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Nyt luodaan lunta, tulevaa
kilpailukautta sekä
alueemme tulevaisuutta
Tulevan pesäpallokauden valmistelut ovat täydessä vauhdissa. Aluesarjaohjelmia
laaditaan. Aluesarjoissamme pelaa 118 oman alueen juniorijoukkuetta. Kun määrään
lisätään meillä pelaavat toisen alueen juniorijoukkueet sekä aikuisten aluesarjat,
päästään kunnioitettavaan lukuun 154 joukkuetta ennen JunnuSuperia.
Tuomarikoulutuksia pidetään. Leirivalmisteluja tehdään. Ja samanaikaisesti valmistellaan
jo suuntaviivoja Eteläisen alueen tulevaisuudelle vuonna 2022. Tässä aluevastaavan
vinkit asioista, joihin kannattaa seuraavien viikkojen aikana kiinnittää erityistä huomiota.
Suuren suosion saanut JunnuSuper (ks. video) laajenee. JunnuSuper on pienpesissarja,
johon on helppo tulla mukaan. Pelejä pelataan maakunnittain Varsinais-Suomessa,
Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Ilmoittautuminen pelipäiviin tapahtuu täältä.
Lisätietoa oman maakunnan JunnuSuperista saat alueesi seurakehittäjältä.

Eteläisen alueen seuraseminaari kokoontuu 13.4 Nummelassa. Tämä on seuratoimijoille
erinomainen mahdollisuus päästä vaikuttamaan Eteläisen alueen pitkän tähtäimen
suunnitelmiin. Seminaaria edeltää alueemme kilpailutiimin sekä johtoryhmän omat
strategiapäivät, joissa luottamushenkilöt linjaavat kilpailutoiminnan sekä aluetoiminnan
tavoitteita ja toimenpiteitä. Kuulen mielelläni teidän ajatuksista ja ehdotuksista
strategiapäiviin liittyen. 13.4 Seminaarissa on vielä muutama paikka vapaana. Näitä
kannattaa pikaisesti tiedustella myös allekirjoittaneelta.
Aurinkoista kevättä kaikille! Kiitos tekemästänne työstä.
Ville Pulkkinen
Aluevastaava

JunnuSuperiin
ilmoittaudutaan juuri nyt!
Pienpesis on helppo tapa tulla pesisharrastuksen pariin.
Se on 6 vs. 6 on matalan kynnyksen pelimuoto.
• Aktiivisuutta, paljon suorituksia, tekemällä oppimista
• Peliä pelataan tenavapallolla pienemmällä kentällä
• Joukkueessa 5-7 pelaajaa, jossa ulkopelissä pelipaikkoja kierrätetään
Pienpesiksessä joukkueen etu antaa tilaa ennakkoluulottomalle yrittämiselle,
kannustamiselle ja yksilöiden kehittymiselle. Pelaajat saattavat pelata
elämänsä ensimmäistä peliä ja tuomarit tuomita sitä. Tehdään siitä yhdessä
positiivinen kokemus.

Sarjamaksu on 55 euroa /
joukkue ja se sisältää
kaikki turnaukset.

JunnuSuper turnaukset ovat juuri tätä. Turnaukset pelataan pienpesiksen
säännöillä.

Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen päivät ovat jo näkyvissä, Uudenmaan
julkaistaan lähipäivinä.
Ilmoittaudu peliturnauksiin täällä.

Lisenssikausi on avattu
Pesäpallon lisenssit ja passit kaudelle 2019-2020 ovat nyt
myynnissä lisenssikaupassa. Hankkimalla lisenssin huhtikuun
aikana tai passin 30.6.2019 mennessä valitsemaasi
tuotteeseen liittyvän vakuutuksen katsotaan olleen
voimassa 1.4.2019 alkaen.
Tulokaslisenssi tarjoaa matalan kynnyksen tulla mukaan
joukkuetoimintaan. Uutuutena kilpailutoimintaan
osallistuvalle 12-vuotiaalle tai nuoremmalle pelaajalle, jolla
ei ole aiempaa kilpailulisenssiä, voidaan hankkia
tulokaslisenssi.

Lisenssit ja passit hankitaan verkkopalvelusta. Samalla kertaa
on mahdollisuus lunastaa lisenssi yhdelle tai useammalle
henkilölle. Vahvistettuaan ostoskorin sisällön maksu tulee
suorittaa verkkopankissa tunnin sisällä.
Lue lisää pesisnetin uutisesta.

Eteläisen alueen kilpailutiimi on päättänyt alueen ItäLänsien järjestelyoikeudet ja pelipäivät seuraavasti:

E-juniorit la 10.8.2019, Humppilan Veikot
D-juniorit la 17.8.2019, Vihdin Pallo
C-juniorit su 11.8.2019 , Kerava
Toukokuun alkuun kaavailtu C- ja B-ikäisten alueleiri
Loimaalla on peruttu. Syynä tähän on liian vähäinen
joukkuemäärä. Tähän vaikutti varmaan B-ikäisten
kilpailukauden läheisyys sekä muut samaan aikaan
tarjolla olleet C-ikäisten turnaukset.
Järjestävä seura Loimaan Palloilijat Junioripesis koki
leirin järjestelyn tappiollisena olevan mahdotonta.

Tulossa kevätturnauksia mm.
La 27.4. D-tyttöjen kevätturnaus Roihuvuoressa
Su 5.5. F-G –ikäisten pienpesisturnaus Mynämäellä

Vielä on tuomarikoulutuksia jäljellä…
Pesäpallon tuomaritoiminta tarjoaa kaikille
halukkaille mielenkiintoisen tarkastelukulman
lajiin. Kuka tahansa taitotasosta riippumatta
pääsee mukaan, halu ja innostus kehittyä ovat
etusijalla. Tuomari ei saavuta koskaan
täydellisyyttä.
Alle 18-vuotiaiden tuomarileirit ovat nousseet
kesäloman vetonauloiksi. Samanhenkiset
ystävät, monipuolinen oheisohjelma ja itsensä
kehittäminen luovat ainutlaatuisen
lisämausteen tuomaritehtävien oheen.
Uuden harrastuksen voit aloittaa missä iässä
tahansa. Seuroissa tarvitaan tuomareita
pienempiin ja isompiin rooleihin. Kaikki ovat
yhtä tärkeitä. Jos kiinnostusta riittää,
tuomaritoiminnan urapolku vie
parhaimmillaan ylimmille sarjatasoille asti.
Tervetuloa mukaan!

10.4. klo 18 Pöytyä, Lukontalo (D)

Jos vielä on tarvetta koulutuksella,
ole tarvittaessa yhteydessä.
Tuomarikoulutuksia koordinoivat:

11.4. klo 18 Loimaa, Liikuntahalli (D)

Etelä-Suomi ja Kymenlaakso:

11.4. klo 18 Mynämäki, Laurin koulu (D)

Sami Ritola,
sami.ritola@etelanpesis.fi,
p. 045 128 7414

2.4. Hamina (korttikoekoulutus)

Varsinais-Suomi:

10.4. Kouvola (alkeiskoulutus)

Jukka Laaksonen,
jukka.laaksonen@loimaa.fi,
p. 045 677 6851

3.4. klo 18 Humppila, Veikkojen maja (E+N)

10.4. Hyvinkää (korttikoekoulutus)
15.4. Kouvola (korttikoekoulutus)

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen
tapahtuu täällä:
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
tuomarikoulutukset-2019-etelainenalue-kaikki-alueen-seurat/

Seuraesittelyssä Kouvolan
Pallonlyöjät
Kouvolan Pallonlyöjien junioritoiminta vakuuttaa vuodesta
toiseen. Tulevana kesänä valtakunnallisilla leireillä nähdään
KPL:n poikajoukkueita kaikkiaan 11 kappaletta ja
edustusjoukkueen menestys on kasvattanut Kymenlaakson
pesisbuumia entisestään. Joukkue kaikissa ikäluokissa,
pesisliikkari, pesiskoulu sekä harrastepesis ja aktiivinen
talkoolaisten joukko mahdollistavat harrastamisen kasvavalle
joukolle nuoria pesäpalloilijoita.
KPL:n junioripäällikkö Harri Liekola on tuttu näky Koplan
toiminnassa. Hänen kauttaan tutustumme seuraan tarkemmin
http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/03/20/kouvolanpallonlyojien-pelaajapolussa-ovat-askelmerkit-kohdallaan/

Tutustu myös seuran kotisivuihin.

Henkilöesittelyssä
Pekka Kaijula

Toistoja ja pelinomaisuutta painottaa Loimaalta pesisoppinsa ammentanut Pekka Kaijula.
Kuukauden henkilöesittelyssä meillä on ilo ja kunnia tutustua nyt Turussa toimivaan
juniorivalmentajaan, Pekka Kaijulaan. Turku-pesiksen E-poikien valmentaja on päätynyt
valmentajatehtäviin peliuransa jälkeen omien lasten aloitettua pesäpallon harrastamisen.
Lue lisää: https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/03/pesisharrastus-jatkuuvalmennustehtavissa-kuukauden-valmentaja-pekka-kaijula/

Tapahtumakalenteri
• Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset
löytyvät osoitteesta:
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
• Tuomarikoulutuksiin ilmoittaudutaan
osoitteessa:
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtum
at/tuomarikoulutukset-2019etelainen-alue-kaikki-alueen-seurat/

13.4.

Eteläisen alueen Seuraseminaari, Nummela

7.5.

Helsinki-peli Sotkamon Jymy – Hyvinkään Tahko

11.5.

Kymenlaakson 1.pienpesisturnaus

26.5.

Varsinais-Suomen 1.pienpesisturnaus

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

10.8.

Alueen omat E-junioreiden Itä-Lännet, Humppila

11.8.

Alueen omat C-junioreiden Itä-Lännet, Kerava

17.8.

Alueen omat D-junioreiden Itä-Lännet, Vihti

