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Nyt pelataan!
Tulevana viikonloppuna pelattava Laitilan alueleiri on Eteläisen alueen pesiskauden
ensimmäinen iso juhlatapahtuma. Nyt on aika nauttia pesiksestä, peleistä, leireistä
ja kaiken tämän mukana tuomasta positiivisesta fiiliksestä. Aluetoiminnassa
siirretään myös katseet kentällä tapahtuvaan toimintaan samalla tulevaa talvikautta
jo suunnitellen. Tässä lyhyt katsaus alueemme toimintasuunnitelman etenemiseen
sekä tuleviin asioihin.

Pesiskoulujen toteutumista seurataan ja siinä autetaan. Laadukas pesiskoulu ja sen
jälkeinen ohjattu siirtyminen joukkuetoimintaan palvelee uusien joukkueiden
perustamista. Vierailemme pesiskouluissa sekä autamme pesiskouluvastaavia työssään.
Pääpaino on junioritoiminnan kasvuun tähtäävien seurojen pesiskoulujen tukeminen
Lahdessa, Hyvinkäällä, Espoossa, Helsingissä, Keravalla, Kuusankoskella sekä Turun
seudulla.

Alue on tehostanut markkinointiviestintää. Haluamme olla lisäämässä paikallisten
seurojen näkyvyyttä, jotta yhdessä tavoitamme sosiaalisen median kanavissa
mahdollisimman paljon ihmisiä. Sekä pesäpallossa jo mukana olevia että uusia
mahdollisia harrastajia. Yleisen pesisbrändin vahvistaminen onnistuu parhaiten
yhteistyössä. Voit seurata meitä Facebookissa: @PPLetela sekä Instagramissa:
ppletela. Toivon että löydämme toisemme somessa, muistathan siis myös kutsua
meidät seuraamaan sinun kanaviasi.

Seurojen omien kasvutavoitteiden täyttymistä seurataan tarvittaessa ohjaten ja auttaen.
Kilpailuluvista suurin osa on jo aluesarjojen alkamisen vuoksi hankittu. Nyt asiaa
valvotaan valtakunnallisessa lisenssiseurannassa 16.6. asti. Uusien harrastajien
pesispassien ja harrastepassien ostamisessa autamme mielellämme. Jokainen
rekisteröity harrastaja on virallinen todiste lajiliikkeen kasvu-urasta ja asemasta.

JunnuSuper-sarjat käynnistyivät kaikissa maakunnissa. JunnuSuper on matalan
kynnyksen sarjatoiminta, jonka avulla aloittavien joukkueiden on helppo lähteä
mukaan säännölliseen, mutta kuitenkin kevyen sitoutumisasteen pelitoimintaan.
Pesäpallon sesonkiaika on nyt, jolloin uusia harrastajia ja jopa joukkueita saattaa
innostua pesiksestä. JunnuSuperin avulla kokeneempi joukkue voi ajaa uusia
harrastajia sisään lajin saloihin. Sarja on saanut hyvän vastaanoton joukkuemäärän
ollessa jo 37.
Aikuisten harrastepesisryhmiä on aloittanut toimintaansa ympäri Eteläistä aluetta.
Olemme olleet mukana pitämässä ryhmien aloitusharjoituksia Summassa sekä
tukemassa uuden paikkakunnan harrastepesiksen käynnistymistä Salossa,
Kaarinassa ja Raisiossa. Suurin osa alueemme harrastepesistoiminnasta tapahtuu
olemassa olevien pesäpalloseurojen toimesta. Harrastepesis tukee ja täydentää
seuratyötä lisäten lajinäkyvyyttä, monipuolistaen toimintaa ja tuottaen jopa uusia
talkoolaisia, valmentajia tai joukkueenjohtajia. Tämä on upea asia ja näin sen
halutaan jatkossakin olevan. Alue pyrkii tulevaisuudessakin auttamaan seuroja
oman harrastepesistoiminnan käynnistämisessä.

Tulevan talvikauden koulutussuunnitelmaa laaditaan.
Koulutusvaatimukset laajenevat kaudelle 2020 koskemaan myös aluesarjoja sekä
vanhempia juniori-ikäluokkia. Tämä tulee tarkoittamaan
kasvavaa määrää juniorivalmentajakoulutuksia alueellamme.
Haluamme vastata seurojen koulutustarpeeseen, joten
asiaa valmistellaan jo Laitilan leirillä pidettävässä
valmentajien palaverissa sekä sähköisellä
koulutustarvekyselyllä.
Lämmintä ja pesiksen täyteistä kesää toivottaen

Ville Pulkkinen
aluevastaava

Leirikesä alkaa nyt!
Leirikesän ensimmäiset juoksut näkevät päivänvalon jo tämän
viikon perjantaina Laitilassa. Eteläisen alueen alueleiri on
koonnut 83 joukkuetta Vakka-Suomeen. Luvassa on aurinkoa ja
hellettä sekä varmasti lukuisa koppeja, syöksyjä, huteja kuin
kunnareitakin.
Perustietoa leiristä löytyy Laitilan Jyskeen kotisivuilta.
Alueleirin otteluohjelmat ja tulospalvelu tapahtuu
Pesistulospalvelussa.
Alueleiri on yksi kolmesta Eteläisen alueen isosta
leiriponnistuksesta tänä kesänä. Valtakunnallinen Tenavaleiri
pelataan Espoossa kuukauden päästä 1.-6.7. ja Nuorisoleiri
puolestaan Hyvinkäällä 22.-27.7.2019.

Lyhyesti kuukauden
uutisia
LISENSSITARKISTUS 3.-16.6.2019
Lisenssitarkastukset suoritetaan kaikissa pesäpallo-otteluissa
ajalla 3.-16.6.2019. Pelaavat joukkueet toimittavat ottelun
kirjurille lisenssiluettelot joko paperisina tai sähköisenä
lisenssien tarkastusta varten. Kirjuri tarkistaa lisenssiluettelon
vertaamalla sen tietoja pöytäkirjassa oleviin pelaajiin. Lue lisää
Eteläisen alueen uutisesta.
JUNNUKUVAT JAKOON
Eteläinen alue avasi kuvakilpailun alueemme pienimmille
junnuille. Tällä haluamme olla osaltamme välittämässä
harrastuksen aloittamisvaiheessa olevien ikäluokkien hyvää
fiilistä. Nappaa kuva ja lähetä se 7.6. mennessä.
Kuvat jakoon!

Seuraesittelyssä
Humppilan Veikot
Lämminhenkinen Humppilan Veikot on saanut vuoron
seuraesittelyssä. Humppilassa on vain yksi alakoulu, jossa on
noin 170 oppilasta. Humppilan Veikoilla on noin 70 lisenssiä.
Vaikka osa tästä määrästä on aikuispelaajia ja naapureistakin,
voisi hyvin sanoa, että Humppilassa ollaan tällä hetkellä aivan
hulluna pesikseen, mikä näkyi jo toukokuun turnausten
upeissa järjestelyissä.
Seuran pesäpallotoiminnassa aktiivisesti toimivat Mikko
Moisander ja Markus Seuranen viihtyvät kentällä ilta toisensa
jälkeen ja kertovat miksi Humppilassa ollaan hulluna
pesikseen.
Lue koko juttu PPL Eteläisen alueen sivuilta:
http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/05/28/humppilass
a-puhalletaan-yhteen-hiileen-seuraesittelyssa-humppilanveikot/

Pelaajaesittelyssä
Camilla Höglund
Aina iloinen ja nauravainen Roihuttarissa naisten ykköspesistä
pelaava Camilla Höglund pitää joukkueestaan paljon. Hän
kertoo, millaisin tavoittein Roihuttaret pelaavat kohti syksyn
ratkaisupelejä sekä antaa arvokkaita treenivinkkejä nuorille
junioreille.

Katso lisää:
http://pesisalueet.fi/etela/index.php/2019/05/24/toukokuunpelaajaesittely-camilla-hoglund-roihuttaret/

Kauden 2020 koulutukset jo nyt suunnittelun alla
Nyt olemme ajoissa liikkeellä, sillä suunnittelemme jo Eteläisen alueen ensi talven ja
kevään koulutuksia.
Kauden 2020 koulutusten rakentaminen juniorivalmentajapolulla tapahtuu
yhteistyössä alueen, seurakehittäjien ja seurojen kanssa. Juniorivalmentajapolun 1tason ja 2-tason koulutuskalenteri suunnitellaan yhteistyössä näiden toimijoiden
kanssa vaiheittain seuraavalla tavalla:
1) Alueen työntekijöiden ja seurojen valmennuksesta vastaavien yhteinen
tapaaminen kesäkuun alueleirien yhteydessä – tavoitteena hahmotella
koulutustarpeet ja alustava koulutuskalenteri. Ennen tätä tai tämän jälkeen tehdään
alueella koulutustarve-kartoitus. Tavoitteena on, että tapaamisessa hahmotellaan 13 koulutuskokonaisuutta alueelle ja se kuinka tämä toteutetaan (paikat ja
moduulimuotoisuus/koulutuspäivä).
Siksi järjestämme nyt lauantaina 8.6. Laitilan leirin yhteydessä infopalaverin, johon
kutsumme jokaisesta leirillä mukana olevasta seurasta edustajan paikalle. Palaveri on
illalla klo 20.30-21.00 Varppeen koululla.
Tätä ennen selvitä seurastasi koulutustarve ensi vuodeksi eli määrä ja osallistujien
nimet 1-tasolle ja 2-tasolle. Ilmoita määrät vastaamalla:
https://my.surveypal.com/Koulutustarve2020-Yhpcm1jSFgJDfm-f

2) Alueen työntekijät tekevät tämän tapaamisen perusteella koulutuskalenterin, joka
yhdistetään valtakunnalliseen koulutuskalenteriin (valmis jo syyskuussa 2019).
3) Syksyllä alue järjestää aluetapaamisen (sähköinen) seurojen valmennuksesta
vastaavien kanssa ja käydään läpi koulutuskalenteri ja koulutusten markkinointi.

Huomaathan, että koulutusvaatimukset vuonna 2020 koskevat leirien lisäksi myös
aluesarjojen pelejä. Koulutustoiminnan uudistuksista ja koulutusvaatimuksista on
tarkempi selvitys Juha Antikaisen laatimassa infossa. Tutustu siihen!

Lisenssikausi hyvässä vauhdissa
Eteläisen alueen selkeänä tavoitteena on
harrastajamäärien kasvattaminen. Tilannetta seurataan
säännöllisesti. Kesäkuun alussa seurat ovat saavuttaneet
2/3 asettamastaan tavoitteestaan.

Tilanne
1.6.2019

Tavoiteluku
2019

erotus

osuus
tavoitteesta

Kymenlaakso

539

887

-346

61 %

Uusimaa

1509

2239

-730

Varsinais-Suomi

1126

1757

Yhteensä

3174

4883

Tämän hetken TOP 5 kasvaneet seurat: (kuinka monikertainen
lisenssimäärä viime kauteen verrattuna)
1)

Paimion Pesis

1,90

2)

Ruskon Pallo

1,49

3)

Roihu

1,26

4)

Pyhällön Pyry

1,24

5)

Hämeenlinnan Paukku

1,03

Tämän hetken TOP10 eli suurimmat lisenssiseurat Eteläisellä alueella

1)

Hyvinkään Tahko

243

67 %

2)

Roihu

227

-631

64 %

3)

Laitilan Jyske

197

4)

Haminan Palloilijat

194

-1707

65 %

5)

Kouvolan Pallonlyöjät

168

6)

Loimaan Palloilijat jun

163

7)

Lahden Mailaveikot

157

8)

Espoon Pesis

140

9)

Turku-Pesis

134

10)

Pöytyän Urheilijat

108

Tapahtumakalenteri
7.-9.6.

G-D-ikäisten alueleiri, Laitila

8.6.

Koulutuspalaveri, 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, Helsinki

17.8.

Alueen omat D-junioreiden Itä-Lännet, Vihti

7.-8.9.

Lady-Pesisturnaus, Turku

