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Johtopäätösten aika on käsillä

Vaikka toimintavuosi 2019 on kalenterista katsottuna vielä kesken, on tässä 
vaiheessa pesäpallokautta jo aika aloittaa huolellinen oman toiminnan arviointi 
sekä siitä seuraavien johtopäätösten tekeminen. Etelän alueen kuluvaan 
vuoteen mahtuu luonnollisesti vielä paljon toimenpiteitä, joten työ on kesken. 
Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin jo todeta kauden sisältäneen sekä 
onnistumisia että epäonnistumisia. Tässä katsaus alueen 
toimintasuunnitelmaan sekä samalla avaus yhteisesti jatkuvalle keskustelulle.

Toimintasuunnitelmamme sisältää kolme valtakunnallisesti yhtenäistä 
pääkohtaa: 1) laadukkaiden peruspalveluiden tuottaminen, 2) 
harrastajamäärien lisääminen sekä 3) yhteistyön lisääminen seuroissa ja 
aluetoiminnassa. 

Pääkohtien alle on kirjattuna Eteläisen alueen omat tavoitteet. Laadukkaiden 
peruspalveluiden toteuttamisen tavoitteet keskittyivät kilpailutoiminnan, 
nuorisotuomaritoiminnan sekä viestinnän kehittämiseen. Harrastajamäärien 
lisäämisen päätavoitteet olivat JunnuSuper-sarjan laajentamisessa, pk-seudun 
starttitapahtumien toteuttamisessa, harrastepesisryhmien käynnistämisessä ja 
markkinointiviestinnän kehittämisessä. Yhteistyön lisäämiseksi asetimme 
tavoitteita seuratoimijoiden säännöllisille kohtaamisille, vuorovaikutteisen 
viestinnän lisäämiselle sekä seuratoimijoiden rekrytoimiselle. 
Toimintasuunnitelman tavoitteiden lisäksi yksi oman työni keskeinen tavoite on 
ollut vasta perustetun Eteläisen alueen toimintakulttuurin rakentaminen.

JunnuSuper-sarja on ollut yksi alueemme merkittävistä onnistumisista. Viestintä on 
ottanut konkreettisia edistysaskeleita, vaikka työtä jäi tehtäväksi runsaasti myös 
seuraaville vuosille. Seuratoimijoiden saattaminen samaan suunnittelupöytään yhdessä 
alueen työntekijöiden kanssa on toteutunut kilpailutiimin sekä tuomaritiimin aktiivisen 
toiminnan myötä. Harrastajamäärien osalta palasimme välivuoden jälkeen kasvu-uralle. 
Harrastepesispelaajien määrä kasvoi reilusti yli tavoitelukujen. 
Nuorisotuomarikoulutuksemme otti isoja harppauksia yhtenäisen koulutusrungon ja 
materiaalien muodossa.

Uuden toiminnan käynnistämisessä saimme kokea tappion karvasta kalkkia. 
Pelaapesistä.fi- starttitapahtumien tavoitteet eivät toteutuneet osallistujamäärien 
jäädessä vähäisiksi.  Nuorisotuomareille suunnattu ja uudistettu koulutustapa ei 
ensimmäisenä vuotenaan tuottanut merkittävästi lisää nuorisotuomareita. 
Kilpailutoiminnan uudistaminen aloitettiin osittain epäonnistuneella 
kilpailujärjestelmällä. Kymenlaaksossa oman työni painopiste oli Kotkan pesistoiminnan 
laajentaminen. Tässä tulokset ovat vaarassa jäädä saavuttamatta. 

Missä epäonnistuimme, siinä sisuunnumme. Olen ylpeä alueen tiimien, 
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden rohkeudesta katsoa asioita uudella tavalla ja 
kokeilla. Kehittämisessä epäonnistuminen tuottaa parempaan lopputulokseen 
pääsemisen kannalta korvaamatonta tietoa. Oleellista on kokemuksista saadun tiedon 
hyödyntäminen jatkotoimenpiteistä päätettäessä. Ajattelun tulee olla sävyltään 
ratkaisukeskeistä.

Jatkamme yhteistä keskustelua kuluneesta kaudesta sekä tulevasta vuodesta 2020 
alueen seuraseminaarissa ja kauden palkitsemistilaisuudessa 12.10. Riihimäellä.
Ville Pulkkinen/ aluevastaava

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/09/kutsu-etelaisen-alueen-seuroille/


Lyhyesti kuukauden 
uutisia

Seuraseminaari 12.10. Riihimäellä

• Haluamme kuulla seurojen näkemyksiä tulevan kauden 
kilpailutoiminnan uudistuksista sekä muista alueen 
toimenpiteistä. Tervetuloa vaikuttamaan. 
Palkitsemistilaisuudessa juhlimme yhdessä kauden aikana 
menestyneitä nuoria sekä kiitämme seura-aktiiveja 
työpanoksestaan. Tule mukaan!

Ohjeistus henkilötietojen käsittelyyn seuroissa

• Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut 5.8.2019 
tiedotteen/oppaan “Henkilötietojen käsittely 
yhdistystoiminnassa”. Mikäli tämä asia vielä mietityttää 
omassa seurassasi kannattaa käydä tutustumassa, sillä 
sieltä löytyy kattava tietopaketti ja päivitettyjä ohjeita, 
miten toimia henkilösuoja-asioissa. Tästä pääset lukemaan 
tiedotetta.

Yläkoululeiri starttaa Pajulahdessa täydellä ryhmällä 

• Pajulahden yläkoululeiri sai loistavan vastaanoton.

Ilmaista markkinointimateriaalia seuroille
• Eteläinen aluekerää kuvapankkia, jota alueemme seurat 

saavat vapaasti käyttää markkinoidessaan omaa 
toimintaansa. Kuvapankki löytyy osoitteesta 
https://emmirasaphotography.kuvat.fi/kuvat/Pesisleiri+Laitila
+8.6.2019/ Muistattehan mainita kuvaajan nimen kuvan 
yhteydessä (@EmmiRasa)

Pääkaupunkiseudun pesisakatemia starttaa 1.10.
• Viime keväänä lentävän lähdön saanut Pääkaupunkiseudun 

pesisakatemia jatkaa toimintaansa lukuvuonna 2019-2020. 
Akatemia on suunnattu kaikille toisen ja kolmannen asteen 
opiskelijoille, jotka harjoittelevat määrätietoisesti ja 
tähtäävät huipulle. Lue lisää.

Seurapaitapäivä 24.9. värittää päivän seuran väreillä
• Seurasydän -kampanja on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. 

Ota somessa seurantaan #seurasydän ja tykkää Seurasydän 
Facebook-sivuista. Muista viestittää seuroille 24.9. 
vietettävästä Seurapaitapäivästä.

Kiitä valmentajaa -päivää vietetään 25.9. 
• Ideana on tuoda valmentajaien arvokasta 

toimintaa #kiittikoutsi
Lue lisää

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/09/kutsu-etelaisen-alueen-seuroille/
https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-yhdistystoiminta
https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/08/pajulahden-ylakoululeirille-taysi-ryhma/
https://emmirasaphotography.kuvat.fi/kuvat/Pesisleiri+Laitila+8.6.2019/
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/09/maksutta-mukaan-paakaupunkiseudun-pesisakatemiaan-kausi-alkaa-1-lokakuuta/
https://www.olympiakomitea.fi/2019/09/11/seurapaitapaivaa-juhlitaan-tiistaina-24-9-liputetaan-yhdessa-seuratoimintaa/
https://www.suomenvalmentajat.fi/uutiset/valmentajan-paiva-haaste/
https://www.suomenvalmentajat.fi/uutiset/kiita-valmentajaasi-25.9-1/


Alueleirihaku
2021 ja 2022
Eteläinen alue kehittää alueleirijärjestelmäänsä uuden
strategiansa mukaisesti.

Jakamalla G-D ikäluokkien alueleirin kahteen erilliseen
leiriin mahdollistamme leirien järjestämisen myös
pienemmillä paikkakunnilla. Lisäksi F-G-ikäluokan
harrastajamäärien kasvu ennakoi joukkuemäärien
nousua tasolle, jossa alueleirijärjestelmän muuttaminen
vuodesta 2021 alkaen on perusteltua. Alueleiri piristää
järjestävän seuran toimintaa niin taloudellisesti kuin
toiminnallisesti.

Eteläinen alue hakee järjestäviä seuroja G-C-ikäisten
alueleireille vuosina 2021 ja 2022.
Leirien järjestelyoikeuksia voivat hakea Suomen
Pesäpalloliitto PPL ry:n (PPL) Eteläisellä alueella
sijaitsevat jäsenseurat.

Hakuaikaa on lokakuun 2019 loppuun saakka.

Lue lisää aiheesta: https://www.pesis.fi/etela-
uutiset/2019/09/alueleirihaku-2021-2022/

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/06/2019-5-2-Strategia-2022-Etel%C3%A4inen.pdf
https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/09/alueleirihaku-2021-2022/


Pesisliikkari käyntiin 
vielä tänä vuonna?
Olisiko teidän seura mahdollinen pesisliikkaritoiminnan
järjestäjä?

Pesisliikkarin voisi halutessaan aloittaa talvitoimintana loka-
marraskuussa. Esittelykierrokset kannattaa tehdä 
päiväkodeilla sekä esikouluryhmissä, näistä on erinomaisia 
kokemuksia!

Pesisliikkari on 3-5-vuotiaiden liikuntaleikkikoulu, jossa 
opetellaan motorisia perustaitoja, ryhmässä toimimista sekä 
totutellaan seuratoimintaan. Pesisliikkaria on myös oiva tapa 
saada lapsia entistä nuorempana mukaan juuri teidän 
seuraanne ja hyödyntää pesisliikkaria osana seuran 
pelaajapolkua. Pesisliikkari > pesiskoulu > joukkuetoiminta.

Lisätietoa pesisliikkarista Pesäpalloliiton sivuilta.

Jos seuranne innostuu liikkaritoiminnasta, ota yhteyttä 
Villeen, Aleksiin, Mauriin tai Mikaan 
https://www.pesis.fi/etela/yhteystiedot/

https://www.pesis.fi/pelaamaan/pesisliikkari/
https://www.pesis.fi/etela/yhteystiedot/


ONNITTELUT KOUVOLAAN SM-PRONSSIMITALEISTA !!!



Loimaan miehet 
ja Haminan naiset 
Ykköspesikseen

Lämpimät onnittelut nousijoille! 

Onnittelut myös aluesarjojen ja maakuntasarjojen voittajille! 
Miehet alue: Rekolan Pesis
Naiset alue: Keravan Pesis-Juniorit
Miehet maakuntasarja etelä: Otakoppi, Espoo
Naiset maakuntasarja etelä: Haminan Palloilijat II
Miehet maakuntasarja lounainen: Pomarkun Pyry
Naiset maakuntasarja lounainen: Ulvilan Pesä-Veikot



Eteläisen alueen juniorien 
mestaruudet ratkottu

Juniorien aluesarjat on saatu pelattua päätökseen. Onnittelut kaikille mitalisteille! 

E-tytöt
1. Vihdin Pallo
2. Roihu
3. Janakkalan Jana

E-pojat kilpasarja
1. Kouvolan Pallonlyöjät
2. Hämeenlinnan Paukku
3. Hyvinkään Tahko 

E-pojat pelisarja
1. Lahden Mailaveikot
2. Jokioisten Koetus
3. Hämeenlinnan Paukku

D-tytöt kilpasarja
1. Roihu 
2. Hyvinkään Tahko
3. Haminan Palloilijat

D-tytöt pelisarja
1. Jokioisten Koetus
2. Mynämäen Vesa
3. Hyvinkään Tahko 

D-pojat kilpasarja
1. Espoon Pesis
2. Hyvinkään Tahko
3. Kouvolan Pallonlyöjät

D-pojat pelisarja
1. Espoon Pesis
2. Pöytyän Urheilijat
3. Kouvolan Pallonlyöjät

C-tytöt
1. Kirittäret
2. Kuusankosken Puhti
3. Roihu

C-pojat kilpasarja
1. Kinnarin Pesis 2006
2. Hyvinkään Tahko
3. Espoon Pesis

C-pojat pelisarja
1. Kouvolan Pallonlyöjät
2. Haminan Palloilijat
3. Ulvilan Pesä-Veikot



Lisenssikausi hyvässä vauhdissa
Vuonna 

2018
Tilanne 

9.9.2019
Tavoite 

2019
Erotus / 
tavoite

osuus 
tavoitteesta

Kymenlaakso 856 669 887 -218 75 %

Uusimaa 2005 2246 2239 +7 100 %

Varsinais-Suomi 1319 1608 1757 -149 92 %

Yhteensä 4180 4523 4883 -360 93 %

Pesäpallon lisenssien määrä on noussut jälleen 
uuteen ennätykseen kuluvalla lisenssikaudella. 
Lisenssejä on tähän mennessä lunastettu 
valtakunnassa jo yhteensä yli 17 800.
Valtakunnallinen uutinen aiheesta

Eteläisen alueen lisenssimäärä ylitti syyskuun alussa 
jo luvun 4500. Kasvua on siis noin +350 lisenssiä 
viime kauteen, mutta toisaalta juuri saman verran 
ollaan jäljessä seurojen asettamia tavoitelukuja. 

Lisenssimäärät lisenssiluokittain Etelä 2018 Etelä 2019 muutos Etelä Suomi 2018 Suomi 2019 muutos Suomi
kilpalisenssit lapset 928 1061 133 4214 4646 432
kilpalisenssit nuoret 924 864 -60 3547 3437 -110
kilpalisenssit aikuiset 862 839 -23 2734 2685 -49
T-lisenssit 230 223 -7 945 898 -47
harrastepassit 290 605 315 1657 2360 703
pesispassit 946 931 -15 4266 3860 -406

yhteensä 4180 4523 343 17363 17886 523

https://www.pesis.fi/uutiset/2019/09/kasvu-jatkuu-pesapalloilijoita-kautta-aikain-ennatysmaara-lisenssiurheilijoina/


Paimion Pesis tuplasi lisenssimäärän

Pesis on varsin hyvässä kasvuvahdissa Eteläisellä alueella. Upea 
esimerkki siitä on uuden rennolla ja innostavalla tavalla toimiva 
Paimion Pesis. Lue lisää täältä. 

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

1) Paimion Pesis 2,12

2) Salon Viesti 1,78

3) Hyvinkään Tahko 1,65

4) Ruskon Pallo 1,62

5) Pyhällön Pyry 1,41

Elokuun alun TOP10 eli suurimmat lisenssiseurat Eteläisellä alueella

1) Hyvinkään Tahko 400

2) Lahden Mailaveikot 282

3) Kouvolan Pallonlyöjät 251

4) Turku-Pesis 249

5) Roihu 246

6) Laitilan Jyske 231

7) Haminan Palloilijat 203

8) Kinnarin Pesis -06 193

9) Loimaan Palloilijat Juniorit 188

10) Pöytyän Urheilijat 155

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/09/paimion-pesis-tuplasi-lisenssimaaransa/


Ladyt valtasivat
Turun

Valtakunnallinen Lady-
Pesis-turnaus keräsi 42 
joukkuetta eri puolilta 
Suomea Turkuun 
syyskuun alussa. Lue 
hyvästä fiiliksestä. 

https://www.pesis.fi/uutiset/2019/09/luovuus-paastettiin-valloilleen-lady-pesis-turnauksessa-katso-kuvat-upeista-asuista/


Tapahtumakalenteri
5.-6.10. Valtakunnallinen pesiskauden päätösristeily

12.10. Etelän seuraseminaari ja palkitsemistilaisuus, 
Riihimäki. Lue lisää!

KOULUTUSINFOA!!!
Järjestämme tason 1 koulutukset viikonloppukoulutuksina. 
Pääset suorittamaan molemmat koulutuspäivät ja introillat 
yhden viikonlopun aikana.

Järjestämme koulutukset seuraavissa paikoissa

22.-24.11.2019 Kouvola

17.-19.1.2020 Vihti

31.1.-2.2.2020 Mynämäki

27.-29.3.2020 Lahti

Tason 2 koulutukset järjestetään kolmena viikonloppuna 
Pajulahden urheiluopistolla. Kouluttajana toimii Joensuun 
Mailan mestarivalmentaja Petri Pennanen!

Viikonloput:

1.-3.11.2019 Lajitaito

13.-15.12.2019 Pelitaito

24.-26.1.2020 Ominaisuus

Eteläisen alueen koulutustoimintaan liittyvä tieto löytyy 
täältä.KOTISIVUMME OVAT MUUTTANEET! 

Uudet kotisivumme löytyvät osoitteesta 
https://www.pesis.fi/etela/

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/09/kutsu-etelaisen-alueen-seuroille/
https://www.pesis.fi/etela/toiminta/koulutus/
https://www.pesis.fi/etela/

