
  
Kesä on tainnut saapua myös meille Turkuun! Monille pelaajille koittaa vihdoin vuoden 

kohokohta, kun joukkueet pääsevät valtakunnallisille leireille.  

Nauttikaa jäätelöstä, auringosta, toistenne seurasta ja tietysti upeasta lajistamme. 

 Tsemppiä kaikille leiriläisille koko seuran puolesta ja aurinkoista kesää kaikille!  

Seuran toimisto lomailee heinäkuun ajan. 

 

Mitalia metsästämässä 

Turkulaisessa pesäpallossa ei olla totuttu valtakunnalliseen menestykseen, eikä sitä olla itseasiassa 

osattu odottaakaan. Tänä kesänä käsillä on kuitenkin niin realistiset menestysmahdollisuudet, että 

Kupittaalla on kuiskittu jopa mitalista. Mistä siis on kyse? Seuran poikapuolen lippulaivana tällä hetkellä 

toimivat C-pojat lähtevät heinäkuussa nuorisoleirille Ouluun. Pitkään yhdessä harjoitellut ja pelannut 

joukkue pääsee vihdoin testiin jota on odotettu jo vuosia. Pojat ovat pelanneet leirikarsintasarjaa kevään 

ja alkukesän mittaan tavoitteenaan vain ja ainoastaan päästä nuorisoleirin kilpasarjaan, jonka jälkeen 

vain taivas on rajana. Pitkään Petri Hännikäisen ja Aleksi Mäkelän ammattitaitoisessa valmennuksessa 

kypsyneet nuorukaiset saivat täksi kaudeksi uuden pelinjohtajan, eikä meno ole ainakaan hidastumaan 

päin. Turkulaistunut Jesper Forsman tarttui viuhkaan ja asetti itselleen ja joukkueelleen selvät tavoitteet. 

”Lähtiessäni viuhkaan tiedostin potentiaalin ja päätin heti että tavoittelemme mitalia. Kun lähdin tähän 

hommaan odotin mitalia eikä alkukausi ole mietteitä muuttanut.” , Forsman aloittaa luottavaisesti 

Uutta, vanhaa, jotain lainattua ja paljon sinistä! 

C-pojat ovat jo käytännössä varmistaneet paikkansa Oulun nuorisoleirin kilpasarjassa, joten katseita 

voidaan jo suunnata kesän kohokohtaan. Joukkueen runko muodostuu jo pitkään yhdessä pelanneista 

oman seuran kasvateista, mutta timantin särmiä kiillottavat muutamat ulkopaikkakunnilta saapuneet 

vahvistukset. Jokioisten Koetuksen kanssa aloitettu yhteistyö on tuonut Kupittaalle kolme kovaa 

pelimiestä, kun Akseli Åberg, Topi Leino ja Paavo Salo pelaavat C-poikapelinsä Turku-Pesiksen sinisessä 

sotisovassa. Hyvinkäältä pesisoppinsa saanut Aleksi Hasu vahvistaa myös Turkulaisten kokoonpano, 

sekä jo toista kauttaan Kupittaalla palloileva Mynämäen kasvatti Juuso Peltoniemi. Näistä aineksista on 

siis koottu ehkä Turku-Pesiksen kautta aikain lupaavimpiin juniorijoukkueisiin lukeutuva ryhmä. 

”Tarkoitus ei ole ollut hankkia pelaajia vain hankkimisen vuoksi, vaan kyllä jokainen näistä miehen 

aluista ansaitsee paikkansa taitojensa perusteella ja ulkopaikkakunnilta tulijoita voidaan realistisesti 

kutsua vahvistuksiksi.”, Forsman linjaa. Nykyisestä joukkueesta peräti yhdeksän pelaajaa on tämän 

vuoden jälkeen yli-ikäisiä edustamaan C-poikia, joten voidaan aidosti puhua viimeisestä 

ulosmittauksesta tämän joukkueen kohdalla. ”Ei mennä vielä asioiden edelle, mutta on 

epätodennäköistä että saisimme Turkuun oman B-poikajoukkueen.”, vahvistaa Forsman. 
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Leirikarsintasarjan ohella C-pojat pelaavat myös neljän joukkueen kaksinkertaisen aluesarjan, mutta 

keskittyminen on selkeästi painotettu Oulun koitoksiin valmistaviin leirikarsintapeleihin. Mainioita otteita 

alkukaudesta esittänyt ryhmä on siis jo käytännössä paikkansa nuorisoleirin kilpasarjassa varmistanut, 

joten on aika pohtia alustavasti miltä menestysmahdollisuudet todellisuudessa näyttävät. ”Olen 

rehellisesti sitä mieltä että yksittäisessä pelissä voimme kaataa kenet tahansa, etenkin leirillä meillä on 

siihen mainiot mahdollisuudet. Alustavasti pohdittuna parinkymmenen joukkueen kärkinippuun mahtuu 

kourallinen todellisia suosikkeja.”, Forsman analysoi. ”Ainakin Kankaanpään ykkösjoukkue, Oulu sekä 

Halsua ovat ennakolta kovimmat joukkueet.” Mitalitavoite on toki kova, mutta ei missään nimessä 

mahdoton. Joukkue on esittänyt mainioita otteita sekä harjoituskaudella että jo käynnistyneessä 

karsintasarjassa, ja mikäli kohdalle osuu ns. ”pöljä-päivä”, kaataa tämä mainiosti yhteen hiileen 

puhaltava joukkue kenet tahansa.  

Pohjat ovat ainakin joukkueella kunnossa, ja se näkyy myös otteissa. Useat pelaajat ovat murrosiän 

kanssa painiessaan nostaneet valtavasti tasoaan ja suoritusvarmuuttaan, eikä ole utopistista olettaa että 

tämän joukkueen runkopelaajat tulevat tulevaisuudessa muodostamaan miespesäpalloilun rungon 

Kupittaan kentillä. ”Talvella treenattiin viisi kertaa viikossa ja kesällä pojilla on keskimäärin kolme peliä ja 

kahdet harjoitukset viikossa, joten toistomääristä ei pitäisi jäädä kiinni.”, pelinjohtaja Forsman 

taustoittaa. Tulevaisuuden esirippuja on jo raoteltu, sillä osa C-pojista on jo käynyt tekemässä 

suomensarjadebyyttinsä Kupittaan Karjujen paidassa, eivätkä näytöt ole missään nimessä olleet 

negatiivisia. Näiden nuorten miesten pelejä kannattaa saapua seuraamaan, sillä joukkue on tällä hetkellä 

aidosti ikäluokkansa huipputasolla ja taistelee heinäkuussa kaiken osuessa nappiin jopa SM-mitalista! 

 

 



Uusi tyttöjoukkue innostaa lajin pariin 

Turku-Pesiksessä on vahvat perinteet naispesäpalloilun 

historiassa, mutta viime vuosien tyttöjuniorijoukkueista 

on puuttunut paikka paikoin jopa kokonaisia ikäluokkia. 

Koko seuran lisenssimääriä heijastellen myös 

tyttöjunioripuolella on nyt tapahtumassa selvää 

positiivista kasvua. Uusimpana positiivisena uudistuksena 

seuran juniorijoukkueisiin syntyi täysin uusi E-tyttöjoukkue. Laajalla ikähaarukalla operoiva tyttöjoukkue 

sai vetäjäkseen naisten suomensarjajoukkueen lukkarin, Turku-Pesiksen oman kasvatin Maija Oivasen. 

Oivanen on innoissaan uudesta joukkueesta ja toivottaakin uudet pelurit tervetulleiksi seuraan. ”Tällä 

hetkellä kyseessä on aivan uusi joukkue, joten nyt on loistava mahdollisuus lähteä lajin pariin jos edes 

hieman harkitsee pesäpalloharrastuksen aloittamista. Meillä on laaja ikähaarukka aina 2001 syntyneistä 

2006 syntyneihin junioreihin saakka. Alussa harjoitellaan perusasioita yhdessä kerran viikossa, jonka 

lisäksi tytöille tarjotaan mahdollisuus osallistua halutessaan F- tai E-poikien harjoituksiin.”, Oivanen 

taustoittaa 

Tämän kesän tavoitteet on aseteltu varsin maltillisesti ja tarkoitus on saada lapset monipuolisen 

harrastuksen pariin. Lajitaitoja kehitetään maltilla, mutta pelaamaankin päästään jo loppukesästä. 

”Aloitetaan lajiharjoitukset rauhallisesti ja mennään lapsien ehdolla eteenpäin. Syksyllä päästään jo 

pelaamaan kun osallistumme alueelliseen myllytyssarjaan.” Oivanen kertoo. Joukkue koostuu tällä 

hetkellä pelureista joilla osalla ei ole lainkaan kokemusta lajin parista, mutta valmennuksen silmiin se ei 

muodostu ongelmaksi. ”Tällä hetkellä tyttöjä on 12, joista noin puolet ovat pelanneet jo aikaisemmin 

joko F- tai E-junioreissa, ja puolet ovat kokonaan uusia tuttavuuksia lajin parissa. Mukaan siis mahtuu 

vielä, ja tavoitteemme on saada mahdollisimman moni juniori jäämään lajin pariin.”, Maija toivoo. 

Aikaisemmin pesiskouluja vetämässä ollut Oivanen on innoissaan uudesta roolistaan ja toivoo että 

tytöistä mahdollisimman suuri osa jatkaisi myös vanhempiin ikäluokkiin. Espoossa opiskelevan Oivasen 

projekti on tällä erää kesän mittainen, mutta nainen ei sulje pois myös jatkoa tyttöjen kanssa, mikäli 

siviilielämä sen tulevaisuudessa mahdollistaa. ”Hauskaa on ollut ja varmasti tulee olemaan jatkossakin! 

Aikaisemmin olen tosiaan vetänyt vain pesiskouluja, joten nyt pääsee askelen verran eteenpäin 

opettamaan tytöille hieman enemmän pesäpalloilullisia asioita. Toivottavasti saan myös nähdä kuinka 

lapset kehittyvät lajin parissa!”, nainen kertoo hymyssä suin. Loppuun Maija toivottaa vielä kaikki uudet 

tyttöjuniorit tervetulleiksi: ”Mukaan mahtuu vielä, eikä osallistumista tarvitse jännittää! Meillä edetään 

tyttöjen tahtiin ja tarkoitus on päästä sisään lajiin ja sitä kautta aloittaa tai jatkaa upeaa harrastusta 

pesäpallon parissa, joten tervetuloa!”, Maija lopettaa. 

 

 

 

 

 



Pesiskouluissa nähtiin iloa ja onnistumisia 

Pesiskoulut järjestettiin tänä 

vuonna 1.-12.6. yhteensä 

kymmenenä päivänä. Ne 

toteutuivat Turussa ja 

Kaarinassa viidellä eri kentällä 

sekä lisäksi Raisiossa osana 

kaupungin järjestämää 

liikunta-leiriä. Pesiskouluihin 

osallistui yhteensä n. 100 lasta 

viiden ohjaajan vetämänä. 

Vaikka säät eivät pelureita 

aivan täysin suosineetkaan, 

saatiin iloisella mielellä ja 

oikealla varustuksella kaikille onnistunut pesiskoulukokemus. 

Pesiskouluissa harjoiteltiin pesäpallon perustaitoja, opeteltiin sääntöjä, pelattiin ja liikuttiin 

monipuolisesti yhdessä muiden lasten kanssa. Joukkoon mahtui niin vasta-alkajia, kuin kokeneita 

konkareitakin, jotka kaikki puhalsivat yhteen pesishiileen ja kannustivat hienosti toisiaan. 

Kahden viikon harjoittelu huipentui Kupittaan pesäpallostadionilla maanantaina 15.6. järjestettyyn 

pesiskouluturnaukseen, jossa lapset pelasivat leikkimielisesti toisiaan vastaan. Varsinkin tyttöjen 

innostus lajiin näkyi vielä pesiskoulun loputtuakin, sillä Turku-Pesis perusti E-tytöille äskettäin oman 

joukkueen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leirihumussa Siilinjärvellä 

Sunnuntaina 28.6. Siilinjärvellä alkaneelle 

valtakunnalliselle Tenavaleirille osallistuvat leirin 

pelisarjaan meidän E-pojat, jotka jo hakivat 

leirikokemusta kuun alussa Laitilan alueleiriltä. 

Leiriä ollaan jo odotettu innokkasti ja matkaan 

lähdetään 3+14 vahvuudella. Valmentajina 

toimivat kokenut leirinkävijä Jussi Virtanen 

apunaan Saara Hannula ja joukkueen 

huoltotehtäviä hoitaa Mia Virtanen apunaan 

muita vanhempia. 

Leirillä on mukana kaikkiaan 98 joukkuetta, E-poikien 

pelisarjassa joukkueita on eniten eli 33. Tyttöjen 

pelisarjassa joukkueita on 31. Turku pelaa lohkossa 

B, jossa vastaan saapuvat Jyväskylän Kiri Blue, KPL -

03 Kouvolasta sekä KäKa eli Kärsämäen Kataja. 

Poikien ensimmäinen peli on jo heti sunnuntaina, 

leirin ajankohta siis 28.6. - 3.7. Leirin oheisohjelmassa 

on Isac Elliotin konsertti Siilinjärven torilla 

keskiviikkona ja tietysti myös disco ja leirin Itä-Länsi 

-ottelut. 

E-poikajoukkuelähti jo lauantaina ennakkoon 

fiilistelemään leiritunnelmaa. Joukkue treenasi 

menomatkalla Hippoksen upeissa puitteissa ja 

harjoittelu on kannattanut - TuPe voitti heti 

ensimmäisessä pelissä Kiri Bluen juoksuin 10-2. 

 

   Tsemppiä joukkueelle leirin koitoksiin upeissa savolaisissa puitteissa! 

 

 

 

 

 

 



TYKKÄÄ MEISTÄ: 

www.facebook.com/turkupesis (pääseura) 

www.facebook.com/kupittaankarjut (miesjoukkue) 

www.facebook.com/kupittaankoppijokerit (naisjoukkue) 

Sinustako seuran uusi ääni? 

Pesäpallo tarjoaa paljon mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa myös pelikentän ulkopuolella. Tuomarit, 

kirjurit, taulun pitäjät, pallopojat, kioskivastaavat ja kentänhoitajat ovat seuran sielu, ja mahdollistavat 

omalla panoksellaan toimintaympäristön toimivuuden. Turku-Pesis haluaa tarjota näitä mahdollisuuksia 

ja rooleja kaikille halukkaille, ja nyt etsimme uusia lupauksia ja vahvistuksia timanttiseen 

yläkertatiimiimme ottelutapahtumiin. Otteluselostajan ja musiikkimestarin eli DJ:n rooli 

ottelutapahtumassa on myös suuri ja luo omalta osaltaan muistijälkiä ja tunnelmaa yleisölle ja pelaajille. 

Tulevaisuutta silmällä pitäen tarjoamme mahdollisuutta oppia ja kehittyä viemään läpi pesäpallon 

ottelutapahtuma joko selostajan tai DJ:n roolissa. Mikäli siis tunnet edes pientä vetoa suulliseen 

ulosantiin, tai koet olevasi väliaikamusiikin kruunamaton kuningas, ilmoittaudu rohkeasti mukaan 

tiimiimme. Seuran sisältä koulutusta tarjoaa Jesse Villa, joka opastaa niin teknisissä asioissa laitteiden 

käytössä, kuin ottelutapahtuman läpiviennissä esittelyistä aina palkintojen jakoon asti. Aikaisempaa 

kokemusta et tarvitse, innostus ja halu oppia uutta riittää jo pitkälle! Halutessasi voit joko tulla 

seuraamaan sivusta yläkertaan seuran edustusjoukkueiden ottelutapahtuman läpivientiä, tai tarttua 

suoraan härkää sarvista. Uusille lupauksille tarjoamme mahdollisuuksia selostusdebyyttiin ja/tai 

musiikinsoittajan läpimurtoon sekä naisten että miesten maakuntasarjan otteluissa. Mikäli siis tunsit 

edes pienen orastavan kiinnostuksen pistoksen rinnassasi, tai sinulla on mielessä juuri täydellinen kaveri 

tehtävään, ilmoittaudu rohkeasti mukaan oppimaan uutta ja keräämään arvokasta esiintymiskokemusta 

itsellesi tulevaisuuden haasteisiin! 

 

Tulevia tapahtumia:  
 

28.6.-3.7. Tenavaleiri, Siilinjärvi 

3.7.-2.8. Toimisto lomailee 

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 

 

http://www.facebook.com/turkupesis
http://www.facebook.com/kupittaankarjut
http://www.facebook.com/kupittaankoppijokerit

