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PIENPESIS ON SUURI ASIA KESKIMAALLA 
 
Kun tarpeeksi haaveilee, saattaa osa niistä haaveista toteutua. Oikeastaan haave muuttuu tavoitteeksi ja 
toiminta suuntautuu tavoitteen saavuttamiseksi. Jotain sellaista on tapahtunut pienpesiksen kanssa. 
 
Kesäkuussa on Keskimaan pienpesikseen lähtenyt mukaan aivan uusia ryhmiä. Tarinat niiden takana ovat 
mukavia ja täysin erilaisia. Hämeenkyrössä pojilla ei ole ollut useaan vuoteen pesisjoukkuetta, mutta nyt 
pesiskoulun kautta Tanja Valkama oivalsi, että tähän sarjaan seura saa poikajoukkueen. Samalla yli-
ikäisyyshaasteiden kanssa painineet tytöt saivat pienpesiksen kautta lisää pelejä jo Keuruun turnauksessa. 
Ylöjärvellä Vahannan kyläkoulun tytöt halusivat pelata pesistä. Opettaja Pertti Leppänen aloitti harjoitukset 
ja tytöt pelasivat jo Jyväskylän turnauksessa. 
 
Keuruun Toverit ja Toijalan Vauhti ovat vanhoja pesisseuroja. Tosin ihan viimeisinä vuosina joukkueita ei 
sarjoissa ole näkynyt. Mutta Keuruun kentällä molemmat olivat pienpesisturnauksessa. Keuruun joukkue on 
koottu jääkiekkopojista ja Toijalan joukkue puolestaan pesiskoululaisista. Erikoista on myös Oriveden 
Fortunan jääkiekkopoikien ja Ponnistuksen lentistyttöjen yhteistyö ja joukkue pienpesissarjaan. Ja onhan 
Jyväskylän turnauksessa ollut mukana myös Diskoksen joukkue. 
 
Kaikkiaan pienpesis on koonnut kahteen turnaukseen jo parikymmentä joukkuetta. Ja huhuja liikkuu vielä 
siitäkin, että Lempäälän Kisan pesiskoululaiset ovat mukana seuraavassa turnauksessa ja Pirkkalan Pirkat 
lähtevät pelaamaan elokuussa Janakkalaan.  
 

 Hämeenkyrön Räpsä kokosi pojista ja parista tytöstä uuden pienpesisjoukkueen isompien sarjaan. 



Pienpesiksellä pyritään tarjoamaan aloitteleville joukkueille pelipaikka. Pienpesis on toiminnallinen peli, 
esimerkkinä viime sunnuntain 22 pelissä syntyi 692 juoksua. 
 
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. 
 
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. 
 
Vielä voivat uudetkin joukkueet ilmoittautua mukaan 20.6. mennessä Pesistulospalvelussa 
https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/112  
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/  

 
 
 
LADY-PESIS ON HAUSKAA 
 
Kalkun Ladyt Tampereelta, Lempäälän Lyöjättäret sekä Sastamalan Kumuri viettivät huisin hauskan Lady-
Pesis pelipäivän Tampereen Tahmelassa viime lauantaina. Kukin joukkue pelasi upeissa oloissa kaksi peliä ja 
saivat nauttia auringon lisäksi mainiosta peliseurasta ja juoksujuhlista. 
 

 
 
Pelituomarina toiminut Päivi Ikola painotti alkukiilassa rentoa fiilistä ja pelin opettelemista. Siinä päivä 
olikin mitä parhain. Ohjeita ja neuvoja jaettiin niin omille kuin vieraille, ja peliesitykset kehittyivät päivän 
aikana. Mitä pitemmälle päivä eteni, sitä enemmän nähtiin huimia lyöntejä ja uskomattomia koppeja. 

Ladyt nauttivat yhdessä Tahmelassa upeista peleistä ja pelien jälkeen saunasta.  

https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/112
http://pesisalueet.fi/keskimaa/wp-content/uploads/2018/03/Pienpesis-2018.pdf
http://www.pesis.fi/pesisnuoret/pienpesis/


Päivän tulokset: Kalkku – Sastamala 13-9, Sastamala – Lempäälä 9-12 ja Lempäälä – Kalkku 4-12 
 
Tampereella Kalkun kentällä Ladyt harjoittelevat kahdesti viikossa maanantaisin ja torstaisin. 
Harjoitusryhmässä on kaikkiaan viitisenkymmentä naista. Lempäälän Lyöjättäret iskevät palloa joka 
keskiviikko noin 30 pelaajan voimin. Sastamalassa Ladyt kokoontuvat Varilaan tiistaisin vajaan 30 naisen 
voimin. Lisäksi Kiikassa on toinen ryhmä maanantaisin. Lady-Pesis on toden totta tämän kevään ja kesän 
hittituote Pirkanmaalla. 
 

Jyväskylässä Lady-Pesis on oikein buumi. 
Jyväskylän Valon organisoiman naisten 
harrastepesiksen suosio on yllättänyt kaikki, ja 
osallistujamäärä on jo sata! Toiminta on ennen 
kaikkea matalan kynnyksen kunto- ja 
terveysliikuntaa, mutta harjoituksissa on 
mahdollisuus myös intensiiviseen liikuntaan, sillä 
ohjaajia on paikalla kolmesta viiteen ja 
osallistujiakin erilaisilla lähtökohdilla.  
Syyskuussa 8.9. pidetään Yrttisuon kentällä 
”wanhan ajan” puulaakiturnaus. 

 
 
 
 
HARRASTAJAMÄÄRÄT KASVUSSA  
 
Keskimaan alueen eli Pirkanmaan ja Keski-Suomen vuoden 2018 tärkein tavoite on harrastajamäärien 
lisääminen. Viime vuonna lisenssimäärä oli vain 1129 ja tämän vuoden tavoitteeksi on asetettu 1400 
lisenssiä.  
 
Viime viikon lopulla lukema oli jo 1071 eli tavoitteesta on koossa 75%. Kesäkuu on yleensä uusien 
harrastajien mukaan saamisessa merkittävintä aikaa, joten viime vuoden lukema ylittynee jo ennen 
juhannusta ja tavoitelukemakin saatetaan saavuttaa jo kesäkuun aikana.  
 
Mukavan kasvun esimerkkeinä ovat mm. Jyväskylän junnupesisliiga, Ikaalisten Tarmo ja Sastamala. Pesis on 
alueella selvästi nosteessa kuten alun pienpesistarinakin osoittaa. 
 
Hanki Pesispassi tai Harrastepassi juuri nyt! Pesiskoululaisen Pesispassin (10€) ja aikuisen harrastepelaajan 
Harrastepassin (5€ tai 30€) oikea hankinta-aika on juuri nyt, sillä Sporttiturva tulee voimaan 1.4.2018, kun 
maksat sen 30.6.2018 mennessä. Lue lisätietoa passien tuoteselosteesta:  
http://www.pesis.fi/@Bin/35339033/2018+Passien+tuoteseloste.pdf  
 
 

HARRASTEPESIKSEN SM-KISAT TAMPEREELLA 
 
Perinteinen Harrastepesiksen SM-turnaus pelataan jälleen Tampereen Kaupissa 28.-29.7. Sarjoina pelataan 
Miesten ja Sekasarja. Osallistumismaksu on 290€. Ilmoittautuminen tapahtuu 8.7. mennessä.  
 
Lisätietoja antaa Manse PP:n toimesta Inga Ärnfors p. 040 7575522 ja lisätietoja löytyy toki nettisivuilta: 
https://www.mansepp.fi/harrastepesis-sm/  

Jyväskylän Valon järjestämä Lady-Pesis kokoaa joka 
kerta useita kymmeniä naisia kansallispelimme pariin. 

http://www.pesis.fi/@Bin/35339033/2018+Passien+tuoteseloste.pdf
https://www.mansepp.fi/harrastepesis-sm/


SUURLEIRI TAMPEREELLA LÄHESTYY 
 
Valtakunnallinen D-ikäisten Suurleiri pelataan 125 joukkueen voimin 17.-22.7. Tampereella. Tiistaina 17.7. 
yhdeksän majoituskoulua täyttyy noin 1800 leiriläisestä. Pallo saa kyytiä 27 pelikentällä ympäri Tamperetta. 
Leirillä tullaan pelaamaan yli 650 ottelua mukaan lukien ikäluokan Itä-Lännet. 
 

Suurleirillä on omat nettisivunsa, joilta löytää 
paljon tietoa leiristä ja mm. osallistuvat 
joukkueet. Tutki siis osoitetta: 
http://www.pesis.fi/pesisnuoret/suurleiri/  

 
Leiriä tekemässä ovat Manse PP:n lisäksi yhteistyöseurat Hämeenkyrön Räpsä, Ruoveden Pirkat ja Ylöjärven 
Pallo. Seurat ovat jakaneet majoitusvalvonnan ja ruokailun talkoovuoroja keskenään. Talkoolaisia on useita 
satoja. Mutta tarjolla on vielä jokaiselle halukkaalle jotakin tehtävää, jotta leiriläiset saisivat Pirkanmaalta 
ikimuistoisen ihanan leirimuiston mukaansa. Jos siis haluat kantaa oman kortesi kekoon leirin 
onnistumiseksi vaikka kioskissa, liikenteenohjauksessa tai kentänhoidossa, ota yhteyttä leirinjohtajaan Inga 
Ärnforsiin p. 040 7575522 tai vaikka Mika Mikolaan p. 050 5578522. 
 

 
NAISTEN IDÄSSÄ VAHVA EDUSTUS MANSESTA JA KIRITTÄRISTÄ 
 
Itä-Länsi ottelut pelataan kesä-heinäkuun vaihteessa Joensuun upouudella  
stadionilla. Naisten Itä-Lännessä pelaa yhteensä peräti yhdeksän Manse PP:n ja  
Kirittärien pelaajaa. Tamperelaisseurasta arvo-otteluun valittiin Kirsi Ala-Lipasti,  
Mira Kolehmainen, Susanna Kylä-Kause, Henna Peltokangas ja Senni Sallinen.  
Kirittärien kvartetin muodostavat Virpi Hukka, Eeva Mäki-Maukola, Emma Nieminen  
ja Marjukka Urpelainen. Kaikki edustavat Idän joukkuetta, vaikka Tampere melko  
kaukana itärajasta sijaitseekin… 
 
B-tyttöjen Itä-Lännessä nähdään Idän paidassa Kirittärien Ella Korpela ja Lännen  
asussa Hämeenkyrön Räpsän B-tytöissä pelaavat Venla Ahola, Siiri Leppänen ja  
Henna Suominen. Onpa pelissä myös Janakkalan Janan Anna Ala-Kauhaluoma ja  
Senni Korhonen, jotka molemmat ovat pelanneet Mansen naisten joukkueessa.  
B-poikien Lännen paitaan pukeutuu Ruoveden Pirkkojen kasvatti Manse PP:n  
Pyry Alanen.  
 

Omat kannattajajoukkonsa voivat Joensuuhun kerätä myös 
Ikaalisten Tarmon kasvatti Laura Kerola naisten pelissä sekä A-
poikien Itä-Lännessä nähtävät Jyväskylän Kirin kasvatit Atte 
Brandt ja Aku Kettunen. 

 
Lue lisää Itä-Lännestä: https://www.ita-lansi.fi/ita-lansi/  

 
Miesten Ykköspesiksen Itä-Länsi pelataan jo 28.6. Varkaudessa. Lännen joukkueessa on viisikko Mansen 
joukkueesta: Ville Hotakainen, Jarkko Paloniemi, Severi Piispanen, Roope Reinikka ja Timo Torppa. Lisäksi 
merkkiä näyttää Mika Kulmala. Idän paitaan on valittu Ilkka Ylitalo Lievestuoreen Kisasta. Idän toisena 
pelinjohtajana on Jyväskylästä Jussi Muilu ja joukkueenjohtajana Perttu Hautala. 
 

 
  

Mansen Susanna Kylä-Kause 
on yksi ensikertalaisista Itä-
Lännessä. Kuva: Manse PP 
Rami Myllymaa 

http://www.pesis.fi/pesisnuoret/suurleiri/
https://www.ita-lansi.fi/ita-lansi/


KESKIMAAN PESISKAUDEN PÄÄTÖS 10.10. JÄMSÄSSÄ 
 
Vaikka pesiskausi on vielä alkutaipaleella tämän kauden osalta, on hyvä merkitä kalenteriin jo yksi syksyn 
päivämäärä. Keskiviikkona 10.10. palkitaan Keskimaan alueen parhaita pelaajia sekä ansioituneita toimijoita 
ja seuroja Himoksella Jämsässä. Samana iltana pidetään samalla Keskimaan kilpailutoiminnan kehitysilta eli 
varsinkin juniorijoukkueiden valmentajien viestit ovat tärkeitä vuoden 2019 toiminnan suuntaamiseksi. 
 
Juuri ennen Keskimaan kauden päätöstä on koko pesiskauden valtakunnallinen päätöstapahtuma. 
Maamme pesäpallokauden päätösristeily on jokavuotinen klassikko jo yli 40 vuoden kokemuksella. Tallink 
Siljan Europa-laiva lastataan 6.-7.10. 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 kellon ympäri. Lue lisää: http://www.pesis.fi/?x21605=37752757 
 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
29.6.-1.7. Itä-Länsi    Joensuu 
8.7. Pienpesisturnauspäivä  Tampere 
8.-13.7. Tenavaleiri   Kouvola 
17.-22.7. Suurleiri   Tampere 
24.-28.7. Naperoleiri   Haapajärvi 
28.-29.7. Harrastepesiksen SM-kisat  Tampere 
29.7.-3.8. Nuorisoleiri   Seinäjoki 
18.8. Pienpesisturnauspäivä  Hämeenkyrö, Janakkala ja Ylöjärvi 
1.-2.9. Valtakunnallinen Lady-Pesis turnaus Turku 
2.9. Pienpesisturnauspäivä  Ikaalinen, Ruovesi ja x 
15.-16.9. C-ikäisten maakuntaturnaus  Tampere 
6.-7.10. Pesiskauden päätösristeily  Helsinki 
10.10.  Keskimaan palkitsemistilaisuus Jämsä 
 
 

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

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

Jos seurassasi pohditaan pesiskoulu- tai harrastepesisasioita, ota rohkeasti yhteyttä. Kysy lisää… 
 

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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