
 
Iloisia pelaajia kuvauksissa Kuortaneella. 
Ylhäältä vasemmalta: Sanni Loponen, Sofia Mäkinen, Ilona Juurakko, Anna Ahonen, valmentaja Anna Helin, 
Ronja Salmela, Hymy Leinonen, Jemina Kiintonen, Elsa Roivanen. 
Edessä: Venla Manninen ja Pihla Alanen. 
 
 
 
Ruoveden Pirkkojen junioreita pesäpallodokumentissa 
 
Pirkanmaalaisten pesäpalloseurojen C- ja B- ikäisistä tyttöjunioreista kertovaa dokumenttia on kuvattu 
syksystä lähtien ja kuvaukset jatkuvat kaudella 2020. Dokumentissa ovat mukana Ruoveden Pirkat, 
Hämeenkyrön Räpsä, Kankaanpään Mailajuniorit sekä Jyväskylän Kiri & Kirittäret Juniorit. Dokumentti 
valmistuu maaliskuussa 2021 ja se julkaistaan maksuttomassa Ruutupalvelussa sekä Youtube -jakeluna.  
 
Dokumentin avulla on tarkoitus nostaa pesäpalloseurojen laadukasta ja sitoutunutta yhteistoimintaa sekä 
aktiivista vapaaehtoistoimintaa esille. Samalla kiinnitetään huomiota hyviin elämäntapoihin sekä 
yhteisvastuulliseen ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin kasvattavaan toimintaan. - Pienissä pesäpalloseuroissa 
tehdään laadukasta valmennus- ja kasvatustyötä, jonka merkityksellisyyttä pidemmässä ajanjuoksussa 
dokumentti tuo esiin kuvatessaan tyttöjen siirtymää junioreista aikuisiin. On hienoa, miten hyvin kaikki seurat 
ja pelaajat ovat lähteneet mukaan kuvauksiin sekä innostuneet yhteistyöstä, kertoo dokumentin kuvaaja ja 
tuottaja Hannu Kallio. - Kausi 2020 on koronaepidemian vuoksi tapahtuneen toiminnan keskeytyksen ja sen 
uudelleen käynnistämisen synnyttämien kokemusten vuoksi erityisen historiallinen, joten tunnelmia tullaan 
näkemään laidasta laitaan itse pelitapahtumien ulkopuolellakin, hän jatkaa. Ruoveden joukkueesta kuvauksiin 
osallistuu C- ja B-ikäisiä pelaajia, mm. Ronja Salmela, Venla Manninen, Pihla Alanen ja Sofia Mäkinen. 
Toimihenkilöinä mukana ovat Teijo Manninen, Anna Helin ja Sari Alanen.  
 
– Kuvauksiin osallistuminen on ollut hienoa ja kuvaustilanteet kivoja sekä rentoja. Haastatteluihin 
valmistautuminen yhdessä muiden kanssa on myös auttanut tarkastelemaan joukkuetoimintaa ja pelaamista 
uusista näkökulmista, kertoo dokumenttiin osallistuva Ronja.  
 
Pesäpallokauteen liittyvät hetket on tarkoitus tallentaa taatusti aidoissa olosuhteissa pian sata vuotta täyttävän 
kansallislajin tunnelmaa kunnioittaen, joten odotettavissa on varsin värikäs kokonaisuus. Dokumentin 
työryhmä eri paikkakunnilla toimii vapaaehtoispohjalta. Pesäpalloliiton Keskimaan alue sekä Pirkanmaan 
Kulttuurirahasto ovat tukeneet sen toteutusta osallistumalla kuvaajan välttämättömiin matkakustannuksiin.  
 
Mikäli haluat tukea Ruoveden Pirkkoja, pesäpalloa ja näkyvyys dokumentissa kiinnostaa, asiasta voi olla 
yhteydessä Pirkkojen toimihenkilöihin. Lisätietoa ja kuvia dokumentista: www.kalliohannu.com  
 
 
Niina Koskela 
 

http://www.kalliohannu.com/


 
C-tyttöjen talven leiripäivätunnelmaa Hämeenkyrössä. 

 
Ruoveden Pirkkojen Ronja Salmela on mukana Jyväskylän Kirin B-tyttöjoukkueessa. 

 
Sofia, Ronja ja Venla kommentoivat kuvauksissa kauden 2020 aloitusta. 


