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Kevät toi tullessaan mieluisan uutisen Ruove-
delle Pesäpalloliitolta. Liitto on antanut vuoden 
2015 Naperoleirin järjestämisvastuun Ruoveden 
Pirkoille. Olemme miettineet pesäpallojaostossa 
useampana vuonna leirin järjestämistä Ruovedel-
lä. Viime kesänä Tampereen naperoleirin talkoissa 
asia nousi uudelleen esille. Loppukesällä suoritet-
tu selvitys osoitti, että Urheilukeskuksen alueelle 
on mahdollista saada kymmenen naperokenttää. 
Kenttien määrä ja ihanteellinen sijainti mahdollis-
ti hakemuksen leirin järjestämisestä.

Leirin myöntäminen Ruovedelle on mielestäni 
kiitos yli kymmenen vuotta kestäneestä aktiivi-
sesta ja hyvästä seuratoiminnasta. Ruovesiläiset 
ovat osallistuneet laajalla rintamalla niin alue- 
kuin valtakunnanleireille. Meiltä on osallistunut 
myös lukuisa määrä nuorisotuomareita kyseisil-
le leireille. Paikallisten urheiluseurojen yhdes-
sä kehittämä harjoitusaikojen kokoaminen antaa 
nuorille mahdollisuuden harrastaa useampaa la-
jia. Samalla se on mahdollistanut tyttö – ja poika-
joukkueet F, E ja D pesäpalloleireille. 

Jotta seura pysyy vireänä, tarvitsee se aika 
ajoin yhdessä tehtäviä isompia haasteita. Olem-
me seurana menneiden vuosien aikana päässeet 
Sinettiseuraksi, rakentaneet Hiekkatekonurmen, 
koonneet Seura Aapisen, olleet Tampereen Nuo-
risoleirin vastuukouluna ja viimeksi Kärkietenijät-
hanke antoi meille Toimintakäsikirjan. Nyt saam-
me toteuttaa meidän seuran näköisen ja oloisen 
Naperoleirin. Tuleva Naperoleiri tarkoittaa lukui-
na n. 50 G- ja F joukkueen saapumista joukkueen 
johtajineen ja huoltajineen neljäksi päiväksi Ruo-
vedelle. Henkilöinä tämä tarkoittaa n. tuhatta lei-
rille osallistuja ja koska kyseessä on kymmenen 
vuotiaat ja siitä nuoremmat, saapuu kannustus-
joukkoja paikalle myös muita leirejä enemmän. 
Syksyn aikana alamme muodostamaan leirille or-
ganisaatioita ja silloin olemme eri yhteistyöta-
hoihin yhteydessä. Olen varma, että Ruovedeltä 
löytyy riittävä talkoo henki elämyksellisen ja on-
nistuneen Naperoleirin järjestämiseen.

Kausi 2013 tuo mukanaan kaksi merkittävää 
sarjanousua Pirkanmaan naispesäpallossa. Kol-
men seuran (Manse PP, Hämeenkyrön Räpsä, 
Ruoveden Pirkat) edustusjoukkueet aloittavat nyt 
toisen yhteistyökautensa. 

Viime kauden jälkeen naisten Superiin tuli kak-
si paikkaa avoimiksi sarjasta luopumisen vuoksi. 
Toinen nousijoista oli yhteistyöseuramme Man-
sen Räpsä. Tämän johdosta ensimmäiset ruove-
siläiset naiset nähdään ensikesänä pelaamassa 
Suomen korkeimmalla mahdollisella sarjatasol-
la. Yhteistyö mahdollistaa myös sen, että saam-
me nähdä Ruovedellä ensimmäisen naisten Supe-
rin pelin. Sunnuntaina 11.08. pelataan viimeinen 
runkosarjan peli Mansen Räpsä – Vihti Ruovedel-
lä. Tarkoitus on , että viimeistään silloin lyömme 
Ruoskan viimetalvena saavuttaman yleisöennä-
tyksen 358 katsojaa. 

 ManseRäpsän nouseminen Superiin aukai-
si Ruovedelle mahdollisuuden päästä pelaamaan 
NaistenYkköspesistä. Ruoveden Pirkat pelaa tule-
vana kesänä seurahistoriansa ensimmäisen kau-
den nykymuotoisessa naisten Ykköspesiksessä. 
Joukkue muodostuu yhteistyöseurojen harjoitus-
rinkiin osallistuneista pelaajista. Harjoituskausi 
on sujunut hyvin ja uskon, että pelaajatkin odot-
tavat jo innolla ensimmäistä peliään 18.5. Vaikka 
pelaaminen on itsessään palkitsevaa, on se vie-
lä palkitsevampaa, kun ottelua seuraa runsas ja 
kannustava yleisö.  Toivon, että tulevan kesän ai-
kana Ruovesiläiset löytäisivät tiensä pesäpallo-
kentän katsomoon. Viikoittain siellä tullaan näke-
mään parempaa draamaa, kuin yksikään TV-sarja 
voi tarjota. Monta tiukkaa pesäkilpaa, onnistunei-
ta suorituksia, riemun kiljahduksia ja pettymyk-
sen huokauksia. Kaikkea tätä ja paljon muuta tar-
joaa pesäpallo.

Paula Rinki
Pesäpallojaoston puheenjohtaja

Kevät toi..

Naisten YkkösPesis kotipelit alkusarja:
La 18.05. klo 15:00 Pirkat - Reisjärvi 
Ti 28.05. klo 18:00 Pirkat - Lapua 2 
Ti 11.06. klo 18:00 Pirkat - Kankaanpää 
Ti 18.06. klo 18:00 Pirkat - Jyväskylä 2 
La 06.07. klo 15:00 Pirkat - Seinäjoki 
La 16.07. klo 18:00 Pirkat - Jyväskylä 2 
La 27.07. klo 15:00 Pirkat - Lappajärvi 
To 08.08. klo 18:00 Pirkat - Laitila 

Naisten Super kotipelit alkusarja:
Pe 17.05. klo 18:00 MansenRäpsä - Lappeenranta 
Ke 22.05. klo 18:00 MansenRäpsä - Pori 
La 25.05. klo 18:00 MansenRäpsä - Vuokatti Tampereella
Ke 05.06. klo 18:00 MansenRäpsä - Turku Tampereella
Pe 07.06. klo 18:00 MansenRäpsä - Jyväskylä 
Su 09.06. klo 14:00 MansenRäpsä - Viininjärvi Tampereella
Ke 03.07. klo 18:00 MansenRäpsä - Helsinki 
Su 07.07. klo 14:00 MansenRäpsä - Lapua Tampereella
Ke 17.07. klo 18:00 MansenRäpsä - Kempele 
La 03.08. klo 14:00 MansenRäpsä - Rauma 
Su 11.08. klo 13:00 MansenRäpsä - Vihti Ruovedellä

Tytöjen Superpesis kotipelit alkusarja:
Pe 10.05. klo 18:00 Hämeenkyrö - Helsinki 
To 16.05. klo 18:00 Hämeenkyrö - Rauma 
Ma 27.05. klo 18:00 Hämeenkyrö - Pori 
Ti 04.06. klo 18:00 Hämeenkyrö - Pöytyä 
To 13.06. klo 18:00 Hämeenkyrö - Vihti 
To 20.06. klo 18:00 Hämeenkyrö - Rauma 

Joukkueet 2013
Yhteyshenkilöt:

Pesiskoulu
Petri Asikainen, 050 5539 503

F-tytöt 04
Jukka Kiintonen, 044 294 1074

F-tytöt 03
Jussi Salmela, 040 824 6269

F-pojat
Titta Helin, 044 587 6743

E-pojat
Sari Alanen, 044 309 0186

D-tytöt
Mari Inkinen, 050 342 2673

D-pojat
Teijo Manninen, 0500 631 455

C-tytöt
Leena Kiiski, 044 746 4225

Naiset YkkösPesis
Matti Suohalme, 040 725 8175

Pesäpallojaosto 2013
Paula Rinki, puheenjohtaja, 040 502 7892, 
paula.rinki@kotipoint.fi
Katariina Asunta, sihteeri
Karoliina Ahonen, nettivastaava
Iida Asikainen, naiset
Petri Asikainen, pesiskoulu- ja  
lehtivastaava
Marjo Haapaniemi, varustevastaava/asut
Mari Inkinen, nuoriso- ja  
valmennusvastaava
Hanna Juurakko, sinettivastaava
Jaana Laaksonen, kioskivastaava
Marja-Leena Keskinen, ensiapuvastaava
Anna Warsell, talousvastaava
Matti Vehmaanperä, varustevastaava/ 
pelivälineet
Jukka Kiintonen
Leena Kiiski
Teijo Manninen
Hannu Mäki
Jussi Salmela

Ruoveden 
Pirkat Pesäpallojaosto
www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com
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Pesiskoulu 2013 
Mitä tapahtuu? 
Pesiskoulussa opetetaan pesäpallon perustaitoja: kopitellaan, 
lyödään ja tutustutaan lajiin. Pelataan ja leikitään, liikutaan 
monipuolisesti ja saadaan uusia kavereita.  

Kenelle? 
Pesiskoulu on tarkoitettu kaikille palloilusta ja liikunnasta 
kiinnostuneille 2004-2006 syntyneille tytöille ja pojille. 

Missä ja milloin? 
 

Mitä maksaa? Mitä sisältyy? 
Pesiskoulun hinta on 50!, joka sisältää 8 harrastuskertaa, pesiskoulupassin 
(sis.vakuutuksen), leikkimielien pelitapahtuman ja diplomin. 
Ohjauksesta vastaavat Ruoveden Pirkkojen koulutetut ohjaajat. 

Mitä tarvitsee mukaan? 
Välineet hoidetaan paikalle pesiskoulun toimesta, mutta jos sinulla on oma  
räpylä, maila tai kypärä voit ottaa ne mukaasi. Lisäksi tarvitset liikuntavarusteet, 
juomapullon ja iloisen mielen. 

Miten pääsen mukaan? 
Pesiskouluun voit ilmoittautua Ruoveden Pirkkojen nettisivuilla osoitteessa 
www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com/pesapallo/. 

 

 

Ruovesi,  urheilukeskus 03.06.-26.06 
maanantaisin ja 
keskiviikkoisin 
klo 17:00-18:00 

TERVETULOA MUKAAN! 
Yhteyshenkilö: 

Petri Asikainen,  

puh. 050-5539503 

Ruoveden Pirkat avaavat jälleen tänä kesänä jää-
telökioskin. Jäätelökioski aukeaa Vappuna ja on 
koko kesän auki. Myyjinä toimii Ruoveden nuoria, 
jotka ovat hakeneet kesätöihin jäätelökioskille. 
Kioski on auki samoina aikoina, kuin aiempinakin 
kesinä. Jäätelövalikoimastamme löytyy varmasti 
jokaiselle jotakin mieleistä. Tänä kesänä kioske-
ja on yksi, se sijaitsee Ruoveden Laivarannassa. 
Haastamme jokaisen ostamaan kesän aikana vä-
hintään yhden jäätelön, ottakaa siis kaikki kaverit 
ja tutut mukaan herkuttelemaan maukkailla Ping-
viini-jäätelöillä. Tervetuloa jäätelökioskille.

Toivotamme kaikille oikein hyvää ja 
maukasta jäätelökesää! 

Terveisin Pirkkojen Jätskitytöt 

Jäätelökioski
Viimekaudella myyntiin tullut Pirkanmaan yhtei-
nen kausikortti tarjoaa nyt entistä enemmän näh-
tävää. Pesisfanin päivät täyttyvät Naisten Superin, 
Naisten Ykköspesiksen, Miesten Suomensarjan, 
Tyttöjen Superin ja Naisten Suomensarjan seu-
raamisesta. MansenRäpsä, Pirkat, Manse PP ja 
Hämeenkyrö tarjoavat meille 100€ hin-
taan kaikki runkosarjan pelit kätevästi 
yhdellä kortilla.

Jos haluat kannustaa vain Pirkkojen 
kotiotteluissa, niin voit ostaa 30€ kausi-
kortin Ruoveden peleihin. Kortti oikeut-
taa sisäänpääsyyn Naisten Ykköspesik-
sen otteluihin Ruovedellä.

Kerralla kaikkiin peleihin

!"#$#%!$&'()%

!"#$%&'()*+,-.*
.,/***0%&1#2""*$%$334533$664*&"%&&%%4*7"%$814*9&&:$51$%&$14*&';'21<#%=%4*
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Sarvanantie 280, 34420 Muroleen kanava
kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi

Kari Niukkanen p. 0400 611 593

Jätevesijärjestelmät

Perustusten kaivuutyöt ja muuraukset
Suodatinkentät ja imeytyskentät

Nuohoojamestari 
Harri Kangasmäki  0400 779 668

Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy
Suoritamme koneellisesti rakennusten purkua ja jätteiden käsittelyä 

luvanvaraisesti. Rakennusjätteen vastaanotto. Puunmurskauspalvelut
Ostamme energiapuuta. Lisäksi: maanrakennustyöt, maa-

ainestoimitukset, siirtolavoja, autokuljetuksia, vesistökuljetuksia
OTA YHTEYTTÄ!

Saku Leinonen 0400732441 Pekka Leinonen 0500837167
      www.koneleino.fi                koneleino@phpoint.fi

Ruovedentie 28, Ruovesi     050 555 5510w
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RENKAAT & VANTEET 
EDULLISESTI MAAHANTUOJALTA

Marko ja Merja Kaitajärvi
Kaitajärventie 46, 34870 VISUVESI

0400 779 592, 040 520 1631
info@kaitajarventila.fi

 Koneurakointi
 Pihatyöt ja laatoitukset
 Pienet rakennustyöt
 Lampaanlihaa
 Tasokkaat vuokramökit
 Uudet kokous- ja saunatilat



Kauppatie 10, 34300 Kuru •Puh. 03 473 3239

KURUN APTEEKKI
Kauppatie 10
34300 Kuru

Avoinna arkisin ma-pe klo 8.30–17.00
Kesällä 7.6.–31.7. arkilauantaisin ja 
juhannusaattona klo 9.00–13.00
puh. 03 4733239

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.
Metsä Groupista saat kaikki metsän omistamiseen ja hoitamiseen tarvittavat palvelut. 
Soita ja kysy lisää p. 01046 23200.

Mänttä

Paikallinen kumppanisi ohjelmistoasioissa

�

�

�

�

tilaukset
verkkolaskutus
varasto
työajanseuranta

�

�

�

palkat
kirjanpito
SEPA monipankki

Pöytäniementie 101
36400 RUOVESI

040 5298 510
myynti@ohjelma-aitta.fi

www.ohjelma-aitta.fi

0400 636 063
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F04-tytöt

Edessä vas: Sara Asunta, Viivi Somppi,  
Hymy Leinonen, Pihla Manninen, Aino Leinonen, 
Venla Manninen, Sofia Mäkinen, Ilona Juurakko, 
Sini Niukkanen
Keskellä vas: Mirka Kivi, Elsa Roivanen, Pihla Alanen,  
Ella Poikelispää, Heli Haapaniemi, Jemina Kiintonen,  
Jennika Jalonen, Aino Inkinen
Takana valmentajat: Jukka Kiintonen, Merja Varvelin,  
Hanna Haapaniemi
Kuvasta puuttuu: valmentaja Tarja Tittonen

Ruoveden Pirkoilla on tänä kesänä kaksi F-tyttöjen jouk-
kuetta. Nuoremmissa F-tytöt04 -joukkueessa ovat mu-
kana -04 syntyneet ja sitä nuoremmat pesäpalloleidit. 
Osalla tytöistä on edessä jo kolmas kesä lajin parissa ja 
leirikokemuksiakin viime kesältä, kun taas toiset ovat 
vasta aloittaneet ja hakevat tänä kesänä vasta ensim-
mäisiä peli- ja leirielämyksiä. Joukkueessa on mukana 
15 iloista ja energistä tyttöä, joilla virtaa riittää parin 
viikoittaisen pesistreenin lisäksi myös muihin harrastuk-
siin. Talven pimeinä iltoina on harjoiteltu lajin perustai-
tojen lisäksi muun muassa kehonhallintaa, ketteryyttä 
ja nopeutta.

Joukkue pelaa ensi kesänä Länsi-Suomen pesiksen 
aluesarjaa kymmenen muun tyttöjoukkueen kanssa. 
Kaukaisimmat vastustajat tulevat länsirannikon suur-
seurasta Ferasta Raumalta peräti kolmella joukkueella. 
Sarja aloitetaan paikallispeleillä oman seuran vanhem-
pia f-tyttöjä ja Hämeenkyrön Räpsää vastaan touko-
kuussa. Aluesarjan lisäksi joukkue on ilmoittautunut 
mukaan Hämeenkyrössä 7.-9.6 järjestettävälle aluelei-
rille.  Tämän lisäksi innokkaimmat tytöt matkaavat vie-
lä heinäkuussa vanhempien F-tyttöjen kanssa valtakun-
nanleirille Ulvilaan.

Leireillä pelataan yleensä 1-3 peliä päivässä ja pe-
lien lisäksi hoidetaan toimitsijatehtäviä toisten joukku-
eiden välisissä peleissä.  Hämeenkyrön alueleirin oh-
jelmassa on naisten Superpesisottelu Mansen Räpsä 
vastaan Kirittänet Jyväskylästä. Ottelun myötä Pirkkain 
nuoret pesäpalloilijat pääsevät seuraamaan oman seu-
ran kasvattien Annan ja Miljan taitavia otteita superpe-
sistasolla.  Otteluiden lisäksi leirien ohjelmaan kuuluu 
mukavan yhdessäolon lisäksi aina niin suosittu leiridis-
ko huolellisine valmistautumisineen.

Aurinkoista kesää ja pesiskentällä nähdään!
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Auto ja konekorjaamo
Mikko Ylistalo
Visuvesi
Äijäniementie 8
Puh. 040 586 4817

TAKSI MUROLE
Pentti Leppänen

Puh. 0400 634 607Puh. (03) 475 8707

SUOMENSELÄN 
JAUHEMAALAUS OY

OY

Paavolantie 541, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 8734 Fax (03) 475 8737

Piipunhatut ja -pellit
Rakennuspellit

Hitsaus ja rautarakenne
Huuvien valmistus

J. Viitanen Ky

p. 050 595 2575

Tervetuloa 
palveltavaksi!

Pirteyttä kesään vaatteista.
Monenlaista joka makuun,

vauvasta vaariin.
Kaiken kokoisille.

Kiinteistöhuolto Pekkanen Oy

Metsä-Koskela
Petri Koskela
0400 806 465

metsa-koskela@phpoy.fi

Yltävänperäntie 125, 34450 Jäminkipohja
Puh. 050 521 5024

Kuljetusliike 
Keijo Rantanen

050 3319810

PENTTI 
LEHTO KY

Kaivuriurakointia

Ruoveden konttorimme on auki 
joka arkipäivä klo 10.00–16.30
Kassapalveluita tarjoamme tiistaisin ja 
torstaisin klo 10.00–13.00.

Ruovesi, Honkalantie 6

Ajan varaaminen palveluneuvottelun nopeuttaa asiointiasi. 
Voit varata ajan etukäteen Asiakaspalvelustamme 
puh. 0200 300 ma–su (pvm/mpm) 24h/vrk.Ruovesi

Honkalantie 6
nordea.fi 

Ruoveden konttorimme on auki 
joka arkipäivä klo 10.00–16.30 

Kassapalveluita tarjoamme tiistaisin ja torstaisin 
klo 10.00–13.00.

Ajan varaaminen palveluneuvotteluun nopeuttaa asioin-
tiasi. Voit varata ajan etukäteen Asiakaspalvelustamme 
puh. 0200 3000 ma–su (pvm/mpm) 24h/vrk.
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Ruovesi
Honkalantie 6

nordea.fi 

Ruoveden konttorimme on auki 

joka arkipäivä klo 10.00–16.30 

Kassapalveluita tarjoamme tiistaisin ja torstaisin 

klo 10.00–13.00.

Ajan varaaminen palveluneuvotteluun nopeuttaa asioin-

tiasi. Voit varata ajan etukäteen Asiakaspalvelustamme 

puh. 0200 3000 ma–su (pvm/mpm) 24h/vrk.
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•  Uudisrakentaminen
•  Saneeraus, remontointi
•  Tuotantorakennukset
• Omakotitalot
• Autotallit/varastot
•  Vapaa-ajan rakennukset
• Sahatavaramyynti
• Sirkkelisahausta
• Perustuskorjaukset, salaojat   
 ym. 3 tn kumitelakaivurilla
• Kurottajapalvelut

KAIKKI! 
RAKENNUS-
ALAN TYÖT
RAKENNUSPALVELU
T. PELTOMÄKI OY
044 072 5806
tuoppi@phpoint.fi
www.tpeltomaki.fi

Rakennuspalvelu
Pessi Ky

Puh. 044 567 3898

Raija Palomäki
www.viherpalveluraija.fi 
posti@viherpalveluraija.fi

Puh. 044 357 8528

 Juhlalounas arkenakin
www.vallesmanni.net

Tilausajot
1+16 / 1+19 bussilla
p. 044 504 6464
pasi@bussirantanen.fi

Bussi Pasi Rantanen

Janne Lehminiemi 050 3786051

MAAAINESKULJETUKSET

Nopeasti ja varmasti perille!

Palvelemme ma–pe 8–21, la 8–18, su 12–18

Raija Asunta
0500 337 904 • www.raijaasunta.fi

Hapatettu ruisleipä
Täysmehut
Hillot, Hyytelöt
Marjajauheet

Raijan tuotteet:
Tampereen Kauppahalli 
myymälä 77-79
Ruovedellä Monitori, 
S-Market, Mehuasema, 
Prisma Kaleva, Lielahti

Tuotteita saatavilla

p.050-5549075 

Ruovedentie 13, Ruovesi

• Kunto-ohjelmat • Kuntosaliohjelmat
www.kuntojani.fi

KULJETUS K. MARTTILA
Ruovesi  P. 040 590 7949

- Maansiirtokuljetukset - Asuntoauton 
vuokrausta - Autoalan koulutukset

- Rautaromun vastaanotto

Oikeesti hyvää kahvia ja munkkeja

KAHVILA-MYYMÄLÄ
RUOVESI-RUHALA

JUHA LAINE
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F-tytöt 03

Edessä vas: Matilda Kaile, Jasmin Viitanen, 
Verna Marttila, Ronja Salmela, Sara Asunta, 
Ella Salmi, Sara Salmela
Keskellä vas: Marika Selezneva, Maikki Harju, 
Mirka Kivi, Inka Kuusjärvi, Sanni Salminen, 
Emmi Pajunen
Takana valmentajat: valmentajat Jussi Salmela, 
Eero Asunta
Kuvasta puuttuvat: Ninni Sjöblom sekä valmentaja 
Veli-Pekka Pajunen ja joukkueenjohtaja 
Sirkka Salmela

Joukkueessa pelaa 12 vuonna 2003 syntynyttä tyttöä ja 
kaksi vuonna 2002 syntynyttä tyttöä. He pelaavat jouk-
kueessa yli-ikäisyysluvalla. Suurin osa pelaajista on pe-
lannut 2-3 vuotta. Kolme tyttöä aloitti harjoittelemisen 
viime syksynä. Joukkueeseen kuuluu myös muutama 
”konkari” he pelaavat F-tytöissä neljättä vuotta. 

Joukkue on harjoitellut monipuolisia taitoja talvella 
sisäharjoituksissa kaksi kertaa viikossa. Kesällä harjoi-
tellaan myös kaksi kertaa viikossa. 

Kesän aikana pelaamme Länsi-Suomen pesiksen 
alue sarjaa. Pelejä tulee paljon koska ilmoittautuneita 
joukkueita on 11. Ruoveden Pirkoillakin kaksi joukkuet-

ta. Joten tulemme näkemään harvinaisen paikallisotte-
lun kesän aikana.

Joukkue on ilmoittautunut kahdelle leirille. Kesä-
kuun alussa olevalle Länsi-Suomen Alueleirille Hämeen-
kyröön. Ja heinäkuun lopussa olevalle F-ikäistan valta-
kunnalliselle Naperoleirille Ulvilaan. Yhteisjoukkueella 
F-04 joukkueen kanssa.     

Joukkueenjohtaja Sirkka Salmela
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F-pojat
Edessä vas:
 Henri Haapaniemi, 
Aaro Martikainen, 
Eeli Siukola ja 
Roni Helin
Takana vas: Titta Helin,  
Akseli Laine,  
Viljami Vähä-Haukijärvi, 
Olli Kangasmäki,  
Malla Haapaniemi

F-poikien joukkueessa pelaavat vuonna 2003 ja sen jäl-
keen syntyneet pojat. Meidän joukkueen pojat ovat lii-
kunnallisesti aktiivisia ja tämän vuoksi talvella osa po-
jista treenaa muiden lajien parissa tai käytännön syistä 
johtuen toisen joukkueen kanssa. Harjoituksissa poikia 
on talvella käynyt noin 5-6 poikaa. Joukkueemme pojilla 
on kaikilla oma vahvuutensa ja tavoitteenamme on ke-
hittyä yksilöinä ja oppia samalla toimimaan joukkueena. 
Tärkeintä on, että onnistumisista osataan iloita ja että 
pesäpallo on hauskaa.  Valmennuksesta vastaa Titta 
ja joukkueenjohtajana toimii Malla. Kesällä pelaamme 
aluesarjaa ja menemme ainakin alueleirille. Joukkuee-
seemme mahtuu vielä, joten kaikki innokkaat rohkeas-
ti mukaan. :)

Titta Helin
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E-pojat

E-pojat iskussa
10-12 –vuotiaiden poikien joukkue on hyvässä iskussa 
tulevan kesän koitoksia varten. Pesistreenejä on ollut 
talven ajan viikoittain, mutta kaikki pojat ovat kerän-
neet kuntoa ja tsemppiä tulevan kesän urakkaan myös 
muiden lajien parissa. Joukosta löytyy lätkänpelaajia, 
painijoita, hiihtäjiä, autourheilijoita, yleisurheilijoita…. 
Juuri niin kuin asian pitää ollakin; monipuolisia liikku-
jia!!

Suurin osa pojista on toisilleen tuttuja jo useampi-
en pesiskesien ajalta. On hienoa, että myös ihan uusi 
poika on saatu upeasti mukaan joukkueeseen talven 
aikana. Vieläkin porukkaan mahtuu innokkaita palloili-
joita. Kun joukkueen yhteiset pelisäännöt ja oikeanlai-
nen asenne ovat hanskassa, pääsemme tulevana kesä-
nä paneutumaan enemmän pelillisiin asioihin. Pesäpallo 
on joukkuepeli, joten E-pojissakin suurena tavoitteena 
on, että jokainen pelaaja oppii kannustamaan toisiaan, 
ja tekemään kaikkien joukkuekavereiden kanssa hom-
mia. Hyvä pelaaja ei voi olla epäreilu kaveri! 

E-poikien ryhmällä on pesäpallon perustaidot aika 
hyvin hallussa. Myös ”pesiskieli” on muodostunut yhtei-
seksi. Kaikki tietävät, mitä tarkoittaa kärkkyminen, tak-
tinen väärä tai koukkunäpy. Nyt on aika kehitellä yhdes-
sä pelin taktiikkaa; merkkipeliä, erilaisia rooleja sisä- ja 
ulkopelissä sekä monipuolistaa lyöntivalikoimaa. Enää 
ei tarvitse keskittyä pelkkään osumaan siis!

Pojat tulevat kesän aikana osallistumaan aluesar-
jaan, jossa matseja kertynee lähes 20. Lisäksi olem-
me edustamassa seuraa sekä Alueleirillä Hämeenkyrös-
sä että valtakunnallisella Tenavaleirillä Vihdissä. Leirit 
kaikkine oheisohjelmineen lienevät tänäkin vuonna nii-
tä kesän odotetuimpia tapahtumia!!

Joukkeemme kokoonpano kesällä 2013:
Sami Korkiamäki, Sami Keskinen, Miro Jalonen, Konsta 
Lehtola, Valtteri Vähä-Haukijärvi, Teemu Roivanen, Pet-
teri Alanen, Janne Hemminki, Jouni Korkiamäki, Urho 
Vuolle, Leevi Leinonen, Emil Palander, Pyry Alanen
Kesävalkut: Kirsi Olli-Harju ja Sari Alanen
Talvivalmennus. Karoliina Ahonen ja Leena Ojanen 

Edessä vas: Miro Jalonen, Janne Hemminki, 
Emil Palander, Pyry Alanen, Antti Ahvenjärvi, 
Petteri Alanen, Konsta Lehtola.
Takana vas: Marja-Leena Keskinen (jj), 
Sami Korkiamäki, Valtteri Vähä-Haukijärvi, 
Jouni Korkiamäki, Sami Keskinen, Teemu Roivanen, 
Urho Vuolle, Sari Alanen (valmentaja)
Kuvasta puuttuu Kirsi Olli-Harju (valmentaja)

(heille suuri kiitos tästä!)
Tärkeää työtä joukkueenjohdossa tekee  
Marja-Leena Keskinen
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D-tytöt

Edessä vas: Anni Inkinen, Laura Sarvana, 
Milla Koskela, Roosa Laaksonen, Valentina Mäkinen, 
Saara Pajunen
Takana vas: Kari Niukkanen, Ella Knuutila, 
Pinja Juurakko, Emma Visulaaka, Milla Niukkanen, 
Milla Vana ja Mari Inkinen

Viime kesänä vain yksi meistä kastui sateessa. Arvaat-
ko miksi?

”Salainen haaveeni oli peluuttaa Karin kanssa tytöt 
leirillä kymmen parhaan joukkoon ja se toteutui!” Näin 
muistelee valmentaja Mari Inkinen viime vuoden valta-
kunnallista Sotkamon leiriä. Uusi kausi jatkukoon siitä, 
mihin edellinen päättyi. Poikkeuksellisesti tytöt (synt. 
-00 & -01) pelaavat nyt yhdessä peräkkäin toisenkin 
vuoden. Samalla joukkueella jatkamalla joudumme pe-
laamaan hieman takamatkalta, sillä vastustajat ovat nyt 
vuoden pari vanhempia. Tämä tuskin haittaa, sillä vii-
me kesältä jäi muistoksi peli-ilo ja yhteinen tsemppa-
us, joukkuehenki.

”Muistatko, kun harjoiteltiin viime kesänä syöksy-
mistä? Tai sen pienen hupsun koiran, joka löysi mei-
dän kadonneet pallot? Entäs ne kaikki hullutukset, joi-

hin valmentaja-Kari meidän 
kanssamme joutui? Niin ja ne 
superpesismiehet ja nimmarit! 
Viime kesänä naurettiin pal-
jon!”

Näillä eväillä lähdetään 
talviharjoittelun jälkeen koh-
ti uusia seikkailuja. Kauden 
avaa perinteinen kevätturnaus 
Kankaanpäässä. Kesällä pela-
taan Hämeen ja Satakunnan 
yhteistä aluesarjaa ja leireil-

lään kaikkien juniorijoukkueiden kanssa alueleirillä Hä-
meenkyrössä. Aika monen pelaajan pikkusiskokin läh-
tee mukaan – pelaamaan omassa f-tyttöjoukkueessaan. 
Juhannuksen jälkeen matkaamme valtakunnanleirille 
Kempeleelle kohtaamaan muut Suomen d-tyttöjoukku-
eet. Kauden viimeisessä kiilassa kohdataan perinteisesti 
isät ja äidit. Myös pikkujuhlat lienevät silloin paikallaan. 
Viime kausi päättyi Annie -musikaaliin, kiitos Valenti-
nan.

Kaikki hyvät joukkueet koostuvat tunnetusti ”koke-
muksesta” ja ”nuoruudesta”. Niinpä olemmekin todella 
iloisia, että olemme saaneet joukkoomme uuden pelaa-
jan! Tilaa on vieläkin, joten tervetuloa mukaan. Kesällä 
on mukava pelata pesistä!

D-tytöt toivottavat kaikille oikein aurinkoista 
pesiskesää! Nähdään kentällä!

ps. Ai niin, vain Emma kastui - pelatessaan Sotka-
mossa itä-lännen arvo-ottelussa! Me muut kannustim-
me sateenvarjojen alta.

Laura saapuu kotipesälle,  Ruoveden Pirkoille jälleen yksi 
juoksu lisää..

Millalla on palo mielessä. Toivottavasti pallo on pe-
sässä ennen juoksijaa.

Peliä tarkkaillaan kannustaen kotipesästä käsin.
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D-pojat

Edessä vas: Iiro Ahokas, Aake Majaniemi,  
Jarno Kuokkanen, Tuomas Manninen 
Jere Jalonen ja Peetu Ahonen 
Keskellä vas: Tomi Mäki, Kalle Rinki,  
Olli Saari, Jarkko Korkiamäki ja Kalle Marttila 
Takana valmentajat: Teijo Manninen, 
Jarmo Ahonen ja Harri Vehmaanperä

D-poikien joukkue pelaa kesällä 2013 vuosina 1999 ja 
2000 syntyneiden poikien voimalla. Joukkuetta vahvis-
taa muutamia 1998 syntyneitä kokeneempia pelureita. 
Tämän mahdollistaa ns. yli-ikäissääntö kun omasta seu-
rasta ei löydy riittävästi oman ikäisiä pelaajia, jotta saa-
taisiin joukkue kasaan.

Suuri osa pojista pelaa talvisin jääkiekkoa. Yhteis-
harjoitukset on aloitettu tammikuussa kerran viikossa. 
Tuntumaa mailoihin ja räpylöihin on innolla pidetty Aho-
sen Jamen johdolla, joka jatkaa viimekauden malliin 
joukkueen vastuuvalmentajana ja pelinjohtajana. Ja-
men apuna valmennuksessa ja pelinjohdossa tulee ole-
maan Vehmaanperän Harri ja Mannisen Teijo. Joukku-
een johtajana toimii Hannu Mäki.

Joukkkue osallistuu kesällä Häme/Satakunnan jär-
jestämään aluesarjaan, jossa on mukana kuusi joukku-
etta. Alkusarja pelataan kolminkertaisena ja sen päälle 
loppusarjan pelit. Eli pelejä tulee olemaan n. 20. Lisäk-
si joukkue osallistuu Hämeenkyrön alueleirille kesäkuun 
alussa, sekä kauden huipennukseen Kempeleen valta-
kunnanleirille heinäkuun alussa!

Tervetuloa seuraamaan poikien pelejä! 
Pesis on kivaa – me nautitaan siitä!

Jarmo Ahonen, vastuuvalmentaja 044 520 7300
Teijo Manninen, valmentaja 0500 631 455
Harri Vehmaanperä, valmentaja044 376 3537
Hannu Mäki, joukkueenjohtaja 0400 604623
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C-tytöt 
Viime kaudella -99 ja -98 tytöt pelasivat D-tytöissä. Pe-
lasimme Länsisuomen aluesarjassa, johon kuului kaik-
kiaan 9 joukkuetta. Pelasimme alkusarjassa 2 kertaa 
kutakin joukkuetta vastaan. Kesän aikana voitimme jo-
kaisen alkusarjaan kuuluneen joukkueen ainakin ker-
ran. Joukkueemme toimi hyvin yhteen ja olo oli aina 
tuttu ja turvallinen, siispä harjoituksiin oli aina muka-
va tulla.  Ahkera harjoittelu näkyi peleissä hyvinä suo-
rituksina!

Varkauden leirillä pelasimme yhdessä Parkanon Ur-
heilijoiden kanssa yhteisjoukkueena, ja tulimme peli-
sarjan viidensiksi. 

Aluesarjan otteluissa saimme loppuottelussa vastuk-
seksi Rauman Feran, ja tuloksena oli loistava hopea! 

Tytöt -97 pelasivat C-tyttöjen aluesarjaa yhteisjouk-
kueella Parkanon Urheilijoiden kanssa. Kilpailukautem-
me alkoi vasta juhannusviikolla, sillä tytöillä oli edessä 
rippileirit eri aikoina.  Aluesarjassa C-tytöissä pelasi nel-
jä joukkuetta, tästä johtuen ensimmäinen leiripelimme 
oli vasta kymmenes kesän aikana. Leirillä pelasimme 
monta hyvää peliä. Aluesarjan pronssipelissä tuli vas-
taan Ikaalisten Tarmo, jonka hävisimme tiukasti kotiu-
tuslyöntikilpailussa. Tuloksena kaudesta saimme monta 
hyvää ystävää Parkanosta ja hyviä erilaisia kokemuk-
sia. 

Syksyllä 2012 yhdistimme -99, -98 ja -97 joukku-
eemme ja taitomme. Viimeksi olemme pelanneet yh-
dessä seitsemän vuotta sitten f-ikäisinä. 

Talven aikana olemme harjoitelleet kolmesti viikos-
sa laji- sekä fysiikkatreenien merkeissä. Harjoitteluun 
saimme innokkuutta tulevasta Espanjan leiristä Benal-
madenassa. Huhtikuussa pääsimme treenaamaan hy-
viin harjoitusolosuhteisiin ja auringonpaisteeseen, niis-
tä on helppo jatkaa kauden ulkokenttäharjoitteilla. 

Päivämme alkoivat aamulenkeillä, jatkuivat tunnin 
fysiikkatreeneillä, ja iltapäivästä kahden tunnin lajihar-
joitteet hiekkatekonurmella. Iso kenttä mahdollisti sel-
laisten harjoitusten tekemisen, jotka  eivät onnistu si-
sällä salissa. Harjoitusten loputtua meillä oli loppupäivä 
vapaata shoppailuun, tutustumista paikallisiin nähtä-
vyyksiin sekä uintiin meressä ja uima-altaalla.  

Koska olemme pelanneet kahtena eri joukkueena, 
tavoitteenamme on kevään ja kesän aikana muodostaa 
yhtenäinen joukkue. 

Valmentajat: 
Leena Kiiski 044 746 4225
Matti Vehmaanperä 050 598 8162
Joukkueenjohtaja  
Paula Rinki 040 502 7892

Edessä vas: Eeva Pajunen, Mari Hietanen, Maria Kangaspeska ja Aino-Maija Kiiski 
keskellä vas: Paula Rinkin (joukkueen johtaja),Iida Kangaspeska, Aino Rinki, Emilia Laaksonen ja  
Siiri Sarvana 
takana vas: Leena Kiiski (valmentaja), Suvi Vehmaanperä, Veera Keskinen ja Sini Vehmaanperä
Kuvasta puuttuu: Lotta Ahomäki ja valmentaja Matti Vehmaaanperä

C-tytöt F-ikäisinä 
Kaman turnauksessa

Lotta on juuri tehnyt kunnarin.
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Naiset

Edessä vas: Laura Levänen (C), Jonna Marjamäki, 
Vilhelmiina Sorkkala, Essi Leppänen ja Noora Kalli. 
Takana vas: Pelinjohtaja Matti Suohalme,  
Jaana Harjunen, Miia Koskinen, Martta Asikainen 
(C), Krista Matikainen (C) ja Leena Ojanen.
Kuvasta puuttuvat: Pelinjohtaja Jarmo Ahonen,  
Ida Saarilahti, Mari Koskinen, Fanny Tikakoski,  
Karoliina Ahonen, Oona Honkamaa ja Laura Niemi

Ykkösnaiset
Ruoveden Pirkkain naiset pelaavat tänä kesänä taas Yk-
köspesistä. Joukkueen rakennus on vielä vähän kesken 
ja kokoonpano voi kesällä vähän muuttuakin, mutta 
joka tapauksessa joukkueessa tulee esiintymään Ruo-
veden omia tyttöjä ja viime kaudelta yhteistyön muka-
na tutuksi tulleita pelaajia. Pelinjohdossa jatkaa edel-
leen Matti ”Masa” Suohalme ja hänen aisaparinaan 
toimii Jarmo ”Jame” Ahonen. Huoltajana joukkueessa 
toimii Pasi Koskinen ja joukkueenjohdosta vastaa vielä 
viime kaudelta kentältä tuttu Iida Asikainen. 

Ykköspesispaikan ottamista ei kauaa mietitty, kos-
ka oli jo yhteistyönkin kannalta tärkeää saada farmi-
joukkue sarjaan jonka taso on lähimpänä Superpesistä. 
Vastustajista osa on edellisvuodelta ja vuosien varrelta 
tuttuja, mutta mukana on myös pari aivan uutta vastus-
tajaa, mikä luo peleihin uutta mielenkiintoa. Näin miettii 
kapteeni Martta Asikainen tulevia vastustajia: – On pel-
kästään positiivista, että pelataan uusiakin vastustajia 
vastaan, hän sanoo. – Säilyy pieni jännitys mukana kun 
joukkuetta ei tunne niin hyvin etukäteen. On myös hel-
pompi lähteä avoimin mielin pelaamaan sellaista vas-
tustajaa vastaan, jota kohtaan ei ole selviä ennakko-
odotuksia tai tietynlaista henkistä asetelmaa.

Varakapteeni Laura Levänen luonnehtii Ykköspesis-
tä ja sarjatason nousua tärkeäksi askeleeksi Pirkoille. – 
Ykköspesis on nykyään koko Suomen kattava sarja, hän 
huomauttaa. – Ja tällä hetkellä pelaajamateriaali vastaa 
juuri tätä tasoa. 

Takana työntäyteinen talvi
Ykkösjoukkue on harjoitellut Superpesisringin kans-

sa, mutta osa myös kehitysringissä, joka koostuu suu-
rimmaksi osaksi nuoremmista B-tytöistä. Kapteeniston 
mukaan pelaajat ovat saaneet Superin kanssa harjoitte-
lusta paljon irti. –Se on tuonut esiin taktisia asioita ja ol-
lut hyvä motivaattori. Kokeneimmilta pelaajilta on myös 
saanut hyviä neuvoja, kertoo Martta. – Harjoitteluum-
me on kuulunut lajitreenien lisäksi fysiikkaa ja henkis-

tä valmennusta, joiden tarkoituksena on ollut kehittää 
pelaajien tekniikkaa niin juoksemisessa kuin hermojen 
hallinnassakin, Laura jatkaa. 

Kehitysryhmän ”tuki ja turva”, toinen varakaptee-
ni Krista Matikainen kertoo kehitysryhmän talven men-
neen hyvin. Kehitysryhmän tytöt ovat vielä nuoria, osa 
yläasteikäisiä, mutta Kristan mukaan ikäisekseen erit-
täin hyviä pelaajia. – Kehitystä on tapahtunut paljon 
fyysisesti, hän sanoo. – Vielä kun saadaan kaikille itse-
luottamusta ja harjoitteluvuosia lisää niin tytöt tulevat 
varmasti haastamaan vanhempia pelaajia.

Toinen yhteistyötalvi on mennyt niin pelaajien kuin 
pelinjohdonkin mukaan paremmin kuin ensimmäinen. 
- Yhteistyö on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä, 
Matti vakuuttaa. – Totta kai aina on pientä viilattavaa, 
mutta sehän kuuluu vähän asiaan. Pirkanmaalla on me-
nossa tosi kova juttu, meillä on kasassa paljon tietoa ja 
taitoa sisältävä valmennustiimi ja erittäin taitava ja oi-
kealla tavalla motivoitunut porukka.

Edessä kiehtova kesä
Ykkösjoukkue piti leiriviikonloppua huhtikuun alus-

sa. Siellä oli tarkoitus nivoa porukkaa yhteen ja aukais-
ta kesän kuvioita joukkueelle. – Koska osa on treenan-
nut myös kehitysringissä, voi olla pieni haaste saada 
taktiikat ja pelikuviot sujumaan ja löytää joukkuehenki, 
Martta miettii. – Mutta nämä pienet haasteet saadaan 
kyllä varmasti ratkaistua, kun kaikki lähtevät positiivisin 
mielin niitä kehittämään.

– Leiriviikonloppuna eri treeniryhmiin jako ei kui-
tenkaan mielestäni näkynyt niin paljoa kuin olisi voi-
nut kuvitella, Krista sanoo. – Meillä tulee olemaan nuo-
ri, mutta vahva joukkue joka varmasti puhaltaa yhteen 
hiileen ja todella haastaa vastustajat.  – Monella pelaa-
jalla on tavoite pelata tulevaisuudessa Superpesistä ja 
tämä tavoite tulee kesällä näkymään peliotteissa, Laura 
lupaa. – Leiristä jäi kaiken kaikkiaan oikein positiivinen 
ja odottava fiilis, kapteenisto tiivistää. 

Pelinjohdon mukaan joukkueen virallisia tavoitteita 
ei ole vielä lyöty lukkoon. – Jos kuitenkin mietitään, että 
halutaan kehittää pelaajia ja joukkuetta niin kyllä se ta-
voite jatkopeleissä on, Matti Suohalme myöntää. – Pe-
lillisesti lähdemme kauteen viime kauden tapaan ulko-
pelin kautta. Pyrkimys on siinä, että meillä on entistä 
kovatempoisempi, tiiviimpi ja liikkuvampi ulkokenttä.

Viime kausilla ongelmiksi on muodostunut sisäpe-
li, mutta siihen pyritään saamaan muutosta aikaan. – 
Kesän teema on luova sisäpeli, Matti kertoo. – Tavoite 
on saada peräkkäisiä onnistumisia, mikä tarkoittaa run-
saasti tilanteita ja sitä myöten myös juoksuja. Vaikka 

voittoon tarvitaan vain yksi juoksu enemmän kuin vas-
tustaja, se ei ole tänä kesänä tarkoitus, vaan tulemme 
pyrkimään rohkeaan ja runsasjuoksuiseen sisäpeliin. 

– Lähtökohdat tähän kauteen olivat vähän helpom-
mat kuin viime kauteen, Jame sanoo. – Joukkue on pa-
remmalla pohjalla viime kauteen verrattuna esimer-
kiksi taustavoimien suhteen. Kokonaisuudessa tämän 
joukkueen kanssa on helppo työskennellä, kun kaikki 
ovat niin motivoituneita. – Yhteistyön myötä olemme 
iso joukko, jonka tärkeänä osana tulee olemaan myös 
Pirkkojen Ykkösjoukkue, Matti lisää. – Joukkueen ra-
kentaminen on hyvällä mallilla menossa ja tällä hetkellä 
meillä on 12 nimeä. Terveystilanteen salliessa Superis-
ta tulee 2-3 nimeä lisää ja näiden lisäksi vielä muutama 
haastaja kehitysringistä.

Matin ja Jamen mukaan kesää odotetaan kovasti 
pelinjohtopuolellakin. – Itsellä ainakin ”kihelmöi” tuleva 
kesä koko Pirkanmaan osalta, Matti sanoo.  – Hyvin ja 
odottavin mielin kesää kohti, Jame lisää.

Ja koska suurinta osaa kiinnostaa erityisesti Ruo-
veden pesäpallokesä, Matilla on vielä erityinen viesti: 
– Ruovedellä nähdään tulevana kesänä niin laadukas-
ta pesäpalloa, että haastan jokaisen pesäpallon ystä-
vän huutamaan Matin likoille menestystä ja ottamaan 
jonkun vähemmän peleissä käyneen mukaan.  – Meil-
le saa aina tulla juttelemaan ja kysymään asioista. Ke-
sällä nähdään! 

Karoliina Ahonen
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Ruovesiläisittäin tuleva pesäpallokevät naisten 
Superpesiksessä on erittäin mielenkiintoinen. 
Mansen Räpsän joukkueessa voidaan kesän aika-
na nähdä montakin ruovesiläislähtöistä pelaajaa. 
Anna Rintanen (22) ja Milja Vehmaanperä (21) 
ovat sitä kaikkein lähimpänä, koska kuuluvat Su-
perpesisryhmän 15 pelaajan rinkiin. Anna ja Milja 
ovat saaneet esimakua tulevista ykkössarjatason 
peleistä halli SM-turnauksista ja odottavat kesää 
jännityksellä. Palataanpa kuitenkin hetkeksi myös 
sinne, mistä näiden kahden nuoren pesäpalloili-
jattarien taival alkoi, 1990-luvun loppupuolelle ja 
juniorivuosiin.

Superpesiksen ovia 
kolkuttelemassa

Anna ja Milja odottavat innolla alkavaa Superkesää

Juniorivuodet  
Milja aloitti pelaamisen vuonna 1999. Tuleva kesä 
on siis jo 14. pesäpallon parissa. Annan taival al-
koi vuonna 1997 eli pelivuosia on takana huikeat 
16 vuotta tämän kesän jälkeen. Päätyminen pe-
säpallon pariin ei ollut kummallekaan vaikea va-
linta.

Milja Haapajärven Suurleirillä 2005.

– Pesäpallotoiminta oli juuri laitettu aluille 
Ruovedellä ja yhden kaverin innoittamana halu-
sin aloittaa harrastuksen, Anna muistelee. – Pi-
din kaikesta liikunnasta, etenkin joukkuelajeista 
ja aloittamispäätös oli helppo tehdä. – Isä on pe-
lannut pesistä ja molemmat vanhemmat ovat ol-
leet muutenkin toiminnassa mukana. Itse harras-
tin Annan tapaan kaikenlaista muutakin urheilua, 
joten oli luonnollista lähteä kokeilemaan pesistä-
kin, Milja sanoo. 

Juniorivuosilta on monenlaisia muistoja, niin 
hyviä kuin niitä vähemmän mukaviakin. Leirit 
ovat luonnollisesti jokaisen junioripesäpalloilijan 
kesän kohokohtia. Ensimmäiset leirit ovat tytöil-
lä päällimmäisinä mielessä ja leireiltä muistoja on 
muutenkin eniten. – 2002 Helsingissä meitä oli 
vain seitsemän pelaajaa ja hävittiin joka peli, Mil-
ja muistelee. – Kyllähän peli totta kai lähti kehitty-
mään vuosien varrella ja kahdella viimeisellä lei-
rilläni Jyväskylässä (2006) ja Tampereella (2007) 
olimme pelisarjan pronssiottelussa ja vaikka hä-
visimme molemmat pronssit samalle joukkueelle, 
voitimme myös todella monia pelejä. 

Annalla taas ensimmäiseltä leiriltä Haminasta 
vuodelta 1999 on paremmat muistot: valinta lei-
rin Itä-Länteen. – En osaa silti sanoa mitään eri-

tyistä leiriä, Anna sanoo. – Kaikilta on kivoja 
muistoja: pelit, kaverit, leirien tunnelmat. Jy-
väskylässä ja Turussa on aina ollut hieno lei-
reillä.

Milja muistaa leireiltä myös yhden kapinallisen het-
ken. – Hieman vanhempina uskallettiin jo uhmata val-
mentajia ja käytiin salaa pitsalla ennen ruokailua, hän 
nauraa. (Allekirjoittanut on tilanteeseen osasyyllinen, 
se tässä myönnettäköön). – Kyllä se kalakeiton voitti.

Pesäpallo on kesälaji ja monelle voi olla korkea kyn-
nys aloittaa se juuri sen takia, kesät kuluvat suurim-
maksi osaksi lajin parissa.– Onhan se joskus käynyt 
mielessä, että olisi mukava tehdä jotain muutakin ke-
säisin, Milja sanoo. – Mutta en varmaan enää edes osai-
si tehdä mitään muuta. Päivääkään en vaihtaisi pois, 
tämä on upea laji. Olen saanut joukkueista paljon iha-
nia ystäviä ja muistoja. Anna on samoilla linjoilla. – Kun 
kaverit ovat kesällä menneet Uimalaitokselle uimaan ja 
ottamaan aurinkoa, meillä on ollut treenejä, pelejä tai 
leirejä. Se ei kuitenkaan ole koskaan haitannut, kos-
ka pelireissut ovat olleet mahtavia ja mukana on ollut 
hyviä ystäviä. Päivääkään en ole katunut! Itse asiassa 
on hyvin vaikea kuvitella elämää ilman pesäpalloa, hän 
myöntää.

Yhteistyön tarjoamat 
mahdollisuudet
Pirkkojen ja Mansen Räpsän yhteistyössä on toi-
nen vuosi menossa. Se on Miljan ja Annan mu-
kaan parantanut kaikkien pelaajien kehittymis-
mahdollisuuksia ja harjoitteluun on tuotu uusia 
asioita erillisen fysiikkavalmentajan ja henkisen 
valmennuksen myötä.

– Paljon on tullut uusia juttuja ja on ollut mu-
kava saada treeneihin myös uusia kasvoja, tytöt 
kertovat. – Iso harjoitusrinki on mahdollistanut 
monipuoliset treenit ja paljon pelipaikkakohtaisia 
harjoitteita. Molemmat ovat saaneet talven aika-
na lisää itseluottamusta, mikä näkyy myös peli-
rohkeudessa. – Suurin kehitys minulla on ehkä 
tapahtunut juuri itseluottamuksessa, Milja sanoo. 
– Vaikka töitä pitää vielä tehdä, niin en ole kentäl-
lä enää niin paljon ” anteeksi, että olen olemassa”-
asenteella. Tai ainakin siihen tähdätään. – Ke-
hitystä on itseluottamuksen lisäksi tullut eniten 
peliajatuksen kehittymisenä ja omien ratkaisujen 

monipuolistumisena, Anna kertoo. – Myös muuta-
ma uusi lyönti on kehittynyt valikoimaan.

Annalla ja Miljalla on ollut paljon tukea toisis-
taan ja muista näiden kahden talven aikana. Yk-
köspesisrinki on treenannut yhdessä Superin rin-
gin kanssa ja näin ollen kaikki ruovesiläispelaajat 
ovat saaneet treenata samassa porukassa. – On 
ollut tosi tärkeää, että mukana on vanhoja pelika-
vereita, Milja sanoo. – Kun on tunnettu jo pienes-
tä asti niin siinä tuntee toisen ihan eri lailla ja toi-
sen edessä voi olla täysin oma itsensä. Erityisesti 
henkisellä tasolla he ovat olleet korvaamaton ja 
ainutlaatuinen tuki.

– On mahtavaa saada pelata Mimmun kans-
sa samassa tiimissä. On pelattu yhdessä kuiten-
kin niin kauan ja vapaa-ajallakin olemme paljon 
tekemisissä, Anna sanoo. – Pari vuotta sitten se 
oli sellainen helpottava tekijä sopeutua joukkuee-
seen kun siellä oli jo joku entuudestaan tuttu.

Tuleva kesä
– Superpesis on tietysti aina ollut haaveena ja 

siksi odotan kesää innolla ja jännityksellä, Anna 
sanoo. – Hallipeleissä päästiin tutustumaan Su-
perin pelitahtiin ja pelaajiin ja oli hienoa pääs-
tä pelaamaan niin kokeneita ja taitavia pelaajia 
vastaan. Kesällä on henkilökohtaisena tavoittee-
na parantaa suoritusvarmuutta sekä kehittää pe-
linlukua ja lajitaitoja. – Kyllähän sitä jännityksellä 
odottaa, että onko todella valmis sinne huippu-
joukkueiden sekaan, Milja miettii. – Tosin vielä 
ei ole varmuutta siitä mahdunko joukkueeseen, 
mutta jos mahdun niin olisihan se hienoa! Tuli-
si tunne, että vihdoin kaikki työ palkitaan. Hen-
kilökohtainen tavoite kesälle on olla joukkueelle 
tärkeä ja tarpeellinen pelaaja, on joukkue sitten 
Ruovesi tai Hämeenkyrö.

Molemmilta lähtee vilpitön kiitos kasvattaja-
seuralle, jonka värejä he viime kautta lukuun ot-
tamatta ovat koko uransa ajan edustaneet. – Ruo-
veden Pirkoilla tulee aina olemaan suuri merkitys 
minulle, Anna sanoo. – Olen ollut pienestä asti 
mukana seuran toiminnassa pelaajana, tuomari-

Anna ensimmäisessä Itä-Länsi -ottelussaan Haminan 
Tenavaleirillä 1999.
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na, valmentajana tai talkoolaisena ja kaikki tämä 
on ollut aina mukavaa yhdessä tekemistä. Halu-
an olla toiminnassa mukana jatkossakin. Pirkko-
jen kautta olen saanut paljon ystäviä, muistoja ja 
mahdollisuuden saada pelata Superpesistä tule-
vana kesänä. – Ruoveden Pirkat tekevät erittäin 
hyvää työtä junnujen eteen, Milja jatkaa. -Olen 
ylpeä siitä talkoohengestä mikä täällä on, siihen 

on nyt kiinnittänyt erityistä huomiota kun on näh-
nyt toimintaa muuallakin. On hienoa kuinka asi-
oita tehdään seuralle eikä vain yhdelle joukkueel-
le. Olen ylpeä siitä, että olen Ruoveden kasvatti. 
– Ruovesi on minulle tärkeä paikka, jonne on aina 
mukava tulla ja jossa keksii varsinkin kesällä mo-
nenmoista tekemistä, Anna lisää.

– Se on ikään kuin henkireikä, kun arki alkaa 

Anna ja Milja kotiottelussa Ruovedellä 2010.
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ahdistaa, Milja kuvailee. – Tuttu, turvallinen ja ra-
kas kotipaikkakunta.

Anna ja Milja toivovat yleisön löytävän tien-
sä peleihin niin kuin monena vuotena aikaisem-
minkin. – On upea juttu, että Ruovedellä on niin 
runsaslukuinen ja omiaan kannustava pesisylei-
sö, Milja kiittelee. – Ensi kesänäkin vain sankoin 
joukoin kannustamaan omia tyttöjä hyviin suo-
rituksiin! – Pienenä haasteena ja toiveena olisi, 
että kuntalaisilla riittäisi kiinnostusta lähteä kat-
somaan myös meidän Superin pelejä Tampereel-
le ja Hämeenkyröön, Anna toivoo. – Luvassa on 
upeita tapahtumia ja varmasti tiukkoja taistoja 
Superin kärkijoukkueitakin vastaan.

Koska Anna ja Milja ehkä pääsevät pikapuoliin 
toteuttamaan oman unelmansa Superpesikses-
tä, mitä he haluavat sanoa niille junioripelaajil-
le, jotka epäröivät aloittaa lajin tai miettivät mik-
si jatkaa pelaamista? – Pesäpallo on mahtava ja 
monipuolinen laji, Anna kiteyttää. – Saat harjoi-
tella, pelata ja saat monia uusia kavereita. Pesis-
leirit ovat hienoja kokemuksia samoin kuin kaikki 
pesikseen liittyvä oheistoiminta. Kaikille junnuille 
tsemppiä harjoitteluun ja tuleviin peleihin. Naut-
tikaa kesästä ja leireistä!

– Pari vuotta sitten tuntui aivan utopistisel-
ta ajatukselta olla edes mukana Superin joukku-
een harjoitusringissä ja siellä sitä nyt ollaan, Milja 
muistuttaa. – Kaikkea yllättävää ja odottamaton-
ta voi tapahtua! – Positiivisen tekemisen kautta 
mahdollisuudet ovat vaikka mihin!

Karoliina Ahonen
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Loma-asunnot, tontit, metsätilat, asunnot, pikkutilat, kiinteistöt,
perunkirjoitukset, kauppakirjat, kaupanvahvistus,
lainhuutohakemukset, kiinnitysten hakemukset ja kiinteistöarviot.

Honkalantie 6, 
34600 RUOVESI
Puh.  040 574 6380
juha.maki@kotikuusi.fi

Välityspalkkio 3,5%, tai min. 2000,- (sis. alv)

Luotettavaa kiinteistönvälitystä 
Pohjois-Pirkanmaalla

RAKENNUSPALVELU P&J VILÉN  

Pasi 044 291 2921, Jari 050 552 9494

-RAKENNUSTYÖT, -REMONTTITYÖT, 

-PERUSTUSTYÖT, 

-PIENET KAIVUUTYÖT,

TMI HELI VILÉN 
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelua, 

Palkanlaskentaa
050 342 9833

Kauneuskeskus Savanni

Ruovesi

044 788 38 30
Orivesi

050 36 366 39

RUOKAPALVELUT 
JOUKKUEELLE KUIN JOUKKUEELLE

www.palvelutalohonkala.fi 

HeSe-steel Oy
Lämpölaitokset

www.hesesteel.fi

Puh.  (03) 476 3399

Kautunkaarre 10
34600 RUOVESI

0400 686 600

0500 337 104
Erkki Nurmi

Puutavara-
kuljetukset
ammattitaidolla

• kotileipomotuotteet
• kakut juhlaan ja arkeen
• KESÄKAHVILA ti–la 10–17

Kati Hursti
Puh. 044 339 5287

Pihlajalahdentie 1275 
34600 Ruovesi

Wisun
PUUPANKKI
044 2610 333

METSÄKONEHUOLTO
Jorma Tanhua

0400 233 212

Koneellista 
puunkorjuuta

KUURILA & 
LATVALA AY

044 251 5151
www.kuurilalatvala.fi

A-Insinööri ratkaisee
visaisen pulmasi

Meiltä löydät asiantuntijan rakennushank-
keesi jokaiseen vaiheeseen. 

Sitoudumme ajamaan asiaasi ja hankettasi 
liiketoimintaasi vahvistavaan suuntaan. 

Meille jokainen asiakas ja 
projekti on yhtä tärkeä ja 
ainutlaatuinen.

p. 0207 911 888
www.ains.fi

Espoo, Tampere, Turku, Pori

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!
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ASP Yhtiöt Oy 
Tampere ja Ikaalinen

Ruoveden Laskenta Oy 
Ruovesi

Nykyaikainen taloushallinto 
yrityksellesi. 

Meiltä myös tehokkaat työkalut 
taloushallinnon ammattilaisille.

www.aspyhtiot.fi 

Kauppatie 4 
34300 Kuru

Ajanvaraus JOKA 
PÄIVÄ klo 8–18

Puh. 044 511 2059

Virastotalo
34600 Ruovesi

Vastaanotto ilman ajanvarausta
Kurussa
maanantaisin klo 16–18
Ruovedellä 
tiistaisin klo 16–18

Muina päivinä ajanvarauksella
- maksuissa KELAn suorakorvaus
- ajokortti- ym. todistukset
- kotikäynnit

LL Pekka Tuokala

Kurun Lääkäripalvelu Oy

Salaoja-, rakennus- ja tiesoraa

RUOVEDEN RATSUTALLI

www.ruovedenratsutalli.fi

Metsätyö 
Kiintonen Oy
• Koneellinen puunkorjuu
• Traktorityöt
RUOVESI • 044 294 1074

Helmi
Parturi-Kampaaja 

Mari p. 045  272 9525

Kauneutta ja 
hyvinvointia

Kasvohoidot, jalkahoidot 
Kristina p. 044 305 3924

Kynnet, ripset, pigmentoinnit
Teija p. 050 516 9232,

Hannan äitiysloman ajan

Hieroja, kuntoutus 
Virva p. 040 504 1614

Tervetuloa! Urheilutie 1, 34600 Ruovesi

Kapulakuja 1, RUOVESI • ma–to 7–17, pe 7–18, la 9–14 • 040 830 4821 
www.ruovedenrakennustarvike.fi

Tervetuloa!

 

Markku Palmu
Uudenkyläntie 2, 34300 Kuru • Puh. 03 473 3435 • GSM 0400 737 151

Myynti ja huolto

PEUGEOT
MERKKIHUOLTO JA VARAOSAT

Kiertotie 1, Sampola 
 34800 VIRRAT  

Puh.  03 475 3611 
Ark. 8–17

www.isokivijarvi.compteekki
Annen

HELPPOA JA NOPEAA APTEEKISSA ASIOINTIA

Enemmän kuin puunkorjuuta.

www.forestek.fi Forestek Oy Vuoritie 9, 34300 KURU
Puhelin: 0400 737903, sami@forestek.fi
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Toimintaamme ovat tukeneet:

Kurun Hakelämpö
Voimaa omalta kylältä!
- Energiapuun osto
- Kaukolämmön tuotanto
- Hakkeen myynti

Kurun Hakelämpö Oy
Puhelin: 0400 737903
sami@forestek.fi

pihla1/8

Aija Rantanen
Aleksi Heinonen
Anita Yli-Houhala
Anne Mikkilä
Anneli Kangaspeska
Antti Harju
Aulis naskali
Eero Hovikorpi
Eeva Marttila
Eila Salminen
Eini Törmä
Elina Kangasmäki
Elina Peltomäki
Emmi Heinonen
Erja ja Simo Lehtimäki
Erkki Kangaspeska
Erkki Nousiainen
Esa Häyrynen
Hannu Ahonen
Hannu Inkinen
Hannu ja Hanna  
Juurakko
Hannu Kangasmäki
Hannu Mäki
Harri Ilomäki
Heli Merisalo
Irene ja Erkki Siitonen
Irja Kaile
Irja Mäki
Jaana ja Marko  
Salminen
Janne Nevanpää
Jenna Huhtinen
Juha Kuusjärvi
Jussi Salmela
Kai Marttila
Kaija Viitala
Kalle Sarvana
Kalle Vehmaanperä
Kari Kangaspeska
Kari Suuripää
Katariina Sarvana
Kati ja Marko Pulakka
Katja Viitanen
Kimmo Pohja
Kirsti Voimanen
Laila Viitala
Lauri Helin
Leena Juurakko
Leena Visulaaka
Leo Iltanen
Maija Ja Jarmo Juu-
rakko
Marketta Hovikorpi
Matti Keinonen
Matti Kontiainen
Matti Salmi
Mauno Kallinen
Mauno Mustalahti
Miia Hovikorpi
Mika Vana
Minna Viitala
Mirja Kallinen
Mirka Koskela
Outi Kangaspeska
Paula Syvälä
Pentti Havanka
Pentti Salmela

Piritta Manninen
Raili Vehmaanperä
Reino Syvälä
Saija Pajunen
Sami Helin
Seija Havanka
Sirkka Leppänen
Sirkka Saari
Sirkka Salmela
Petri Koskela
Tapani Rikkonen
Tarja Corell
Esa Koskela
Tarja Vehmaanperä
Teemu Merisalo
Teijo Manninen
Tiina Ahonen
Tiina Morri
Timo Saari
Tommi Harju
Tuula Ahonen
Tuula Mustalahti
Tuula Myllymaa
Tuula Naskali
Tuula Salmi
Ulla Salmela
Unto Viitanen
Urpo Mikkilä
Vellu Pajunen
Virve Marttila
Yrjö Ruuska
Tanja Koskela
Tarja Koskela
Liisa Asikainen
Elisa Tittonen
Juha Saarinen
Tarja Tittonen
Oskari Asikainen
Topi Ahonen
Pasi Kortesniemi
Ville Asikainen 
Katariina Saarilahti
Juha Saarilahti
Raisa Saarilahti-Kulju
Pia Vatanen
Martti Vatanen
Riitta Saarilahti
Erkki Saarilahti
Raija Ojanen
Hanne Ojanen
Tuula Ojanen
Tuomo Ojanen
Marja Helin
Risto Helin
Sisko Kangaspusu
Riitta Molarius
Kari Molarius
Anu Molarius
Tarja Levänen
Kimmo Levänen
Tia Melava
Marja Sillanpää
Maritta Matikainen
Matti Matikainen
Mirva Rautiainen
Markku Järventausta
Leena Ristolainen
Sari Alanen

Petri Alanen
Sirpa Lehtola
Jouko Hemminki
Janne Kontas
Minna Hemminki
Sanna Hemminki
Pertti Kankaanpää
Tuula Nieminen
Maria Kyllönen
Liisa Heikkilä
Asta Autio
Taina Heikkilä
Hannu Heikkilä
Johanna Salonen
Juha Salonen
Eija Hummastenniemi
Helena Hummasten-
niemi
Hannele Inkinen
Aaro Inkinen
Taija Kela
Kari Mikkonen
Pasi Korkiamäki
Väinö Korkiamäki
Marika Holkko
Raija Korkiamäki
Henrik Sippel
Jaana ja Juha  
Laaksonen
Armi ja Simo Kaitala
Marjatta ja Jussi Laine
Salme Lehtonen
Seppo Lehtonen
Hanna Laakso
Aina Jalonen
Eriikka Järvenpää
Markus Kaitala
Jukka Rinta-Kiikka
Merja Rinta-Kiikka
Kati Vähä-Haukijärvi
Mari-Anni Mäkilä
Tomi Eerola
Anna-Liisa  
Vähä-Haukijärvi
Riitta Harjunen
Ari Kaitajärvi
Merja Varvelin
Pauliina Moksunen
Paula Salo
Tiina Ahonen
Maija Walli
Inkeri Ahonen
Leena Koivunen
Tauno Koivunen
Eveliina Ahonen
Elvi Järventausta
Ari Kaurahalme
Kari Kuukka
Enni-Maria  
Järventausta
Tapani Mäenpää
Eeva-Riitta  
Järventausta
Jussi Salmi
Tuula Sorkkala
Netta ja Kiia Puntila
Vesa Sorkkala
Matti Vuorinen

Vappu Vuorinen
Kai Roivanen
Päivi Leppämäki
Petri Leppämäki
Riitta  Manninen
Matti Manninen
Esko Manninen
Kaisa Manninen
Siiri Kontuniemi
Jali Kontuniemi
Pirjo Kujala
Reijo Kujala

Terhi ja Jani Leinonen
Tuomo Kujala
Maija Salo
Seppo Luukko
Jaana Leinonen
Arja Mäkinen
Liisa Malinen
Aune Lahtinen
Esko Lahtinen
Taija Lahtinen
Mirva Kiintonen
Mirka Kiintonen

Mikko Kahila
Raili Kiintonen
Marja Kiintonen
Raija-Leena  
Poikelispää
Esa Poikelispää
Esko Poikelispää
Katja Keltanen

SANTALAN TILA 
Murole

0500 809 840 tai 040 735 1515

Urakointia kylvöstä kuivaukseen.
Kaikkea lampaasta

Rengaspalvelut 
Lamminen Oy
Teollisuustie 1, Ruovesi
03 476 3027, 050 553 9544

Arkisin 8 - 17

Sahakoneita ja -laitteita
Kuljettimia ym.

Sähkömoottoreita ja hammasvaihteita

LOIJA OY
Puh 050 528 7888  •  www.loija.fi
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Palvelemme
Ma–Pe 8–21 La 8–21  Su 11–21

Urheilutie 1, 34600 RUOVESI (Linja-autoaseman vieressä)

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Kesällä touko-elokuussa

RUOVESI

PARASTA PALVELUA 
K-MARKETISTA

www. koneosapalvelu.fi • info@koneosapalvelu.fi
Puh. 020 755 1240

Koneosapalvelu korjaa, 
kunnostaa, tarkastaa!

Tarjoamme ensiluokkaista osaamista 
hydrauliikassa, voimansiirrossa sekä raskaiden 
metsätalouskoneiden huolloissa ja korjauksissa

www.ruovedenherkku.fi

HINAUSPALVELU 050 524 3400

on täysin valtuuksin toimiva Toyota-merkkihuolto.

Puh. (03) 476 2011
www.ruovedenautopaja.fi
Palvelemme ma–pe klo 8–17

Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1
Virrat:  Keskustie 7
avoinna: ma-pe klo 9-17
asiakaspalvelu: 03 486 4300, www.phpoy.fi

Pohjois-Hämeen Puhelin 0y

www.phpoy.fi

Peleissä mukana 
Peleissä mukana 
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AUTOTARVIKKEET, -VARAOSAT JA TYÖKALUT
TRAKTORIN VARAOSAT TOIMITUSMYYNTINÄ

Merkillisen 
reilu!

Paras kotipesä
ruovesi.fi

w w w . m i l l o g . f i

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000

Puolustusvoimien strateginen 

kumppani Millog Oy vastaa 

maavoimien ajoneuvo-ja panssari-

kaluston, ase- ja elektroniikka-

järjestelmien ja -laitteiden 

asennuksista,  modifikaatioista ja 

kunnossapidosta sekä osallistuu 

maavoimien materiaalihankkeisiin. 

Saavumme Ruoveden kauniisiin 
maisemiin toukokuun alkupuolella.
Ruoveden laivarannassa toimimme 
ravintolanaA-oikeuksin syyskuun 
alkuun asti. Terassilta saatavissa myös 
pientä purtavaa hampurilaisia, 
hot wings yms.

Tsekkaa kesän esiintyjät ja tapahtumat 
www.katrinaline.net tai

Facebookista!

www.katrinaline.net
eero.sarkinen@katrinaline.net
Löydät meidät myös Facebookista


