
Seurakirje
Elokuu 2019 



Kilpailukauden huipennukset lähestyvät

Koulujen lukuvuoden alkaminen on merkki pesäpallon kilpailukauden 
kääntymisestä kohti loppuaan. Pelejä on takana edessä olevia otteluita 
enemmän. Vaikka kausi on vielä täydessä vauhdissa, on nyt korkea aika 
kääntää katseet tulevan talvikauden toimintaan niin seuroissa kuin 
aluetoiminnassa. Tässä lyhyt katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Pajulahden yläkoululeiritys on saanut hyvän vastaanoton. Rautainen 
valmennustiimimme Ella Kaasinen/ Tahko ja Anssi Lammila/KPL 
valmistautuvat Perttu Hautalan johdolla ottamaan vastaan uuden innokkaan 
ryhmän 2006 syntyneitä pesäpalloilijoita. Haluamme tehdä 
urheilijalähtöistä valmennusta. Ilmoittautuminen on auki 27.8. asti.

Alueen kilpailutiimi on käynyt läpi kuluvasta kaudesta kerättyä palautetta 
sekä sarjaohjelmien toteutumisesta laadittua tilastotietoa. Kerätyn tiedon 
pohjalta kilpailutiimimme on laatinut kauden 2020 aluesarjojen 
toteuttamisperiaatteet. Niitä käsitellään alueen yhteisessä 
seuraseminaarissa 12.10. Kauden 2020 sarjajärjestelmät sekä aluesarjojen 
toteutusperiaatteet tiedotetaan marraskuussa 2019.

Alueen ensimmäinen yhteinen palkitsemistilaisuus järjestetään 12.10. 
Eteläinen alue palkitsee junioreita, tuomareita, seuratoimijoita sekä seuroja. 
Kesän aikana menestyneiden tai muuten ansiokasta työtä tehneiden 
henkilöiden palkitseminen on vapaaehtoistoiminnassa kunnia-asia. Tätä 
perinnettä haluamme osaltamme vaalia jakamalla tunnustusta alueemme 
onnistujille ja ahertajille. Päätöksen palkittavista tekee alueen johtoryhmä 
allekirjoittaneen valmistelutyön pohjalta.

Alueen uuden strategian toteuttaminen konkretisoituu vuoden 2020 
toimintasuunnitelmassa. Tulevan kauden painopisteitämme tulevat 
olemaan laadukkaiden peruspalvelujen järjestämisen lisäksi 
harrastajamäärien lisääminen, seurojen ja alueen välisen yhteistyön 
lisääminen sekä tuomaritoiminta. Uusien painopistepaikkakuntien lisäksi 
tavoitteemme on kehittää kilpailutoimintaa, akatemiavalmennusta, 
talvikauden pelitoimintaa sekä valmentajakoulutusta. Haluamme olla 
kasvava, urheilullinen, rohkea ja järjestelmällisesti toimiva osa 
lajiliikettä. Toimintasuunnitelmaluonnosta käsitellään seuraseminaarissa 
12.10. yhdessä alueen seuratoimijoiden kanssa. https://www.pesis.fi/wp-
content/uploads/2019/06/2019-5-2-Strategia-2022-Etel%C3%A4inen.pdf

Alueemme seurat ovat kiertäneet pelikenttiä yhteensä 208 
aluesarjajoukkueen voimin. Tämä tiedostaen on perusteltua arvioida 
pelikentillä karttuneiden ikimuistoisten kokemusten määrän liikkuvan 
tuhansissa. Kilpasarjojen loppuhuipennuksia odottaessa ainakin yhden 
sarjan osalta voimme todeta elämysten määrän ylittäneen kaikki 
odotukset. Uusille harrastajille suunnattuun 6vs6 pelattavaan JunnuSuper-
sarjaamme on osallistunut kesän aikana yli 50 joukkuetta. Tämä ylittää 
alkuperäisen tavoitteen yli 20 joukkueella. Pesiksellä on imua.

Tsemppiä kauden viimeisiin peleihin 
ja talvikauden rakentamiseen.

Ville Pulkkinen
aluevastaava

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/06/2019-5-2-Strategia-2022-Etel%C3%A4inen.pdf


Yläkoululeirin haku 
käynnissä juuri nyt 
Pesäpallon yläkoululeiritys on saanut innostuneen vastaanoton nuorten keskuudessa. 
Hakukohteina lukuvuodelle 2019-2020 ovat Joensuu, Kuortane, Pajulahti (Nastola), 
Varala (Tampere) ja Vuokatti (Sotkamo)!

– Urheilupuolen lisäksi kyse on paljosta muustakin kuin pelitaidoista – urheilijaksi 
kasvamisesta, itsenäistymisestä, sosiaalisista verkostoista, vastuullisuudesta. 
Koulunkäynti ei saa kärsiä yläkoululeirityksestä. Kahden edellisen vuoden kokemukset 
koulunkäynnin sujuvuudesta ovat erittäin hyviä, Pesäpalloliiton koulutusvastaava 
Juha ”Upi” Antikainen iloitsee.

UUTTA: Eteläiselle alueelle kootaan nyt ensi kertaa omaa yläkoululeiritysryhmää, 
joka perustetaan nyt 2006-syntyneille pelaajille ja laajennetaan tulevina vuosina 
koskemaan kaikkia yläkouluikäluokkia. 

Mikäli et vielä ole täyttänyt hakulomaketta, tee se tiistaihin 27.8. kello 12 mennessä ja 
vinkkaa kavereillesikin!                                                                                              

Katso lisäohjeet: www.pesis.fi/ylakoululeiritys

Täytä hakulomake: my.surveypal.com/Ylakoululeiritys-2019-20

Yläkoululeirityksen sisällöt: https://bit.ly/2YYt0uw

Lue lisää Pajulahden yläkoululeiristä:lkki
https://pajulahti.com/valmennuskeskus/ylakoululeiritys/pesapallo/

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/07/ylakoululeiritys-yhdistaa-urheilun-ja-
koulunkaynnin/

http://www.pesis.fi/ylakoululeiritys
https://my.surveypal.com/Ylakoululeiritys-2019-20
https://bit.ly/2YYt0uw
https://pajulahti.com/valmennuskeskus/ylakoululeiritys/pesapallo/
https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/07/ylakoululeiritys-yhdistaa-urheilun-ja-koulunkaynnin/


Eteläisen alueen
Itä-Länsi satoa

Eteläisen alueen Itä-Länsi-ottelut on saatu pelattua. 
Järjestävät seurat hoitivat hommansa upeasti, jotta 
alueemme juniorit pääsivät näyttämään parastaan 
arvo-otteluissa. Tapahtumien tunnelmiin pääset 
vielä oheisten kuvalinkkien kautta! 

E-juniorit: 
Pojat kilpasarja: https://bit.ly/33G2A4t
Pojat pelisarja: https://bit.ly/33KdMNu
Tytöt: https://bit.ly/2TJMq5g
Kuvat: Sari Åman

D- juniorit: 
Pojat kilpasarja: https://bit.ly/2Hfnb5L
Pojat pelisarja: https://bit.ly/33CLVyu
Tytöt: https://drive.google.com/open?id=1Uv6-
3GgaNC8y8vc10B4msur8jFIIml2E
D-pojat kuvat: Saija Saarikko ja D-tytöt kuvat: Antti Vertanen

https://bit.ly/33G2A4t
https://bit.ly/33KdMNu
https://bit.ly/2TJMq5g
https://bit.ly/2Hfnb5L
https://bit.ly/33CLVyu
https://drive.google.com/open?id=1Uv6-3GgaNC8y8vc10B4msur8jFIIml2E


Lyhyesti kuukauden 
uutisia

• KOTISIVUMME OVAT MUUTTANEET! Uudet 
kotisivumme löytyvät osoitteesta 
https://www.pesis.fi/etela/

• Aluesarjojen sarjatilanteisiin pääset tutustumaan 
Pesistulospalvelussa.

• Baseball uutinenkin on löytänyt tiensä kirjeeseemme: 
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/08/vapaa-paasy-
suomen-ensimmaisen-baseball-stadionin-avajaisia-
vietetaan-helsingissa-lauantaina/

• Eteläisen alueen höntsäturnaus pelataan lauantaina 7.9. 
Meilahdessa – lue lisää: 
https://www.facebook.com/PPLetela/photos/a.967486056
741114/1360693184087064/?type=3&theater

Levitä sinäkin 
pesäpallon 
ilosanomaa 

mahdollisimman 
laajalle, myös lajia 

vähemmän 
tuntemattomien 

keskuuteen!

Pesishistoriaa tehtiin noin viikko sitten. Hyvinkään Tahkon Juha 
Korhonen iski kaikkien aikojen kärkilyöntitilaston ykköseksi! 

https://www.pesis.fi/uutiset/2019/08/juha-korhonen-nousi-
kaikkien-aikojen-karkilyontitilaston-ykkoseksi/

https://www.pesis.fi/etela/
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/152
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/08/vapaa-paasy-suomen-ensimmaisen-baseball-stadionin-avajaisia-vietetaan-helsingissa-lauantaina/
https://www.facebook.com/PPLetela/photos/a.967486056741114/1360693184087064/?type=3&theater
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/08/juha-korhonen-nousi-kaikkien-aikojen-karkilyontitilaston-ykkoseksi/


KPL:n C-pojille 
Suomen mestaruus
Espoon Tenavaleirin mitalisuoran jatkoksi löytyi menestyjiä myös 
Nuorisoleiriltä Hyvinkäältä ja Suurleiriltä Oulusta.

Kouvolan pallonlyöjien C-pojat voittivat Hyvinkään Nuorisoleirillä kaikki 
ottelunsa. Kruununa finaalin voitto ja mestaruus!

Kouvolan poikien menestyksestä voit lukea täältä. 

Laitilan Jyskeen tytöt pelasivat mitalikamppailuihin, mutta tuloksena oli neljäs 
sija. Haminan tytöt sijoittuivat seitsemänneksi. Lisäksi listalta löytyvät 15. 
Lahden Mailaveikot ja 17. Hyvinkään Tahko.

Suurleirillä D-poikien pronssia nappasi Haminan pojat. Kouvolan pojat 
pelasivat viidenneksi. Lisäksi listalta löytyvät 15. Espoon Pesis ja 17. 
Hyvinkään Tahko. 

Haminan tytöt olivat neljänsiä. Yhdeksäntenä tuloslistalla majailee Tahko ja 
kärkitusinan täydensi Roihu Helsingistä. 

Kaikki leiritulokset ja sijoitukset löytyvät pesistulospalvelusta 
www.pesistulosplavelu.fi

Naperoleirillä ei ratkota sijoituksia, mutta leirifiilistä koki moni Eteläisenkin 
alueen joukkue.

https://www.pesis.fi/uutiset/2019/07/c-poikien-suomen-mestaruus-kouvolaan-ilmiomainen-kpl-ei-hatkahtanyt-kuuden-juoksun-takamatkaa/
http://www.pesistulosplavelu.fi/


Seuraesittelyssä
Haminan Palloilijat
Haminassa eletään pesishuumaa. Seuran edustusjoukkue
taistelee miesten Ykköspesiksen kärkipeleissä noususta takaisin
Superpesikseen ja naisten joukkue takoi jo itsensä
suomensarjan lohkofinaaliin vakuuttavasti.  Seuran juniorit
pärjäävät pelikentillä jatkuvasti. Tänä kesänä kultamitalit on 
ripustettu seuran E-tyttöjen kaulaan ja pronssia
valtakunnallisella leirillä juhlivat D-pojat.

Seurassa suunnataan myös tulevaisuuteen. Tavoitteena on 
järjestää kaikkien aikojen Naperoleiri vuonna 2021.

Lue lisää Haminan toiminnasta. 

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/07/menestysta-uusia-kokeiluja-ja-naperoleirin-suunnittelua-seuraesittelyssa-haminan-palloilijat/


Lisenssikausi hyvässä vauhdissa

Vuonna 
2018

Tilanne 
8.8.2019

Tavoite 
2019

Erotus / 
tavoite

osuus 
tavoitteesta

Kymenlaakso 856 666 887 -221 75 %

Uusimaa 2005 2154 2239 -85 96 %

Varsinais-Suomi 1319 1524 1757 -233 87%

Yhteensä 4180 4344 4883 -539 89 %

Eteläisen alueen lisenssimäärä ylitti elokuun alussa 
vuoden 2017 lisenssilukeman 4324, joten paluu kasvu-
uralle on tapahtunut!  (Viime kautena 4180 lisenssiä)

Kasvua on siis tapahtunut, mutta seurojen itse asettamiin 
kasvutavoitteisiin ei ole ihan vielä päästy.

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

1) Paimion Pesis 2,02

2) Hyvinkään Tahko 1,65

3) Ruskon Pallo 1,58

4) Salon Viesti 1,50

5) Pyhällön Pyry 1,41

Elokuun alun TOP10 eli suurimmat lisenssiseurat Eteläisellä alueella

1) Hyvinkään Tahko 400

2) Lahden Mailaveikot 277

3) Kouvolan Pallonlyöjät 249

4) Roihu 244

5) Turku-Pesis 238

6) Laitilan Jyske 228

7) Haminan Palloilijat 203

8) Kinnarin Pesis -06 188

9) Loimaan Palloilijat Juniorit 175

10) Mynämäen Vesa 152



Tapahtumakalenteri
27.8. Ilmoittautuminen yläkoululeireille päättyy

7.9. Höntsäturnaus, Helsinki

7.-8.9. Valtakunnallinen Lady-Pesisturnaus, Turku

5.-6.10. Valtakunnallinen pesiskauden päätösristeily

12.10. Eteläisen alueen seuraseminaari ja palkitsemistilaisuus

Seuraa alueemme aikuisjoukkueiden otteita:

- Superpesiksessä KPL ja Tahko pelaavat 
puolivälieriä. Kouvola on kahdesti voittanut 
Seinäjoen, mutta Tahko vastaavasti kokenut 
tappion kahdesti Joensuulle. Jatkoon tarvitaan 
kolme voittoa. Tahkon naisten kauden 
puolestaan päätti Kirittäret etenemällä välieriin.

- Superiin noususta kisaa Haminan miehet Puijon 
kanssa tasavoiton. Sama tilanne on Pöytyän 
naisilla SiiPen kanssa, mutta Roihun naisten tie 
tyssäsi JoMan käsittelyssä.

- Suomensarjan lohkojen loppupeleissä ovat 
mukana jo Hamina ja Roihu naisten 
etelälohkossa sekä Loimaa lounaislohkossa. 
Loimaan miehet puolestaan saavat etelälohkon 
finaaliin kumppaniksi joko Tahkon tai 
PunaMustat ja tämä ratkeaa ensi keskiviikkona.

KOTISIVUMME OVAT MUUTTANEET! 
Uudet kotisivumme löytyvät osoitteesta 
https://www.pesis.fi/etela/

https://www.pesis.fi/etela/

