERI 
 
8.11. 1-tason introilta: pelitaidot  Jyväskylä 
10.-11.11. 2-tason koulutuspäivät: lajitaidot Tampere 
23.11. 1-tason introilta: lajitaidot  Ikaalinen 
24.11. PPL:n syyskokous  Jyväskylä 
1.-2.12. 2-tason koulutuspäivät: pelitaidot Tampere 
5.12. 1-tason seurailta  Jyväskylä 
8.-9.12. Pelinjohtajapäivät (MSU, NSU, MYP) Tampere 
13.12. 1-tason introilta: lajitaidot  Jyväskylä 
 

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

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

Jos sinulla on askarruttavia kysymyksiä, kehittämisajatuksia tai vaikka antaa mitä tahansa 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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