
  
Syyssateet ovat tainneet saapua ja pesäpallokausikin lähentelee loppuaan. Muutamat pelit ja 

ulkoharjoitukset on vielä jäljellä, tsemppiä kaikille viimeisiin koitoksiin! Syksy mittaan on edessä 

kuitenkin vielä monia yhteisiä tapahtumia, niistä lisää tässä Seuratiedotteessa. 

 Mukavia lukuhetkiä!  

 

Turun C-pojat valtakunnan kahdeksansia 

Lauantai 25.7.2015. Lauantainen kesäpäivä alkaa kääntyä iltaan, kun Turun rautatieasemalle kerääntyy 

kymmenkunta mopoiässä olevaa miehenalkua vanhempineen. Pesäpallovarusteiden ohessa vaunuihin 

pakataan viikon vaatekerrasto, yöpymistarvikkeet ja 

henkilökohtainen reissulla tarvittava omaisuus. Mistä 

on kyse? Konduktööri viheltää laiskanpulskeasti 

pilliinsä ja juna aloittaa matkansa kohti pohjoista. 

Turku-Pesiksen C-pojat ovat aloittaneet matkansa 

kohti pesäpallon valtakunnallista nuorisoleiriä, joka 

pelataan tänä vuonna Oulussa. Yö kuluu junassa 

makuuvaunussa energiaa keräten. Aamu valkenee 

vihdoin pohjoisessa, pojat astuvat ulos junasta 

venytellen jäseniään, ja ensimmäinen kysymys on: 

”pellaakko nää pesistä?”. Leiri on valmis alkamaan. 

Vajaa viikko tästä eteenpäin pelinjohtokaksikko Jesper Forsman ja Petri Hännikäinen kiittävät poikia 

panostuksesta ja hyvistä suorituksista. Sekä yksilönkehitys että joukkueena pelaaminen kehittyivät viikon 

aikana jälleen askelia eteenpäin, ja pelisuoritusten ohella muistoja kertyi niin Oulun kaupungista kuin 

sadoista leiriläisistäkin. Tuloksellisesti rahkeet olisivat pienellä onnella varmasti riittäneet vieläkin piirun 

verran kovempaan suoritukseen, mutta pelillisesti Turku-Pesiksen pojat esittivät paikka paikoin upeita 

suorituksia.  

Leirin ensimmäinen ottelu oli ennakkoon ehkä kaikkein kovinta joukkuetta, ja myöhemmin mestaruuden 

puhtaalla pelillä voittanutta, Halsuan Toivoa vastaan. Nöyristelystä ei ollut tietoakaan kun ottelun alku 

kulki tasaisissa tunnelmissa, Turkulaisten kammeten jopa johtoon. Läpilyönneistä kimmokkeet olivat 

kuitenkin tässä ottelussa vastustajalle suotuisat, ja Halsuan pojat veivät avausottelun nimiinsä lukemin 

4-7. Seuraavaksi oli vastassa ennakkoon myös lohkon kärkipäähän sijoitettu Tohmajärven Pomppu, joka 

yllätti turkulaiset aamupelissä lukemin 1-9. Kovan lyöntijoukkueena tunnettu Turku sisuuntui lounaalla 

kahdesta ensimmäisestä tappiosta ja aloitti totutun sisäpelijuhlan heti seuraavassa pelissä Ylivieskan 

Kuulaa vastaan. YK kaatui 11-4 ja ensimmäinen tärkeä voitto oli saavutettu. Maanantai-iltaan mahtui 
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vielä yksi peli, kun illalla vastaan asettui vanha tuttu 

karsintasarjasta, PuMu Red. Helsinkiläiset joutuivat hurmoksessa 

pelanneen turkulaisjoukkueen mankeliin, ja ottelu päättyi lopulta 

Turku-Pesiksen poikien juoksujuhliin 16-5. 

Tässä vaiheessa oli jo selvää että lohkosta tulee tasainen, ja 

kolmen joukkoon pääseminen ja sitä kautta puolivälieräpaikan 

saavuttaminen vaatii todellista venymistä. Tiistaiaamuna vastaan 

asettui Joensuun Maila. Tasaväkisen kamppailun ratkaisu nähtiin 

lopulta läpilyönneillä, kun kaksi JoMan läpilyöntiä sinetöivät 

ottelun itäsuomalaisille lukemin 8-2. Tiistain ainoa peli päättyi 

siis tappioon ja valmennuksella oli paljon aikaa pohtia uusia 

lääkkeitä tulevaan. Keskiviikon aamupeli oli tuttua Kankaanpään joukkuetta vastaan, ja hyvin levänneet 

Turkulaiset eivät antaneen pienintäkään mahdollisuutta KaMa:laisille rullaten 1-12 voittoon. Päiväpelissä 

vastaan asettui hyvin alkuleirin pelannut ja samoista sijoituksista kamppaileva, perinteinen Seinäjoen 

Maila-Jussit. Ottelun panokset näkyivät henkisessä latauksessa, ja etenkin Seinäjokisten henkinen kantti 

oli moneen otteeseen koetuksella. Tästä turun pojat saivat vain lisää virtaa ja iskivät jokainen 

vuoronperään palloa maisemiin. Ennakkoon tiukaksi taisteluksi povattu ottelu päättyi lopulta Turku-

Pesiksen murskajaisiin peräti 1-18! Tässä vaiheessa lohkon tilanne oli todella jännittävä. Viimeisessä 

jatkopaikassa olivat tasapistein kiinni sekä Sotkamo, Joensuu että Turku. Tasapisteissä keskinäisten 

otteluiden tulokset ratkaisivat, ja kun Sotkamo oli voittanut Joensuun ja Joensuu Turun, joutuivat 

kannustusjoukot laskelmoimaan tulevaa Sotkamo-Turku peliä ja mahdollisia lopputuloksia myöhään 

yöhön. 

Torstaiaamu valkeni Oulussa kauniina, ja poikien kilpasarjan alkulohkojen ratkaisut olivat käsillä. 

Turkulaiset saivat siis vastaansa ratkaisuottelussa ehkä sen kaikkein tunnetuimman pesäpallobrändin, 

Sotkamon Jymyn. Ottelu alkoi tasaisissa merkeissä, mutta nöyristely loppui Turun toisella lyöntivuorolla, 

jossa läpilyönti avasi hienosti hanat. Samaan aikaan viereisellä kentällä Joensuun peli oli päättynyt 

JoMan voittoon, joten Joensuu varmistaisi paikkansa puolivälierässä mikäli Turku onnistuisi voittamaan 

Sotkamon. JoMan pojat saapuivatkin raivoisasti sinisiä kannustamaan kentän laidalle. Upeasti pelannut 

joukkue nousi tasatilanteesta peräti 8-1 johtoasemaan ennen Sotkamon viimeistä tasoittavaa. Sotkamo 

sai järjesteltyä heti tilannetta ja teki nopeat kaksi juoksua, jolloin ensimmäiset hikikarpalot vierivät jo 

kannustusjoukkojen ohimoilla. Turun ulkokenttä kesti kuitenkin upeasti paineet ja naulasi lopulta 

loppulukemiksi voiton Sotkamosta 8-3! Tässä kohtaa siis Joensuun pojat varmistivat tasapistein, 

keskinäisen ottelun tuloksella puolivälieräpaikkansa, ja muistivat siitä äänekkäästi turkulaisia kiittää! 

Turkulaisten kohtaloksi sinetöityi siis torstaipäivän osalta lopullisten sijoitusten maksimoiminen. Vastaan 

ristikkäisottelussa asettui b-lohkon Pattijoen Urheilijat. Pelin panokset olivat selvät: voitolla taisteltaisiin 

hienosti sijoista 7-8, ja häviöllä pykälää alempana sijoista 9-10. Ottelu alkoi jälleen tasaisissa 

tunnelmissa, mutta lopulta turkulaisten mainio ulkopeli kesti Pattijokisten hyökkäykset, ja kun omassa 

sisäpelissä pallo löysi jälleen tiensä läpilyönneiksi asti, onnistuivat pojat voittamaan jälleen yhden 

perinteisen pesäpallopitäjän loppulukemin 8-5. Perjantaille jäi siis sijoitusottelu sijoista 7-8, ja kukapa 

muu vastaan asettuikaan kuin jo kertaalleen kohdattu Kainuun kultajuna, Sotkamon Jymy. Pitkä leiri oli 

vaatinut veronsa molemmilta, eikä viimeisessä ottelussa nähty suurta urheilujuhlaa. Sotkamo oli 

kuitenkin päättänyt hakea revanssin, ja sen se myös sai voitettuaan ottelun lopulta ensimmäisen ottelun 

lukemin 3-8.  



C-poikien mestaruuden vei lopulta Halsua finaalissa kaatunutta Kankaanpään Mailan ykkösjoukkuetta 

vastaan. Valtakunnallinen leiri Oulussa päättyi siis Turku-Pesiksen osalta kahdeksanteen sijaan, joka on 

turkulaisessa pesäpallossa hieno saavutus! Yksittäisten otteluiden voitot mm. Seinäjokea, Sotkamoa ja 

Pattijokea vastaan antavat varmasti pojille uskoa tulevaisuuden haasteisiin, missä ne ikinä sitten 

lienevätkään! Eikä ole tuulesta temmattu ajatus, että tämän joukkueen runko muodostaa 

tulevaisuudessa turkulaisen miespesäpalloilun rungon. Yksi asia kuitenkin on edelleen varmaa, näistä 

pojista kuullaan vielä! 

Turku-Pesis on vahvistanut junioritoimintaansa yhdellä uudella joukkueella. Tuoreen E-tyttöjoukkueen 

harjoitukset alkoivat 16.6. kymmenen innokkaan pelurin voimin ja seuraavalla viikolla saatiin vielä kaksi 

neitiä rinkiin mukaan. Tytöistä osa on ollut mukana E- ja F- poikien joukkueissa jo pitkään ja osa 

innostui pesäpallosta alkukesällä järjestetyn pesiskoulun myötä.  

Joukkue harjoittelee tiistaisin Kupittaalla klo 18.40 – 20.00. Tytöt on ilmoitettu mukaan elokuussa 

pyörivään myllytyssarjaan, josta toivotaan kaikille roimasti lisää kokemusta pesäpallon maailmasta. Sarja 

loppuu syyskuun alkupuolella, jonka jälkeen harjoitukset jatkuvat vielä ainakin lokakuulle. Kesän ajan 

valmentajina toimivat Maija Oivanen, Pinja Kumpulainen ja Sonja Salonen. Syyskaudeksi joukkueelle on 

haussa uudet valmentajat nykyisten jatkaessa opiskelujaan ja pelaamista muualla. Kaikki uudet pelurit 

on oikein tervetulleita mukaan! 

 

Seuran yhteiset talkoot/seurapäivä 

 

Seuran yhteiset talkoot ja siivouspäivä järjestetään Kupittaalla lauantaina 26.9. klo 10-14. Talkoissa siivotaan 

yhdessä, syödään makkaraa ja tyhjennetään muutenkin kioskin sisältöä. Lisäksi jokainen joukkue järjestää päivän 

aikana vanhemmat vs lapset- ottelun!  

Päivän aikataulu: 

10.15 

C-tytöt- vanhemmat  

E-pojat- vanhemmat 

G-ikäiset- vanhemmat 

 

11.15 

D-valk- vanhemmat 

E-tytöt- vanhemmat 

F-pojat- vanhemmat 

 

12.15 

D- sin vanhemmat 

 

 

 



Suomensarjanaiset saavuttivat tavoitteensa 

Kupittaan Kottaraisiksi ristityt 

suomensarjanaiset visersivät tällä kaudella 

varsin positiiviseen sävyyn. Neljän joukkoon 

ja sitä kautta pudotuspeleihin hamunnut 

joukkue onnistui saavuttamaan tavoitteensa. 

Runkosarjan neljäs sija tarkoitti sitä, että 

vastaan asettui runkosarjan voittaja Rauman 

Fera. Raumalaiset veivät ottelusarjan 

nimiinsä voitoin 2-0, ja päättivät Kottaraisten 

kauden.  

Suomensarjanaisten pelinjohtaja Jerry Stenberg näkee kauden kaksijakoisena. ”Ensinnäkin täytyy olla 

tyytyväinen siihen että saavutimme tavoitteen joka oli asetettu. Talvikausi antoi viitteitä jopa vieläkin 

paremmasta tuloksesta, mutta pitää myös muistaa realiteetit. Siellä oli sarjassa muitakin kovia porukoita, 

joten tulos on varmasti oikeutettu.”, Stenberg kommentoi. Runkosarjassa voitot ja häviöt jakautuivat 

tasan, sillä Turku-Pesiksen naiset nappasivat neljästätoista ottelustaan sekä seitsemän voittoa että 

seitsemän häviötä. ”Kaksijakoinen runkosarja pelattiin. Tuli sekä todella hyviä että todella huonoja 

hetkiä.”, Stenberg kertaa kulunutta kautta.  

Pudotuspelipaikka varmistaa sarjapaikan myös ensi kaudeksi, mutta tulevaisuudesta aletaan 

keskustelemaan paremmin vasta nyt kesän taittuessa syksyyn. ”Itse toivon että naisten 

suomensarjapesäpallo Kupittaalla jatkuu ja mahdollisuudet siihen varmasti ovat olemassa. 

Tulevaisuudesta ei ole ainakaan itselläni varmuutta, mutta uskon että halutessa Turkuun saadaan 

kilpailukykyinen joukkue myös ensi kaudelle.”, Stenberg toivoo.  

Naisten suomensarjajoukkueessa nähtiin tänä vuonna paljon kokeneita pelaajia, joiden varaan 

tulevaisuudessakin on mahdollisuus joukkueen runkoa rakentaa. Omia tyttöjunioreita ei ole naisten 

avuksi ruuhkaksi asti, joten etenkin tyttöjunioripuolella tehtävä seuratyö on tulevina vuosina tärkeässä 

osassa paikallisesta naispesäpallosta puhuttaessa. Kottaraisten ohella naisten kakkosjoukkue pelasi 

menneellä kaudella naisten maakuntasarjaa. Maakuntanaiset sijoittuivat oman sarjansa viimeisiksi. 

Tulosta tärkeämpää on kuitenkin joukkueiden yhteistyö, joka mahdollisti tänäkin kesänä muutaman 

pelaajan peluutuksen molemmissa joukkueissa. Etenkin nuorien junioreiden kannalta maakuntasarja on 

hyvä porras kohti ylempiä sarjatasoja.  

Nähtäväksi jää, millä kaavalla Turku-Pesiksen naispesäpallo näyttäytyy Kupittaalla tulevina kesinä. 

Edellytykset ovat edelleen olemassa, joten saattaa olla että kuulemme tulevaisuuden suunnitelmista jo 

pian! 

 



Lokakuun alussa risteillään! 

Varsinais-Suomen Pesiksen kauden päätösristeily seilataan 

3.-4.10.2015 m/s Galaxyn iltalähdöllä. Lauantai-iltana 

starttaavaan risteilyyn sisältyy laivan viihdeohjelman lisäksi 

tutusti muun muassa palkintogaala, talk show, disco ja 

karaoke. Hauskanpidossa laivalla kohtaavat tutut ja uudetkin 

kasvot. Talk show:ssa ovat mukana Varalan urheiluopiston 

aluevalmentaja Juha Antikainen ja Etelän Pesiksen 

puheenjohtaja Sami Ritola. Nuorta voimaa keskusteluihin 

tuovat Mynämäen Vesan lukkari Mari-Ann Lehtinen ja 

loimaalainen tuomarilupaus Antti Kaskiluoto. Hinta- ja muut 

tarkemmat tiedot löytyvät http://www.varsinais-

suomenpesis.fi/tapahtumat/palkitsemisristeily-3-4-10-2015/  

Tänä vuonna Turku-Pesis kutsuu ja kustantaa mukaan 

kaikki 15-vuotta täyttäneet seuran jäsenet! Ilmoittaudu 

mukaan joukkueesi yhteyshenkilölle! 

Kaikki mukaan mukaan iloiselle pesisristeilylle!  

 

Miesten vaiherikas kausi päätökseen 

Miesten suomensarjajoukkueen, Kupittaan Karjujen, kausi päättyi runkosarjaan. Lopullinen sijoitus 

kymmenen joukkueen runkosarjassa oli lopulta kahdeksas, joka koettiin Karjujen keskuudessa 

hienoiseksi pettymykseksi. Turku-Pesis säilyttää kuitenkin paikkansa suomensarjassa ja rakenteilla on jo 

perustat ensi kaudelle, joista miesjoukkueen uusi valmennus- ja taustaryhmä tiedottaa myöhemmin. 

Tulevaisuus on siis näiltä osin Kupittaan 

miespesäpalloilussa turvattu, mutta menneestä 

kaudesta jäi silti hampaan koloon. ”Missään nimessä 

ei voi olla tyytyväinen lopputulokseen. Neljän 

joukkoon oli selkeä tavoite ja siitä jäätiin selkeästi, 

joten kyllä tulosta voi pettymykseksi luonnehtia.”, 

Karjujen pelinjohtaja Jesse Villa kommentoi. 

Juoksumääriä suhteutettaessa Karjujen ulkopeli oli 

kuitenkin viidenneksi parasta, mutta kun sisäpelissä 

juoksuja syntyi koko runkosarjan toiseksi vähiten, ei 

pisteitä karttunut kuin piste per peli tahtiin.  Vaikka 

pudotuspelisyksyä ei miesten puolella päästykään kokemaan, jäi kaudesta myös positiivisia kokemuksia. 

Karjujen kokoonpano vaihtui olosuhteiden pakosta paikka paikoin liiankin rajusti, mutta tämä 

mahdollisti seuran omien junioreiden peluuttamisen suomensarjassa. ”Jos katsoisin vain itsekkäästi 

tulosta, olisi tulkinta kaudesta varmasti kokonaisuudessaan negatiivisempi, mutta matkaan mahtui myös 

paljon hienoja ja hyviä hetkiä, päällimmäisenä totta kai seuran omien C-poikien miehekäs esiinmarssi.”, 

http://www.varsinais-suomenpesis.fi/tapahtumat/palkitsemisristeily-3-4-10-2015/
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Villa kertaa. ”Pojat pääsivät tekemään debyyttinsä suomensarjassa paineettomassa tilassa, mikä varmasti 

palkitsee tulevaisuudessa kun tämä ikäluokka alkaa toden teolla valloittamaan pelipaikkoja.” 

Karjujen kokoonpanossa nähtiin kauden aikana kolmisen kymmentä pelaajaa, joten vaihtuvuus oli viime 

kauden tapaan suurta. Seuran omista junioreista on kuitenkin nousemassa miesten joukkueeseen 

useampikin pelaaja, joten voidaan olettaa että vaihtuvuus on laskeva trendi Kupittaan miespesäpallossa. 

Karjujen pelinjohtajan paikalta sivuun siirtyvä Jesse Villa näkee tulevat kaudet Turku-Pesiksen 

miespesäpallossa valoisana. ”Itse olin mukana kolme vuotta, jonka aikana saimme luotua hyvän pohjan 

ja jatkumon. Tämän kauden tuloksesta huolimatta näen että Turkuun on saatu pysyvä ja kilpailukykyinen 

ympäristö suomensarjapesäpalloilulle. Olen vakuuttunut seuran omien junioreiden tasosta ja uskon että 

tulevaisuuden runko muodostuu pitkälle juuri näiden omien poikien varaan.”, Villa lopettaa.  

Suomensarjan etelälohkon runkosarjan voitoin vei Helsingin Puna-Mustat, joka kuitenkin taipui 

lohkofinaaleissa tällä hetkellä noususta Lievestuoretta vastaan taistelevalle Loimaalle. Täksi kaudeksi 

sarjaan nousseen Porin Pesäkarhujen visiitti jäi lyhyeksi, sillä sarjan viimeiseksi jäänyt joukkue tippuu 

takaisin maakuntasarjaan kaudeksi 2016. Turku-Pesiksen miesten kakkosjoukkue pelasi kesän aikana 

maakuntasarjaa vaihtelevalla menestyksellä. Seuran omista junioreista sekä muutamasta 

kokeneemmasta pelimiehestä koostunut joukkue aloitti runkosarjan jälkeen alemman loppusarjan, josta 

se nappasi upeasti kolme voittoa kolmesta ottelusta säilyttäen näin ollen sarjapaikkansa myös tulevalle 

kaudelle. Ensi kauden kuvioita rakennetaan taustalla jo kovaa vauhtia, ja Turku-Pesiksen miespesäpallon 

tulevaisuuden suunnitelmista kuullaan varmasti jo syksyn mittaan uutisia! 

 

Tule mukaan syysliikkariin! 

 
Turku-Pesis järjestää kerran viikossa 3-6-vuotiaille tytöille ja pojille mahdollisuuden liikkua ohjatusti 

Liikuntaleikkikoulussa. Syysliikkarissa leikitään ja harjoitellaan perusmotorisia liikuntataitoja 

monipuolisesti. Koulutetut ohjaajat takaavat lapsille oikeantasoista tekemistä.  

Mukaan syysliikkariin tarvitset vain sisäliikuntavarusteet sekä juomapullon. Kaikissa ryhmissä on aina 

kaksi koulutettua ohjaajaa. 

Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii: 

•        Oman kehon hallintaa 

•        Liikunnan perusliikkeitä 

•        Oikeita käsitteitä liikunnan kautta 

•        Tekemään yhdessä 

•        Oivaltamaan itse ja kokemaan 

          onnistumisen elämyksiä!         

 

 

Kenelle 

3-6- vuotiaille tytöille ja pojille 

  

Missä ja milloin 

Puropellon koulun sali, 

torstaisin klo 17.30-18.30 

Mitä maksaa 

55 € /kausi 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: http://www.turku-pesis.fi/harrastepesis/liikuntaleikkikoulu/ 
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TYKKÄÄ MEISTÄ: 

www.facebook.com/turkupesis (pääseura) 

www.facebook.com/kupittaankarjut (miesjoukkue) 

www.facebook.com/kupittaankoppijokerit (naisjoukkue) 

Jojo- ja valmentajapalaveri 

17.9. klo 18.00 Veritas stadionin kokoustila Karikko  

Palaverissa käydään läpi joukkueiden kulunutta kautta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Miettikää 

valmiiksi, millaisilla kokoonpanoilla olisi mahdollista lähteä kohti seuraavaa kautta, mikä on 

joukkueiden ikärakenne, taitotaso ja tavoitteet. 

 

  

 

Tulevia tapahtumia:  

 

29.-30.8. C-aluejoukkueiden turnaus, Tampere 

5.-6.9. Lady-Pesisturnaus, Turku 

17.9.  Jojo-ja valmentajapalaveri Veritas Stadionin kokoustila Karikko, klo 18.00   

26.9.  Seura yhteiset talkoot /seurapäivä Kupittaalla, klo 10-14 

3.-4.10.  V-S Pesiksen Palkitsemisristeily iltalähtö M/S Galaxy 

2.-4. 10. Bauhaus inventaario 

17.10.  Seuran yhteinen saunailta, Kaarina, klo 16.00 alkaen 
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