
            Kuka? 
   

Nimi: Arto Mäkelä 

Ikä:  30 

Ammatti:  Opiskelija / 

Puuhamies/ 

Hautaus-

maatyöntekijä/ 

Videoäijä 

Koulutus:   Medianomi. 

Insinööri- 

opinnot kesken 

vielä 

Harrastukset: Pesäpallo, 

Teatteri, Videokuvaus, Sali, 

Sähly... Onhan noita.  

Motto:  Hyvällä 

sykkeellä, 

hyvällä rytmillä!   

  
Mukavaa huhtikuun loppua! Ulkokausi on alkanut ja Tivoli-turnauksessa juniorit pääsivät jo 

näyttämään taitojaan.  Meidän Kupittaalle on myös ilmestynyt slogan: Ei oo mua, on vaan me! 

Tällä ideologialla on hyvä startata pelikausi käyntiin. Tämänkertaisessa seuratiedotteessa 

esitellään mm. seuran pikkuväkeä, muistutellaan toukokuun varustetilauksesta ja tarjotaan 

taskurahaa tuomaroinnista. Antoisia lukuhetkiä! 

 

Arto Mäkelä – Harrastuksena huti 

Turku-Pesiksen organisaatioon kuuluu juniorijoukkueiden ja 

aikuistensarjojen lisäksi yksi tärkeä ja aivan liian usein pienelle 

huomiolle jäävä ryhmä: harrastajat. Kupittaalla törmää kesäisin 

kirjavaan joukkoon ”ei kenenkä än joukkuelaisia”, joiden asema 

seuran toiminnassa on vähintään yhtä tärkeää kuin minkä 

tahansa muun joukkueen tai ryhmän. Palloa lyödään ja 

kauhotaan kilpailumieli sivummalle sysäten, tarkoituksena 

ensisijaisesti nauttia kansallispelimme nyansseista. Motiivi on 

useimmiten kuntoliikunta, hauskanpito tai vaikkapa sosiaalisten 

verkostojen ylläpitäminen kavereiden tapaamisen merkeissä! 

Miten tähän kaikkeen nivoutuu lupsakka kolmekymppinen 

huumorimies Arto Mäkelä? 

Arto on itse malliesimerkki harrastepesisläisestä. Ei varsinaista 

kilpataustaa, tiukkoja treeniaikatauluja, kilpailua pelipaikoista tai 

pitkiä pelimatkoja valtakunnallisille leireille. Ainoastaan puhdas 

ilo harrastamisen hienouteen ja toisaalta helppouteen: jokainen 

saa suorittaa juuri sillä tasolla ja intensiteetillä kuin itse haluaa! 

”Harrastepesiksestä kiinnostuin kun naiset viettelivät kentälle.”, 

Arto lausuu naureskellen. ”Laji osui ja upposi heti, ja hauskaa on 

ollut siitä lähtien!”, summaa Mäkelä. Viime syksynä mies otti 

seuraavan askelen pesäpallon parissa, kun Arto nimettiin Turku-

Pesiksen johtokuntaan. Miehen vastuualueena johtokunnan 

yleisten velvollisuuksien ohessa ovat etenkin harrastepesis ja 

harrastajien informointi seuran tarjoamista resursseista ja 

tapahtumista. ”Jotenkin olen onnistunut pääsemään 

johtokuntaan, ja nyt pitäisi enää lunastaa odotukset! Hyvällä 

sykkeellä kohti tuntematonta ja sen yli!”, mies sanailee.  
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Kupittaa Liiga ja keskipallo-osuma tavoitelistan kärjessä 

Kesä 2015 tuo mukanaan uuden Kupittaa Liigaksi nimetyn harrastepesis-sarjan, jota myös seuran 

harrastepesisvastaava odottaa innolla. Henkilökohtaisetkin tavoitteet löytyvät harrastepesiksen parista, 

toki varsin maltillisin odotuksin. ”Tottakai odotan uutta ja uljasta Kupittaa Liigaa ja sen onnistunutta 

läpivientiä! Omat tavoitteet lajin parissa voisivat olla vaikka lyöntivuorolla palloon osuminen 1/3 –

periaatteella.”, Mäkelä hymyilee. Harrastepesis on toki varsin koukuttava vapaa-ajan urheilumuoto, 

mutta mikä lajissa on koukuttanut Arton niin että mies jaksaa ensi kesänäkin taivaltaa Kupittaan kentille 

juoksemaan pienen vihreän pallon perässä? ”Olen useasti kuullut lausahduksen että lajin helppous 

viehättää, ja onhan siinä vinha perä! Erityisesti tunnelataus ja taktikointi miellyttävät!”, Arto tiivistää. 

Seurasta Artolla ei ole (ainakaan julkisesti) kuin hyvää sanottavaa, joten lienee syytä olettaa että miehen 

näkee jatkossakin Kupittaan laitamilla pesäpallon parissa. ”Reilu seura ja hyvä talkoohenki. Tykkään!”, 

kehuu mies suurempia jaarittelematta. Arto lähettää lopuksi terveiset kaikille turkulaisille lajitaustaan ja 

liikuntatottumuksiin katsomatta: ”Tere tulemast Kupittaal harrastepesiksen pariin!”, kuuluu huudahdus. 

Nähtäväksi jää, millaisen shown teatteriakin harrastava harrastepesisvastaava saa seuran 

harrastepesiksestä taiottua, mutta varmaa on että halukkaille löytyy aina tilaa tästä liikuntamuodosta. 

Kupittaa Liigasta kuullaan paljon vielä lähitulevaisuudessa, mutta muitakin harrastusmahdollisuuksia 

löytyy. Mikäli et löydä haluamaasi infoa seuran sivuilta, voit ottaa yhteyttä vaikka suoraan Artoon 

itseensä! Reipas ja lupsakka mies neuvoo varmasti ja ratkaisee kanssasi hyväntuulisesti kaikki 

harrastepesistä koskevat ongelmat. Siispä tekosyyt nurkkaan ja uusi uljas kesälaji harrastuksien 

joukkoon, Kupittaalla nähdään! 

 

Tivoli-turnaus Kupittaalla 

Viime viikon sunnuntaina 26.4. Kupittaan kentän valtasivat juniorit 

pelaten toisiaan vastaan. Samaan aikaan aikuiset harjoittelivat 

junnupelien taulun- ja pöytäkirjan pitoa. Turnauksen ensimmäisen 

pelin pelasivat E/F-ikäiset vastaan D-pojat valkoiset ja tuomareina 

toimivat C-tytöt ja D-pojat siniset. Seuraavaksi tuomarit siirtyivät pelaamaan eli D-pojat sininen kohtasi 

C-tyttöjen joukkueen ja tuomareina taas nuoret. Peli oli tasainen ja päättyi niukasti poikien voittoon. 

Yläkerrassa pidettiin pienen pöytäkirjan opetusta joukkueen vanhemmille, koulutuksen vetäjinä toimivat 

Tuuli Jansson, Marja-Leena Riihonen sekä Jenni Tutti. Viimeisenä pelattiin kaikkien halukkaiden pelurien 

kesken muutaman vuoroparin tasaväkinen taisto. Tässä pelissä pääsivät myös valmentajat pelaamaan ja 

into oli käsinkosketeltavissa.  

 

Samaan aikaan seuran C-pojat viettivät lauantaina alkanutta kaksipäiväistä leiriä Heinänokassa ja aamun 

ensimmäisen pelin jälkeen E/F-joukkue karautti turnaukseen Köyliöön ensin yläkerrassa ruokailtuaan. 

Kioskissa hääri koko turnauksen ajan Sirkka ja Tuuli. Heli toimi palkintoraadissa ja Sariola-lipuilla 

palkittiin joukkueiden tsemppipelaajat. Jokainen joukkue on saanut oman lippukasansa jaettavaksi ja 

käytettäväksi naapurinamme kolmen viikon ajan olevassa Sariola-tivolissa. 

 



Uuden ajan pikku G:t 

”Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus”, lauloi aikaan itseään 

Pikku G:ksi tituleerannut rap-artisti. Tämän kappaleen soidessa 

Turku-Pesiksen uudet pikku g:t eivät olleet vielä edes 

väestörekisterissä, mutta vuonna 2015 seurassa tehdään töitä 

pienimpien kanssa samalla mentaliteetilla. Viitisentoista 5-6 –

vuotiasta on aloittanut uudessa G-junioriryhmässä, ja ilo 

harjoituksissa on ylimmillään! Energiaa riittää ja lajin perusteita 

opetellaan jo kovaa vauhtia kesäkauden kolkutellessa jo ovelle. 

Junioreiden lisäksi G-juniorit tarjoavat nyt ja tulevaisuudessa myös 

uuden toimintaympäristön valmentajille ja taustahenkilöille. Yksi 

heistä on Juulia Vehkaoja, joka hyppäsi hymy huulilla uuden 

joukkueen valmennustiimiin. ”Parasta on lapsien aito iloisuus ja se 

että tässä iässä opitaan paljon ja nopeasti.”, Juulia kertoo. Aito 

innostus yhdessä tekemiseen ja lajin salojen opetteluun tuo toki 

myös haasteita tullessaan. ”Toki välillä on vaikea saada keskittyminen pysymään oikeissa asioissa ja juuri 

siinä asiassa mitä milloinkin pitäisi tehdä.”, nainen tietää. G-juniorit harjoittelevat nykyisellään kerran 

viikossa, ja seurassa toivotaankin että näistä pienistä pesäpalloilijan aluista kasvaa tulevaisuudessa 

Turku-Pesikselle pelureita myös vanhempiin ikäluokkiin. Vaikka kyseessä ovatkin verrattain nuoret 

lapset, on myös lajin perustaitoja pystytty jo käymään läpi. ”Kyllä lajiasioitakin pystyy käymään läpi jo 

tässä iässä, toki yksinkertaistetusti ja rauhallisesti pala kerrallaan”, Juulia toteaa. 

 

Maltillisin odotuksin kohti valoisaa tulevaisuutta 

Lienee itsestään selvyys, että G-junioreille ei vielä kilpailullisia 

tavoitteita ole asetettu. Tarkoitus on mahdollistaa lapsille 

liikuntamahdollisuus iloisessa ja turvallisessa ympäristössä, ja 

prioriteetteina on hauskuus ja oman liikunnallisen kompetenssin 

kehittäminen. Varsinaista sarjaa eivät g:t vielä lähde tulevana 

kesänä pelaamaan, vaan tarkoitus on kehittää yksilöitä ja 

ryhmätyötä omassa porukassa lasten ehdoilla. ”Tavoitteina ja 

odotuksina on ensisijaisesti kehittyminen, jota tapahtuu aivan 

varmasti hienosti! Pelaamaan ei vielä lähdetä, vaan kasvatellaan 

rauhassa tietoja ja taitoja.”, Juulia summaa. 

G-juniorijoukkue on seuralta hieno avaus kohti laajempaa 

juniorityötä kaiken ikäisille, tasosta ja taustasta riippumatta. 5-6 –

vuotiaan lapsen kohdalla ei tarvitse kotiväen huolehtia 

osaamisesta tai sopeutumisesta lajillisiin nyansseihin, sillä jokainen 

saa harrastaa omalla tasollaan ja innollaan! G-juniorit toimivat 

kuitenkin loistavana ponnahdusalustana tulevaisuuden liikuntaharrastuksille, ja takaavat lapselle 

monipuolisen ja aktivoivan ympäristön oppia uutta ja kehittää henkilökohtaisia taitoja. Loppuun Juulia 



toivottaakin kaikki uudet kasvot rohkeasti tervetulleiksi! ”Pelaajia mahtuu aina mukaan! Kesällä liikkari 

on samaan aikaan meidän treenien kanssa, ja mikäli joku liikkarilainen innostuu niin syksyllä voi 

rohkeasti hypätä jatkamaan G-junioreiden kanssa!”, Juulia hymyilee. 

 

 

 

 

 

 

 

Haluatko tienata taskurahaa tuomaroimalla? 
 

Turun kaupunki järjestää jälleen yläkoulujen ja lukioiden välisiä pesispelejä, johon seuralta on toivottu 

mukaan tuomariapua. Tätä asiaa hoitaa tuttuun tapaan Marja-Leena ”Mallu” Riihonen, jolle voi 

ilmoittautua mukaan tuomarointeihin (malluri@netti.fi, puh. 040-4140560). Tuomaroinneista maksetaan  

korvaus.  

 

Kisapäivät ovat seuraavat:  

ma 11.5. lukio tytöt alkusarja  

ti 12.5. lukio pojat alkusarja 

ke 13.5. lukio työt loppusarja+ lukio pojat loppusarja 

ti 19.5. yläkoulut pojat alkusarja 

ke 20.5. yläkoulu tytöt alkusarja 

to 21.5. yläkoulu pojat loppusarja+ yläkoulu tytöt loppusarja 

 

Puman ja Karhun yhteistilaus 
 

Seura tekee vielä nyt keväällä yhden yhteisen varustetilauksen. Voit käydä tilaamassa tuotteita  

15.5. mennessä täällä: 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=67547C0A9C10

0588C2257DD300444B47Länsikeskuksen 

Intersportissa on Karhun pesisvälineitä myynnissä myös suoraan hyllystä, joten voit käydä ostamassa 

pesisvälineitä myös suoraan kaupasta. Muista mainita, että olet Turku-Pesiksen jäsen niin myyjälle kuin 

kassalla.  

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=67547C0A9C100588C2257DD300444B47Länsikeskuksen%20
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari2.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=67547C0A9C100588C2257DD300444B47Länsikeskuksen%20


TYKKÄÄ MEISTÄ: 

www.facebook.com/turkupesis (pääseura) 

www.facebook.com/kupittaankarjut (miesjoukkue) 

www.facebook.com/kupittaankoppijokerit (naisjoukkue) 

Seuran nettisivut uudistuivat 
 

Seuralla on uudet upeat nettisivut! Turku-Pesiksen kotisivut löydät osoitteesta www.turku-pesis.fi. 

Seuraa aktiivisesti seuran uutisia! Sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa seuran tapahtumista, 

joukkueista, harrastepesiksestä ja paljosta muusta  

 

Uusilta nettisivuilta löydät nyt markkina-palstan, jossa voit myydä, ostaa ja vaihtaa pesisvälineitä. 

Rohkeasti markkinoille! http://www.turku-pesis.fi/markkinat/ 

 

 

Tulevia tapahtumia:  
 

30.4. lisenssien maksupäivä 

3.5. PML-koulutus, Pöytyä 

4.5. Harrastepesisohjaajakoulutus, Turku 

5.-7.6. Alueleiri, Laitila 

26.-28.6. Itä-Länsi, Hyvinkää 

28.6.-3.7. Tenavaleiri, Siilinjärvi 

6.-11.7. Suurleiri, Jyväskylä 

21.-24.7. Naperoleiri, Ruovesi 

26.-31.7. Nuorisoleiri, Oulu 

29.-30.8. C-aluejoukkueiden turnaus, Tampere 

5.-6.9. Lady-Pesis turnaus, Turku 

3.-4.10. V-S Pesiksen Palkintogaalaristeily 

.varsinais-suomenpesis.fi 

 

 

 

 

ILOISTA VAPPUA KAIKILLE! 

http://www.facebook.com/turkupesis
http://www.facebook.com/kupittaankarjut
http://www.facebook.com/kupittaankoppijokerit
http://www.turku-pesis.fi/markkinat/

