Seurakirje
Lokakuu 2019

Yhdessä tuumien,
eteenpäin katsoen
12.10. kokoontui Riihimäelle huomattavan suuri joukko pesäpalloseuroja
eteläisestä Suomesta. Lämminhenkisessä tilaisuudessa kuultiin lukuisia
mielenkiintoisia puheenvuoroja, joiden taustalla oli yhteinen halu luoda
lajille vahvaa tulevaisuutta. Onnistumisen kannalta keskeistä on tunnistaa
oleelliset kehitysaskeleet ja ottaa ne rohkeasti.
Pesisliikkari haastaa perinteisen pesiskoulun. Uusien harrastajien, niin
lapsien kuin aikuisten innostamiseksi on alle kouluikäisille toteutettavan
pesisliikkarin suosio kovassa kasvussa. Ensimmäisiin ohjattuihin
harrastuksiin hakeudutaan yhä useammin alle 7-vuotiaana. Yleismotorista
liikuntaa tukeva yhteiskunnallinen keskustelu luo entisestään kysyntää
lajille, jossa yhdistyvät maksimaalinen juoksunopeus, silmä-käsi-kehokoordinaatio sekä erilaisten välineiden käsittely.
Pienpesis opettaa ja koukuttaa lajiin. Alueittain pelattuihin
pienpesissarjoihin osallistui valtakunnallisesti tarkasteltuna yhteensä 157
joukkuetta. Kuluneen kesän aikana pelattiin lähes 900 ottelua. Pelitavan
suosio on kasvanut viimeisinä vuosina valtavasti. Pienpesis opettaa
tehokkaasti pelitaitoja ja toimii siten hyvin uusien harrastajien pelimuotona.
F-G-aluesarjan rinnalla pelattu pienpesis antaa valmentajalle lisää
mahdollisuuksia pelaajien yksilölliseen kehittämiseen.

Urheilullisen tason nousu lisää lajin uskottavuutta, näkyvyyttä ja
kiinnostavuutta. Juniorityössä tämä tarkoittaa perustyöhön panostamista.
Jokaisen pelaajan kehittymisen turvaamista. Laadukas juniorivalmennus
on parhaimmillaan alueen yhteinen päämäärä. Kilpailutoiminta voi tukea
urheilullisuutta. F-G-aluesarjajoukkueiden määrän lisääminen
mahdollistaa runsaan pelaamisen ja mielekkäät pelimatkat. E-pelisarjan
sääntöuudistuksen tavoitteena on aikaistaa kolmen palon peliin siirtymistä
ja täten lisätä valmentajien käytössä olevaa aikaa pelin opettamiseksi
ennen D-ikäluokkaa. Pyrkimys on edelleen luoda tasaisia pelejä eri
sarjoissa.
Henkilökohtaisesti olin ilahtunut
käydyn seminaarimme ilmapiiristä ja
samalla otettu seurojen halusta
osallistua uuden alueen toimintaan.
Yhteisen päämäärän tunnistaminen
on onnistumisemme yksi keskeinen
tekijä. Uskoni alueemme
yhtenäisyyteen on tämän
tilaisuuden jälkeen entistä
vahvempi.

Kiitos kaudesta
Ville Pulkkinen
aluevastaava

Pesäpalloliiton Eteläisen alueen ansioituneet saivat
palkinnot viime lauantaina Riihimäellä. Menestyjäseura oli
Haminan Palloilijat, joka putsasi lukumääräisesti eniten
palkintoja pöydältä.
Palkitut 2019:
E-tyttöjuniori: Mira Heikkilä, Haminan Palloilijat
E-poikajuniori: Perttu Kenttäaho, Jokioisten Koetus Juniorit
D-tyttöjuniori: Hertta Härkönen, Haminan Palloilijat
D-poikajuniori: Leevi Tuutti, Haminan Palloilijat
C-tyttöjuniori: Ilona Hakoniemi, Laitilan Jyske
C-poikajuniori: Elias Pitkänen, Kouvolan Pallonlyöjät
B-tyttöjuniori: Lina Olenius, Roihu
B-poikajuniori: Kaapo Kalmari, Hyvinkään Tahko
A-poikajuniori: Kalle-Tapio Huusko, Hyvinkään Tahko
Juniorivalmentaja: Marko Hovi, Haminan Palloilijat
Nuorisovalmentaja: Eero Pitkänen, Kouvolan Pallonlyöjät
Nuorisotuomari: Lauri Nikulainen, Ruskon Pallo -67
Nuorisotuomari: Niilo Heinonen, Hyvinkään Tahko
Seuratoimija: Anni Haukkamaa, Roihu
Seuratoimija: Paavo Kallio, Pöytyän Urheilijat
Seuratoimija: Sirpa Silventoinen, Vihdin Pallo

Eteläinen alue palkitsi parhaat

Innostava pesisteko: Humppilan Veikot
Innostava pesisteko: Lahden Mailaveikot
Kasvava seura: Paimion Pesis
Kasvava seura: Hyvinkään Tahko

Junioriseura: Laitilan Jyske
Menestyjä: Haminan Palloilijat

Yhteenvetoa Riihimäen
seuraseminaarista
Eteläinen alue järjesti yhteisen seuraseminaariin Riihimäellä 12.10.2019.
Paikalle saapui runsaasti väkeä, yhteensä neljäkymmentä henkilöä
kahdestakymmenestä eri seurasta. Seminaarissa käsiteltiin alueen tuloksia
kuluneelta kaudelta, toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020 sekä
kilpailutoiminnan uudistuksia kaudelle 2020.
Alueemme palasi harrastajamäärien osalta vakuuttavalle kasvu-uralle.
Lisenssimäärämme 4523 ylittää nyt alue-uudistuksen alkuvaiheiden
harrastajamäärät. JunnuSuper-sarjan suosio yllätti. 57 joukkueen
pienpesissarja kasvoi lähes kaksinkertaiseksi alkuperäiseen tavoitteeseen
verrattuna. Alueen toimintakulttuuri, järjestelmällisyys sekä seuraihmisten
sitoutuminen aluetoimintaan ottivat suuria kehitysharppauksia. Tuleville
vuosille jäi myös parannettavaa. Seuratoimijoiden rekrytoinnin tukeminen,
etupainotteinen tiedottaminen sekä seurajohtajien yhteistyön edistäminen
eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Huolta aiheuttaa kortillisten
tuomareiden määrän jatkuva vähentyminen.

Alueen toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2020 saivat
kannatusta. JunnuSuper-sarjan ja pesisliikkarin laajentamista
jatketaan. Kilpailutoimintaa kehitetään edelleen. Tämän lisäksi alue
panostaa koulutustoimintaan sekä aluevalmennustoimintaan.
Aluetoiminnassa aktiivisten seuraihmisten määrää lisätään. Alue
kannustaa seuroja tavoitteelliseen harrastajamäärien lisäämiseen
kasvuohjelman avulla. Tuomaritoiminta on valtakunnallinen
painopiste vuonna 2020.
Kilpailutoiminnan uudistukset tuottivat arvokasta ja pohdiskelevaa
keskustelua. Eniten puhuttivat suunnitelma pelata E-ikäluokan
pelisarja normaaleilla pelisäännöillä sekä C-tyttöjen pelisarjan
laajentaminen C-B-ikäluokan pelisarjaksi. Seuraedustajista koostuva
kilpailutiimimme käsittelee seminaarista syntyneet näkemykset
ennen lopullista päätöstä kauden 2020 sarjajärjestelmistä.
Kilpailutiimi kokoontuu 14.11.2019.
Kiitos kaikille osallistuneille hienosta tapahtumasta. Seminaarin
muistio on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Haku avattu: PPL myöntää
tukea junioripäällikön tai
toiminnanjohtajan
palkkaamiseksi
Pesäpalloliitto myöntää tulevaksi vuodeksi tukea
junioripäällikön palkkaamiseksi ja pilottikokeiluna
toiminnanjohtajan palkkaamiseksi. Haku on avoinna
kaikille Pesäpalloliiton jäsenseuroille 3.11.2019 klo
24.00 asti.
• Tutustu aiheeseen perusteellisen hyvin.
• Pyydä apua seurakehittäjiltä (yhteystiedot).
• Villen neuvontatukiot hyvän hakemusten
laatimiseksi (Skype-linkki upotettuna):
• Ti 29.10. klo 19:30-20:30
• Ke 30.10. klo 14-15

Petri Pennanen
kouluttaa 2-tasolla
Pajulahdessa
Eteläinen alue kuunteli seurojen palautteen ja
järjestämme 1-tason koulutukset viikonloppukoulutuksina. Niitä on tiedossa neljä tulevan talven
aikana. Pääset suorittamaan molemmat koulutuspäivät
ja introillat yhden viikonlopun aikana.

2-tason koulutukset järjestetään kolmena viikonloppuna
Pajulahden urheiluopistolla. Kouluttajana toimii
Joensuun Mailan mestaruuteen 2018 valmentanut Petri
Pennanen! Miltä koulutusviikonloppu näyttää
kouluttajan näkökulmasta ja mitä siitä voi koulutukseen
osallistuva valmentaja saada irti? Lue Petri Pennasen
haastattelu.

Koulutuksiin kannattaa ilmoittautua jo nyt!
Tarkemmat koulutustiedot ja koulutusvaatimukset
löydät osoitteesta:
https://www.pesis.fi/etela/toiminta/koulutus/

Alueleirihaku
päättyy 31.10.
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.
Hakuaika on 11.9.-31.10.2019.Alueen
johtoryhmä tekee päätöksen leireistä
vuoden 2019 loppuun mennessä.
Päätöksessä huomioidaan valtakunnallisten
leirien sekä Itä-Länsien sijoittuminen
alueella.
Tarkempaa tietoa löytyy uutisesta.

C-junioreiden ja
valmentajien leiritys
Eteläinen alue kokeilee uutta aluevalmennuksen konseptia. Cikäluokan valmentajille ja pelaajille järjestetään alueellinen leiripäivä
syksyllä 2019. Tarkoituksena on kokeilla toimintamallia, jossa
kokeneet ja menestyneet juniorivalmentajat avaavat oman seuran ja
joukkueen valmennus- ja pelinjohtotapoja. Samalla ikäluokan
kilpapelaajat pääsevät harjoittelemaan yhdessä.
C-poikien leiripäivä on Kouvolassa 9.11.2019 ja päivän
vastuuvalmentajana toimii Eero Pitkänen/KPL. C-tyttöjen 22.12.2019
leiripäivän vastuuvalmentajana Eerikkilässä on Sami Mäki/Jyske. KPL:n
ja Jyskeen oma C-ikäluokkajoukkue osallistuu leiritykseen. Alueemme
valmentajat voivat vapaasti ilmoittautua leiritykseen ja nimetä
samalla 2-3 pelaajaa/seura leirille mukaan.
Ilmoittautumisessa kannattaa olla nopea. Leirit täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lue lisää uutisesta.

leiriesite

Lyhyesti kuukauden
uutisia
Eteläisen alueen toimintasuunnitelma 2020 on
hyväksytty
•

Alueen johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman ja
talousarvion vuodelle 2020. Täällä:
https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/10/etelaisenalueen-toimintasuunnitelma-ja-talousarvio-vuodelle-2020/

OKM:n seuratukea voi hakea 12.11.-10.12.
•

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten
ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä
monipuolisen organisoidun liikunnan
kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö
tiedottaa asiasta lähiaikoina. Seuratkaa tilannetta,
mikäli kaipaat taloudellista tukea toimintaanne.

Yläkoululeiritoiminta käynnistynyt
•

Pajulahden 1. yläkoululeiri päättyi kuluneella
viikolla. Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu
joulukuussa.
https://www.instagram.com/p/B3t28fvhYUI/

KPL sai uuden junioripäällikön

Pesäpalloliiton syyskokous 16.11. Jyväskylässä:

• Kouvolan Pallonlyöjien oma kasvatti Isto Kauppinen aloitti
seuran junioripäällikkönä lokakuun alussa, kun erinomaista
työtä tehnyt Harri Liekola siirtyi toisiin tehtäviin. Lue
aiheesta lisää.

•

https://www.pesis.fi/uutiset/2019/10/kutsupesapalloliiton-syyskokous-jyvaskylassa-lauantaina16-11/

Kasvusuunnassa ollaan!
Eteläinen alue eteni kokonaisuutena kauden 2019 aikana vahvasti
kasvusuuntaan. Lajin harrastajamäärä kasvoi selvästi yli 300 lisenssillä, sillä
tämän vuoden lukema 4523 peittosi viime kauden lisenssiluvun 4180.
Mistä kasvu sitten syntyi? Pesiksen suosiosta kertoo etenkin se, että
harrastepassien määrä tuplaantui yhden vuoden aikana. Pienten lasten
kilpailulisenssien määrä kasvoi JunnuSuper –sarjojen ja tulokaslisenssin
myötä.
Toisaalta haasteita on eniten nuorten drop out ilmiössä ja varsinkin
murrosikäisten tyttöjen määrä lajin parissa vähenee edelleen.
ETELÄINEN ALUE
kilpalisenssit lapset
kilpalisenssit nuoret
kilpalisenssit aikuiset
T-lisenssit
harrastepassit
pesispassit

2018
928
924
862
230
290
946

2019
1061
864
839
223
605
931

muutos
133
-60
-23
-7
315
-15

yhteensä

4180

4523

343

Alueella 18 seuraa ylittää sadan lisenssin määrän. Seuroissa toiminta on
usein aaltoliikettä. Nyt yhteinen kasvun suunta näyttää innostavan seuroja.
Toivon mukaan saamme innostuksen hedelmistä nauttia ensi kaudellakin.

Suurimmat lisenssiseurat Eteläisellä alueella (1.10.):
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

156

11)

Espoon Pesis

155

12)

Mynämäen Vesa

153

13)

Vihdin Pallo

135

14)

Jokioisten Koetus juniorit

115

15)

Keravan Pesis juniorit

107

16)

Hämeenlinnan Paukku

104

17)

Janakkalan Jana

102

18)

Paimion Pesis

102

.

Tapahtumakalenteri
2020
2.-3.11.

2-tason koulutus lajitaidot, Pajulahti

16.11.

PPL:n vuosikokous, Jyväskylä

22.-24.11. 1-tason koulutusviikonloppu, Kouvola
13.-15.12. 2-tason koulutus pelitaidot, Pajulahti
14.-15.12. Pelinjohtajapäivät (SP, MYP), Tampere

Vinkki Olympiakomitean järjestämästä palvelusta !
Ma 4.11. klo 13-15 KLINIKKA: Yhdistystoiminnan perusteet
Seura on yhdistys ja yhdistys koostuu jäsenistä. Käydään läpi
yhdistystoiminnan perusteita. Tilaisuuden vetää Rainer
Anttila, Olympiakomitea.
Osallistua voi paikan päällä Sporttitalossa tai zoomilla.
Yhdistystoiminnan perusteet: Ilmoittautuminen>

17.-19.1.
24.-26.1.
31.1-2.2.
6.-9.2.

1-tason koulutusviikonloppu, Vihti
2-tason koulutus ominaisuudet, Pajulahti
1-tason koulutusviikonloppu, Mynämäki
Haminan Palloilijoiden turnaus, Kotka
Ilmoittautuminen alkaa marraskuussa!

27.-29.3. 1-tason koulutusviikonloppu, Lahti

5.-7.6.
3.-4.7.
5.-10.7.
13.-18.7.
20.-25.7.
28.7.-1.8.

Alueleiri, Lahti
Itä-Länsi, Pori
Suurleiri, Rauma-Eurajoki-Laitila
Tenavaleiri, Loimaa
Nuorisoleiri, Kuopio-Siilinjärvi
Naperoleiri, Kajaani

