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PESÄPALLO KUULUU
KAIKILLE

Suomen Pesäpalloliitto ry

Pesäpallo on meidän
yhteinen juttu
Pesäpallon kehittäjä on Lauri ”Tahko” Pihkala, joka loi mielestään parhaiten
suomalaisille sopivan pallonlyöntipelin suomalaisten ja eurooppalaisten
pelien sekä Yhdysvalloissa pelatun baseballin pohjalta. Hänen tavoitteensa
oli yhdistää lajiin leikki ja kilpailu – ja siinä hän myös onnistui.
Ensimmäinen nykymuotoisen pesäpallon koeottelu pelattiin Helsingissä
Kaisaniemen kentällä marraskuussa 1920, minkä jälkeen laji levisi nopeasti
ympäri maata muun muassa suojeluskuntien ja koulujen kautta.
Nykyisin pesäpallo on pääsarjan katsojamäärien mukaan miesten kolmanneksi suosituin ja naisten suosituin palloilulaji. Se on yhdelle rakas harrastus, toiselle huippu-urheilua ja kolmannelle tapa viettää aikaa kaveriporukan kanssa. Pelataanpa pesistä Intiassa ja Australiassakin!
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Pesäpallosta on nykyäänkin moneksi. Laji antaa onnistumisen kokemuksia
kaikenikäisille harrastajille, sarjapelaajille, seuratoimijoille, talkoolaisille ja
myös lajia intohimoisesti seuraaville katsojille.

Pesäpallon korkein sarjataso on Superpesis.
Se on myös helppo tapa päästä kiinni pesiksen
maailmaan. Vuosittain pelattava Itä-Länsi on
Suomen suurin ja suosituin tähdistöottelu.
Katso, missä Superpesistä
pelataan: superpesis.fi.

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry on lajin kansallinen
katto-organisaatio, joka aloitti toimintansa vuonna
1931. Liiton alla toimii neljä alueorganisaatiota:
eteläinen, itäinen, läntinen ja pohjoinen, jotka
järjestävät toimintaa omilla alueillaan.
Pesäpalloliitto vastaa lajin kilpailutoiminnasta sekä
kehittää muun muassa lajin sääntöjä, sarjajärjestelmää
ja kilpailumääräyksiä. Pesäpallon ylin sarjataso on
Superpesis.

Tutustu oman alueesi
toimintaan ja tule mukaan!

pesis.fi/pohjoinen

pesis.fi/lansi

pesis.fi/etela

pesis.fi/ita
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Ensimmäisen pesäpallon
Suomen mestaruuden voitti
Helsingin Pallonlyöjät.

Suomen mestaruudesta pelattiin ensimmäisen
kerran sarjamuotoisesti. Lahden Mailaveikot
voitti ensimmäisen pesäpallon naisten Suomen
mestaruuden. Suomen Pesäpalloliitto ry perustettiin.

Ensimmäinen
Itä-Länsi pelattiin.

Lue lisää pesäpallon juhlavuodesta:
www.pesis.fi/pesis100/
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Ensimmäinen varsinainen
lasten ja nuorten pesäpalloleiri
järjestettiin Porissa.

Ykkössarja (1991 lähtien Ykköspesis)
tuli uudeksi sarjatasoksi mestaruussarjan
(myöhemmin Superpesis) ja suomensarjan väliin.

Pesäpallolisenssien määrä
nousi kaikkien aikojen ennätyslukemiin, lähes 18 000 lisenssiin.
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Pesäpallopolku
Kiinnostus herää
Pesäpallon ensiaskeleita voivat ottaa jo päiväkotiikäiset lapset. Pesisliikkarissa tärkeintä ovat liikunnan
ilo, kaverit sekä monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla.
Kouluikäiset lapset voivat tulla mukaan oman ikä
ryhmänsä toimintaan. Pesiskoulussa lapset pääsevät
tutustumaan lajiin monipuolisen liikunnan kautta.
Pesiskoulussa pelataan pesäpalloa jo oikealla kentällä, mutta tärkeintä ovat motoristen perustaitojen
kehittäminen ja onnistumisen kokemukset.

Innostus kasvaa
Mielenkiinnon ja innostuksen kasvaessa lapset ja
nuoret voivat tulla mukaan joukkuetoimintaan. Pesäpallo sopii harrastukseksi kaikille ja myös oheisharjoitteluksi muita lajeja harrastaville. Kilpailullisuuden
asteen voi kukin joukkue päättää itse.
Alueelliset ja valtakunnalliset leirit kokoavat lapset ja
nuoret pelaamaan pesäpalloa yhdessä ikäluokittain.
Pääpaino on yhdessäolossa ja liikunnan riemussa,
mutta yläkouluikäisten leireillä otetaan tuntumaa
pesäpalloon kilpaurheilun muotona.

Pesäpallo on koululiikunnan kestosuosikki.
Opettaja, ota tuntisuunnittelun tueksi 105
pesäpallo-onnistumista!
www.pesis.fi/pelaamaan/kouluille/
105-pesapallo-onnistumista/
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Pienpesis sopii kaikille pesäpallosta kiinnostuneille
lapsille. Pienpesistä pelataan 5–7 hengen joukkueissa
pilke silmäkulmassa ja samalla tosissaan. Tavoitteena on oppia ratkaisujen tekemistä ja ryhmässä
toimimista sekä ennen kaikkea pitää hauskaa.
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Pesäpallo tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tulla mukaan lajin pariin.
Pelaajapolun voi aloittaa jo naperona ja innostuksen kasvaessa jatkaa
lajin parissa jopa ammattiin asti.

Kohti huippu-urheilua
Akatemiatoiminta on tarkoitettu nuorille, joiden
tavoitteena on kehittyä kilpaurheilijoiksi. Olympiakomitean mallin mukaan nuoria tuetaan opiskelun
ja urheilun yhdistämisessä niin, että jokaisella
urheilijalla on vähintään toisen asteen tutkinto.
Myös urheilu-uran aikana pelaajia tuetaan yhdistämään urheilu ja siviilityö sekä valmistautumaan
urheilu-uran jälkeiseen aikaan.

Kansainvälisille kentille
Pesäpallo tunnetaan suomalaisena lajina, mutta se
tarjoaa väyliä nousta kansainväliselle tasolle asti baseballin
ja softballin kautta.

Tule
mukaan lajiin!
pesis.fi/pelaamaan

Harrastepesis
Pesäpallo on mitä parhain terveysliikunnan muoto. Kokeilemaan kannattaa tulla rohkeasti, vaikka viimeisimmät
pesiskokemukset olisivat kouluajoilta. Ympäri maata on omia porukoita niin höntsäilijöille, mimmeille, äijille kuin
kuntoilijoillekin. Kilpailullisuuden asteesta joukkueet päättävät itse.

Tutustu alueesi harrastusmahdollisuuksiin!
www.pesis.fi/pelaamaan/harrastepesis/
Perhepesis kutsuu
lapset ja aikuiset liikkumaan
yhdessä! Perhepesis on kaikille
perheille avoin säännöllinen
liikuntatapahtuma, jossa
liikutaan, leikitään ja
tutustutaan pesäpalloon
yhdessä.

ESIMERKKEJÄ
HARRASTEPESIKSESTÄ
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Lady-Pesis on rentoa pelailua naisryhmissä. Ladypesisläiset
voivat olla koskeneet palloon viimeksi kansakoulussa tai
harrastaneet pesistä joskus juniorina. Lady-Pesis ei vaadi
aiempaa osaamista vaan pääasia on perusteiden harjoittelu
ja pelaaminen harrastepesissäännöin rennolla meiningillä,
kaikkien tiedot ja taidot huomioon ottaen. Iloinen asenne ja
innostus riittää!
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Kuntopesis on mukava tapa liikkua ja pitää kuntoa yllä kansallispelin parissa pelaamalla. Kuntopesis voi olla miehille, naisille tai
sekaryhmille tarkoitettua säännöllistä pelitoimintaa läpi kesän.
Kuntopesisporukan muodostavat yleensä työpaikkaliikkujat,
kylät/asuinalueet, ystäväporukat tai muut ryhmät. Isommissa
kaupungeissa löytyy jopa useampia sarjoja ja erikseen niin
mies-, nais- kuin sekaporukoille.
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KUNTOPESIS

ÄIJÄPESIS
Äijäpesis tarjoaa harrastepesistä rennolla otteella kuntoilusta
kiinnostuneille miehille. Äijäpesis sopii kaikille tasosta riippumatta eikä mukaan lähteminen vaadi aiempaa osaamista.
Pääpaino on ennen kaikkea kuntoilussa ja omien taitojen
kehittämisessä.

FIRMAPESIS
Firmapesis on nimensä mukaan suunnattu yrityksille. Työyhteisöistä kootut joukkueet pelaavat toisiaan vastaan sarjassa tai
turnauksessa, jossa yhteishenki nousee huippuunsa ja mieli on
korkealla. Kansallispeli toimii erinomaisena alustana tarjoten
liikunnallisen, yhteisöllisen ja elämyksellisen TYKY-päivän, jota
muistellaan vielä monesti työpaikan kahvipöydissä.

Aikuisten pesiskoulu on
kuntoliikuntaa, jossa käydään
läpi pesiksen alkeita ja pidetään
hauskaa yhdessä. Kaikki ovat
tervetulleita mukaan tasosta
riippumatta.
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Mukaan
monella tavalla
Pesäpallossa on polkuja jokaiselle. Koulutuksen ja
valmennuksen parissa on monenlaisia tehtäviä, joihin
valmistaa esimerkiksi lajin sisäinen valmentajakoulutus.
Koulutuksessa on omat ohjelmat junioreiden ja aikuisten
valmennuksesta kiinnostuneille.
Tuomaritoimintaan pääsevät mukaan kaikenikäiset ja
vaihtoehtoja riittää alasarjoista Superpesikseen. Alle
18-vuotiaat nuorisotuomarit viheltävät kaikki leiriottelut.
Pesäpallo ei olisi mitään ilman seuraväkeä. Seuroissa
riittää tekemistä laidasta laitaan, joten mielekästä
tekemistä löytyy ihan jokaiselle.

Pesis kuuluu kaikille!
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Suomalainen Saltex Oy – osa Unisport Groupia on tunnettu maailmalla jo pitkään korkealuokkaisten ja ympäristöystävällisten
tekonurmirakenteiden kehittäjänä ja valmistajana. Tekonurmemme valmistetaan edelleen nykyaikaisella tehtaallamme
Alajärvellä, Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteenamme on kehittää tekonurmirakenteita (nurmet, joustot ja täyttöaineet), jotka
täyttävät ja jopa ylittävät pelaajien ja urheilukenttien omistajien vaatimukset, ympäri maailmaa. Yhtenä FIFAN suosittelemista
tekonurmivalmistajista (FPP) ja ESTC:n perustajajäsenenä Saltex on myös ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu.

Tekonurmet ja
pesäpallokentät
Pesäpalloliiton vaatimukset
täyttävät tekonurmet
Kotipesien korjaukset
tekonurmikentille
Tekonurmikotipesät
massakentille
Mainokset tekonurmikentille

Sinä asetat vaatimukset - me ylitämme ne
Because we care
www.saltex.fi | www.unisport.com

