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Pienin mutta määrätietoisin askelin eteenpäin

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaiset valmistelut ovat edenneet eri 
osa-alueilla. Tässä lyhyt katsaus aluetoimintaan kuluneen kuukauden 
aikana.

Aluevalmennuksen ensimmäiset kokeilut toteutetaan vuoden 2019 aikana. 
Leirien toinen osa on määrä järjestää vielä kevättalven 2020 aikana. 
Kokeilujaksojen jälkeen on aika tehdä johtopäätöksiä alueleiritoiminnan 
jatkosta talvella 2020-2021.

C-ikäisten hallipelaamisen eri toteutusmuotoja kokeillaan myös tulevan 
talven aikana. Käytettävissä olevien olosuhteiden kartoituksen sekä 
talouslaskelmien jälkeen aloitamme soittokierrokset pelien sopimiseksi 
asiasta kiinnostuneiden joukkueiden kanssa. Tavoite on löytää seuroille 
mielekäs toteutusmalli talvikautta 2020-2021 ajatellen.

Sarjajärjestelmien uudistukset ja toteutusperiaatteet päätettiin 14.11.2019. 
Kilpailutiimimme keskittyi kuluneen vuoden aikana sarjatoiminnan 
kehittämiseen. Tulevan vuoden aikana yhteiseen tarkasteluun otetaan 
kilpailutoiminnan lisäksi alueen valmennuksen ja pelaajapolun 
kehittäminen.

Junioripäälliköiden ja seurakehittäjien yhteistyötä tiivistetään. Jatkossa 
junioripäälliköt kokoontuvat säännöllisesti jakamaan kokemuksia ja 
pohtimaan ratkaisuja arjen haasteisiin.

Juniorivalmentajien koulutusviikonloput sekä 1-tason että 2-tason osalta 
ovat täydessä toteutuksen vaiheessa. Ensimmäinen 2-tason 
koulutusviikonloppu oli Petri Pennasen johdolla erinomainen paketti. 
Koulutusvastaavamme Mauri Tunkelo vetää 1-tason ensimmäisen 
koulutuskokonaisuuden Kouvolassa tulevana viikonloppuna.

Tuomarikoulutuksen kehittäminen sekä tuomarivastaavien tukeminen ovat 
työn alla sekä alueen tuomaritiimissä että tämän vuoden 
sopimusneuvotteluissa yhdessä tuomarikerhojen kanssa.

Harrastepesiksen kehittäminen käynnistyi Kymenlaaksosta.

Tapahtumia on monella rintamalla. Askeleet eivät ole suuria, mutta 
määrätietoisia. Tsemppiä talvikauden aloitukseen!

Ville Pulkkinen
aluevastaava

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


Teemakeskusteluja
seuraväelle ennen joulua

Näkemyksiä seuratoimintaan ja valmennukseen - Eteläinen alue järjestää seurojen 
yhteisiä teematilaisuuksia. Luvassa on ennen joulua neljä kokeilujaksoa. 

KÄSITELTÄVÄT TEEMAT

• 27.11. Mistä lisää ihmisiä seuraan? (seuratoimijoiden rekrytointi)

• 4.12. Miten parannat seurasi näkyvyyttä? (viestintä ja markkinointi)

• 11.12. Miten testaat pesäpalloilijoita? (valmennus)

• 18.12. Jätättääkö seurasi vuosikello? (seurajohtaminen)

Kaikki tilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin klo 19.30-20:30.

Tilaisuuksiin osallistutaan etäyhteydellä Teams-sovelluksella tai nettiselaimen 
välityksellä.

Linkki tilaisuuteen liittymiseksi julkaistaan alueen nettisivuilla ja somessa 
tapahtumaa edeltävänä päivänä. Tilaisuuteen voi tulla aktiivisesti keskustelemaan 
tai pelkästään kuuntelemaan.



Eteläisen alueen seuroille muhkea 
potti tukea seuratoimintaan

Pesäpalloliitto on myöntänyt jäsenseuroilleen yhteensä 150 000 euroa tukea junioripäällikön tai 
toiminnanjohtajan palkkaamiseen. Tukea myönnettiin yhteensä 21 seuralle.

Peräti seitsemän seuraa Eteläiseltä alueelta sai Pesäpalloliiton myöntämää palkkaustukea. Kuusi 
seuroista sai junioripäällikkötukea ja Espoo tukea toiminnanjohtajan palkkaamiseen. Näiden 
seurojen saldo kokonaispotista oli yhteensä 64.000 euroa.

Onneksi olkoon: 

• Haminan Palloilijat

• Hyvinkään Tahko

• Jokioisten Koetus Juniorit

• Kouvolan Pallonlyöjät

• Mynämäen Vesa

• Pöytyän Urheilijat

• Espoon Pesis

PPL:n myöntämästä tuesta lisää uutisessa.

https://www.pesis.fi/etusivun-laatikko/2019/11/pesapalloliitolta-muhkea-potti-seuratoiminnalle-palkkatukea-150-000-euroa/


Seuratuen haku on 
käynnistynyt
• Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratoiminnan

kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen
organisoidun liikunnan kehittämiseen liikunta- ja 
urheiluseuratoiminnassa.

• Tukea voi hakea työntekijän palkkaukseen tai toiminnan
kehittämiseen. Lue lisää seuratuesta OKM:n verkkosivuilta.

• Seuratuki on avautunut haettavaksi Suomisport-
palvelussa 12.11.2019. Hakuaika päättyy 17.12.2019 klo 16.15.

Seuratukea jaetaan noin neljä miljoonaa euroa. Pienin
haettava summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. Tukea
voi hakea enintään kahdelle vuodelle.

• Olympiakomitean uutinen

• Pesisnetin uutinen

• Ohje seuratuen hakupalveluun

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://info.suomisport.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/2019/11/11/seuratuen-haku-kaynnissa/
https://www.pesis.fi/etusivun-laatikko/2019/11/seuratoiminnan-kehittamistuen-seuratuki-hakuaika-on-alkanut/
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/11/video-nain-haet-kayttooikeuden-seuratuen-hakupalveluun-suomisportissa/


Kilpailutoiminnan uutisia
Ilmoittautuminen kauden 2020 aluesarjoihin on jo yllättävän lähellä. Eteläisen alueen 
kilpailutiimi on käynyt syksyn aikana seurojen ja joukkueiden palautteet läpi ja tehnyt niiden 
perusteella hieman muutoksia viime vuoden malliin. Oleellisimmat muutokset viime kauteen 
ovat:

• Otteluohjelmia ei tehdä päivämäärien osalta valmiiksi, vaan joukkueet saavat keskenään 
sopia päivämäärät. Myös turnauksien osalta tehdään siten, että kilpailupäällikkö 
määrittää turnausohjelman ja järjestäjän, mutta ei päivämäärää.

• Seuroja ei pakoteta järjestämään turnauksia. Järjestämishalukkuus kysytään 
sarjailmoittautumisen yhteydessä.

• Jokaiselle sarjalle määritetään viikonpäivä, jolloin ottelut lähtökohtaisesti kyseisessä 
sarjassa pelataan. Pelit voidaan pelata myös muina päivinä, mikäli se molemmille 
joukkueille sopii.

• C-, D- ja E- ikäisten kilpasarjat, sekä C- ja D- ikäisten pelisarjat pelataan lähtökohtaisesti 
yksittäisinä peleinä. D- ja E- ikäisissä pelataan turnauksina, mikäli välimatkat ovat pitkät.

• Pelisarjoja pyritään mahdollisuuksien mukaan pelaamaan lähilohkoissa, mikäli 
joukkuemäärä sen sallii. Kilpasarjat pelataan yhdessä lohkossa.

• Sijoitusotteluita tai lopputurnauksia ei pelata, voittajat määräytyvät runkosarjan 
sijoitusten mukaan.

• E-ikäisten pelisarjassa otetaan käyttöön ”kilpasarjan säännöt”, eli esimerkiksi kolmen 
palon sääntö.

Lue tarkemmin kilpailutoiminnasta.

Eteläisen alueen kilpailupäällikkönä kaudella 2020 
toimii Juha-Matti Reini. Luepa tarkemmin kuka hän on, 
mistä tulee ja millaisin ajatuksin suunnataan kohti 
kesää 2020?

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/11/kilpailutoiminnan-uutisia-2/
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/11/esittelyssa-kilpailupaallikko-juha-matti-reini/


Lyhyesti kuukauden 
uutisia
Suomensarjoihin 75 joukkuetta

• Otakoppi Espoosta nousee miesten suomensarjaan ja 
Haminan Palloilijat naisten suomensarjaan. Kaikkiaan 
suomensarjoissa pelaa ensi kaudella 75 joukkuetta. Kaikki 
joukkueet löydät tästä uutisesta. 

Haminan Talviturnauksen suosio jatkuu

• Talviturnauksen paikat menivät kuumille kiville - yli 50 
joukkuetta! Turnaus pelataan Kotkan urheiluhallissa 6.-
9.2.2020. C-juniorit pelaavat torstaina, D-juniorit 
perjantaina, E-juniorit lauantaina ja F-G-juniorit 
sunnuntaina. Tarkempi otteluohjelma julkaistaan joulukuun 
aikana. Lue uutinen turnauksesta täältä. 

Lohjalla on havaittu positiivista kuhinaa

• Palaako pesis Lohjalle jo ensi kesänä?
https://www.instagram.com/p/B4zw7gRhOPd/

Kymenlaaksossa yhteistyötä harrastepesiksen saralla

• Kymenlaakson harrastepesiskokoontuminen oli 
onnistunut. https://www.instagram.com/p/B4zCivvBKKU/

Valtakunnallisiin kilpailumääräyksiin tarkennuksia
• Pesäpallon kilpailumääräykset on julkaistu kaudelle 2020. 

Suurin muutos kilpailutoiminnassa koskee poikien ikäluokkia, 
kun A-poikien sarjatoiminta lakkautetaan ja B-
poikaikäluokkaan lisätään 19-vuotiaat. Muutoksia on myös 
karenssien osalta. Lue lisää. 

PPL:n vuosikokous myötätuulessa
• Viikonloppuna Jyväskylässä pidetyssä Pesäpalloliiton 

vuosikokouksessa PPL:n puheenjohtaja Ossi savolainen pääsi 
kiittelemään pesisseuroja. Lisenssimäärässä on ylitetty ensi 
kertaa 18000. Lue aiheesta lisää. 

Jyske ja Tahko pokkasivat palkintoja
• PPL:n vuosikokouksen yhteydessä jaettiin vielä muutama 

erikoispalkinto kauden 2019 saavutuksista. Vuoden 
junioriseurana huomioitiin Laitilan Jyske ja lisenssimäärän 
kasvusta Hyvinkään Tahko. Lue lisää. 

C-pojille vinkkejä leiripäivän aikana
• Kouvolan alueleiripäivältä uusia ideoita niin pelaajille kuin 

valmentajille: https://www.instagram.com/p/B4xp2zfClG7/

Mistä löydät tietoa Etelän alueen päätöksistä?
• Aluetoiminnan muistiot ovat jatkossa luettavissa aluesivujen 

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

https://www.pesis.fi/uutiset/2019/11/75-suomensarjajoukkuetta-kaudella-2020/
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/11/haminan-talviturnauksen-suosio-jatkuu-vahvana-parissa-viikossa-loppuunvarattu/
https://www.instagram.com/p/B4zw7gRhOPd/
https://www.instagram.com/p/B4zCivvBKKU/
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/11/pesapallon-kilpailumaaraykset-2020-julkaistu-muutoksia-erityisesti-karensseihin/
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/11/pesapalloliiton-syyskokous-kokoontui-jyvaskylassa-matka-kohti-tulevaisuudenkuvan-tavoitteita-puolivalissa/
https://www.pesis.fi/etusivun-laatikko/2019/11/kempeleen-kiri-palkittiin-vuoden-pesapalloseurana-laitilan-jyske-vuoden-junioriseura/
https://www.instagram.com/p/B4xp2zfClG7/
https://www.pesis.fi/etela/materiaalisalkku/


Loimaalla ollaan
uuden alun
kynnyksellä

Loimaalla kansallispelimme on jälleen palaamassa 
parrasvaloihin. Miesten nousu Ykköspesikseen on 
saanut aikaan kuhinaa ja vipinää toreilla. Loimaan 
Palloilijat Junioripesis on saanut takaisin sen 
aseman, joka sillä saviseudulla kuuluukin. Seuran 
puheenjohtajana toimii melko nuori mies 33-vuotias 
Jussi-Pekka Niittymäki. 

Lue lisää miehen mietteitä pesäpallosta.

https://www.pesis.fi/etela-uutiset/2019/11/loimaalla-ollaan-uuden-alun-kynnyksella/


Tapahtumakalenteri
KOULUTUSINFOA!!!

Eteläinen alue kuunteli palautteen ja 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 (Oli hyvä tilaisuus)
13.-15.12.2019 Pelitaito
24.-26.1.2020 Ominaisuus

Koulutusinfoa lisää täällä.

2020

17.-19.1. 1-tason koulutusviikonloppu, Vihti
24.-26.1. 2-tason koulutus ominaisuudet, Pajulahti
31.1-2.2. 1-tason koulutusviikonloppu, Mynämäki
6.-9.2. Haminan Palloilijoiden turnaus, Kotka
27.-29.3. 1-tason koulutusviikonloppu, Lahti

5.-7.6. Alueleiri, Lahti
3.-4.7. Itä-Länsi, Pori
5.-10.7. Suurleiri, Rauma-Eurajoki-Laitila
13.-18.7. Tenavaleiri, Loimaa
20.-25.7. Nuorisoleiri, Kuopio-Siilinjärvi
28.7.-1.8. Naperoleiri, Kajaani
10.-11.10. Päätösristeily

SYKSYN TEEMAKESKUSTELUT
27.11. Mistä lisää ihmisiä seuraan? (seuratoimijoiden rekrytointi)
4.12. Miten parannat seurasi näkyvyyttä? (viestintä ja markkinointi)
11.12. Miten testaat pesäpalloilijoita? (valmennus)
18.12. Jätättääkö seurasi vuosikello? (seurajohtaminen)

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

