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Alueemme pesisakatemiat
nuorten urheilijoiden tukena
Pesäpalloliiton eteläisellä alueella toimii
useampi urheiluakatemia, jossa nuoret
pesäpalloilijat pääsevät kehittymään
viikoittaisissa yhteisharjoituksissa.
Urheiluakatemioita on
pääkaupunkiseudulla, Kouvolassa,
Haminassa ja Forssassa. Lisäksi Hyvinkäällä
ja Laitilassa järjestetään
urheiluvalmennusta yläkouluikäisille ja 2.
asteen opiskelijoille.
Lue lisää alueemme pesisakatemioista

Kevään 2020
tuomarikoulutukset
• Kevään 2020 tuomarikoulutukset pyritään sopimaan
mahdollisimman pian! Olethan koulutuspäivän
sopimisesta mahdollisimman pian yhteydessä oman
alueesi yhteyshenkilöön, niin saatte seurallenne
parhaan mahdollisen koulutuspäivän sovittua.

Lisätietoja tuomaritoiminnasta ja alueen yhteyshenkilöt

Vuoden 2020 sarjailmoittautuminen ja
uutisia lyhyesti
Sarjailmoittautuminen käynnistyy 15.1.2020
• Sarjailmoittautuminen eteläisen alueen aluesarjoihin alkaa
kaikkien sarjojen, paitsi Junnusuperin osalta. Katso
tarkemmat aikataulut sekä sarjakohtaiset päättymisajat
täältä.

B-tyttöjen Halli-SM-alkuturnausten otteluohjelmat julki
• B-tyttöjen Halli-SM-alkuturnausten otteluohjelmat on julkaistu
Alueeltamme turnauksiin osallistuvat joukkueet Haminan Palloilijoista,
Hyvinkään Tahkosta, Lahden Mailaveikoista sekä Roihusta (Helsinki).
Lue lisää.

Nuoren pesäpalloilijan ravitsemusopas tuo terveyttä arkeen
• Kajaanin ammattikorkeakoulusta liikunnanohjaajiksi valmistuneet
Santeri Otti ja Sanimaria Selinko ovat suunnitelleet ja toteuttaneet
laadukkaana opinnäytetyönään ”Nuoren pesäpalloilijan
ravitsemusoppaan”. Lue ja lataa opas täältä.

Tule mukaan fiilistelemään joulua!

• Alueemme joulukalenteri tuo esiin eri seurojen osaamista!
Seuraa kalenteria alueemme Facebookissa ja
Instagramissa. Muiden alueiden kalentereista löytyy tietoa
täältä.

Valtakunnallisiin kilpailumääräyksiin tarkennuksia
•

Pesäpallon kilpailumääräykset on julkaistu kaudelle 2020.
Suurin muutos kilpailutoiminnassa koskee poikien
ikäluokkia, kun A-poikien sarjatoiminta lakkautetaan ja Bpoikaikäluokkaan lisätään 19-vuotiaat. Muutoksia on myös
karenssien osalta. Lue lisää.

Eteläisen alueen Youtube-tili
Olemme luoneet alueellemme
oman Youtube-tilin. Käy tilaamassa
kanava itsellesi – 1000 tilaajan
jälkeen meidän on mahdollista
striimata kesän ja leirien pelejä
suorana kotikatsomoihin Youtuben
kautta!
Eteläisen alueen Youtube-tili

Tapahtumakalenteri
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

KOULUTUSAIKATAULUT
Eteläinen alue kuunteli palautteen ja järjestämme
tason 1 koulutukset viikonloppukoulutuksina.
Pääset suorittamaan molemmat koulutuspäivät ja
introillat yhden viikonlopun aikana.
Järjestämme koulutukset seuraavissa paikoissa
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 2020:
24.-26.1.2020 Ominaisuus
Koulutusinfoa lisää täällä.

Hyvää ja rentouttavaa joulun aikaa sekä onnea vuodelle 2020!
Toivottavat aluevastaava Ville sekä seurakehittäjät Mika, Aleksi ja Mauri

