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Pesäpallon isä Lauri ”Tahko” Pihkala innostui jo 
kouluaikoinaan kuningaspallosta ja alkoi vuon-
na 1914 kehittää siitä urheilullisesti haastavam-
paa ja tarkemmin säädeltyä. Ensimmäinen nyky-
tyyppisen pesäpallon koepeli pelattiin 14.11.1920 
Helsingin Kaisaniemen kentällä. 1920-luvulla pe-
säpallo levisi erityisesti suojeluskuntien ja armei-
jan keskuudessa. 1930-luvulla tulivat mukaan 
koululiikunta ja urheiluseurat. Suomenmestaruu-
desta pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1922.
Ruoveden Pirkat perustettiin 1940. Tuolloin seu-
ran ykköslajina oli pesäpallo, tästä voidaankin 
päätellä, että Ruovedelläkin on pesäpalloa pelat-
tu ainakin jo 1930-luvulla. Pesäpallo oli suosittua 
lähes kaikilla Ruoveden sivukylillä. Kylien väliset 
pelit olivatkin kiihkeitä kamppailuja, joita pelattiin 
aina 1970-luvulle asti. Sarjatoimintaan ovat osal-
listuneet ainakin Pirkat ja Kekkosen Kiva, joiden 
keskinäiset kohtaamiset -80 ja -90-luvulla olivat 
kesän kohokohtia. Näihin paikallispeleihin allekir-
joittanutkin sai kunnian osallistua.

Nykymuotoinen laadukas junioritoiminta Pirkois-
sa sai alkunsa 1990-luvun puolivälissä. Tällä het-
kellä Ruoveden Pirkat on hyvin tunnettu seura 
Suomen pesäpallokartalla. Meistä on tullut vahva 

Kansallispeli 100 vuotta!
kasvattajaseura, jonka pelaajia on nähty ja näh-
dään tälläkin kaudella pesäpallon ylimmällä sar-
jatasolla asti.

Maaliskuun alussa julkaistiin Hannu Kallion teke-
mä dokumentti ”Pienseurat kopittaa”. Se kuvaa 
100-vuotiasta pesäpallokulttuuria ja sen sisäl-
lä olevaa vahvaa yhteistyötä. Dokumentti myös 
kuvaa yhteisölliseen elämäntapaan kasvattavaa 
junioritoimintaa, kuvaten nykypäivässä urheili-
jan pelaajapolkua junioreista aikuisiin. Alueellisen 
yhteistyön tuloksena tässä onnistutaan mainiol-
la tavalla. Dokumentti on katsottavissa mak-
sutta Ruutu-palvelun pesisklipeissä: https:bit.
ly/3IN3Trt. Ruoveden Pirkat on dokumentissa 
vahvasti esillä. Kannattaa katsoa!

Teijo Manninen, 
pesäpallojaoston pj.

Ruoveden Pirkat 
Pesäpallojaosto 
www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com

Joukkueet 2021
Yhteyshenkilöt:

G-F -joukkue
Eeva Karonen, 040 830 1348

E-tytöt 
Markus Hietaniemi, 050 572 6075

D-tytöt
Esa Poikelispää, 0400 806 471 

Naiset Suomensarja 
Jari Loponen, 050 335 3459

Pesäpallojaosto 2021
Teijo Manninen, puheenjohtaja (Jaoston 
edustaja seuran johtokunnassa)
0500 631 455
Hanna Juurakko, varapuheenjohtaja, 
sinettivastaava
Esa Poikelispää, sihteeri (D-tytöt)
Markus Hietaniemi, talousvastaava (E-tytöt)
Kari Mikkonen, tuomarivastaava
044 746 4263
Anna Helin, nuoriso- ja valmennusvastaava
Tuija Lehto, seura-asuvastaava
Hanna Pynnöniemi, ensiapuvastaava
Pekka Siukola, jaoston edustaja seuran 
johtokunnassa
Pauli Paananen, viestintävastaava
Jari Loponen (Naiset)
Eeva Karonen (G-joukkue)

Muiden tehtävien 
vastuuhenkilöt
Merja Varvelin, lehtivastaava
Jukka Kiintonen, yhteistyövastaava
044 294 1074
Virve Marttila, jäätelökioskivastava
Sanna Ahonen ja Suvi Paananen, 
kioskivastaava

PesisPirkat
Ruoveden Pirkkain pesäpallojaoston
kausijulkaisu nro 18, toukokuu 2021
Vastaava toimittaja
Merja Varvelin 040 809 4497
mtv151@gmail.com
Kuvat
Pelaajien vanhemmat
Ilmoitusmyynti
Pelaajien vanhemmat
Ulkoasu ja taitto
M-Print Oy, Ikaalinen
Paino
PunaMusta Oy, Tampere
Julkaisija
Ruoveden Pirkat pesäpallojaosto
34600 Ruovesi
www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com
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Puheenjohtaja Teijo Manninen, jaoston 
edustaja seuran johtokunnassa
- johtaa puhetta jaoston kokouksissa
- vastaa jaoston velvoitteista johtokunnalle ja si-

dosryhmiin
- pitää yhteyttä seuran johtokuntaan
- vastaa sopimuksista pääyhteistyökumppanei-

den kanssa

Varapuheenjohtaja Hanna Juurakko, Sinetti-
vastaava/Tähtiseuravastaava
- johtaa varsinaisen puheenjohtajan ollessa es-

tynyt; ensisijaisesti johtaa kokouksia ko. tilan-
teissa

- hankkii junioripelien pelipalkinnot ja mahdolli-
sesti muut esim. pesiskouluun tarvittavat pal-
kinnot sekä kauden päätöstilaisuuteen jaoston 
jakamat palkinnot

- Tähtiseuravastaava - vastaa olympiakomite-
an, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoman laa-
tuohjelman auditoinnista sekä seuran kehittä-
misestä yhteistyössä muiden jaoston jäsenien 
ja muun seuraväen kanssa

Sihteeri Esa Poikelispää, D-tytöt
- laatii esityslistat ja pitää pöytäkirjaa jaoston 

kokouksissa

Talousvastaava Markus Hietaniemi, E-tytöt
- vastaa jaoston taloudesta ja rahaliikenteestä
- laskutus (pelaajamaksut, seura-asut, yhteis-

työsopimukset, lehtimainoslaskut, talkoiden 
laskut yms.)

- maksuvalvonta, tarvittaessa perintä
- laskujen maksatus
- tositeaineiston (pl. jäätelökioskin myynti- ja 

palkka-aineistot) toimitus tilitoimistoon
- tuomarikorttien lunastaminen liitolta

Nuoriso- ja valmennusvastaava Anna Helin, 
pesislukion edustaja
- koordinoi valmentajien koulutuksen
- kutsuu koolle valmentajapalaverit ja alustaa 

joukkueiden kokoamisen
- sali- ja kenttävuorojen jakaminen
- osallistuu tarvittaessa joukkueiden ongelmati-

lanteiden selvittelyyn
- osallistuu tarvittaessa vanhempien palavereihin

Tuomarivastaava Kari Mikkonen
- tuomareiden - ja kirjurikoulutuksen järjestämi-

nen
- korttien hankinta talousvastaavan kanssa
- rekisterin ylläpito
- kotipelien tuomariasetteluiden järjestäminen
- yhteydenpito ja muutoksista tiedottaminen 

tuomareille kauden aikana
- pallohenkilövuorojen jakaminen
- vanhemmat toimivat lipunmyynnissä ja järjes-

tyksenvalvojina
- tuomarilaskuista huolehtiminen, hyväksyminen 

ja toimittaminen maksatukeen(tilitoimisto)
- tuomarileireistä tiedottaminen ja osallistujien 

koordinointi
- kenttä- ja salivuorokalenterin ylläpito ja 

päivittäminen(harjoitusvuorot, ottelukalenteri)
- ottelutapahtumista tiedottamien paikallisleh-

teen
- yhteydenpito alueen(Hämeen) pesäpallotuo-

mareihin

EA-vastaava Hanna Pynnöniemi
- vastaa isojen ottelutapahtumien ensiapujärjes-

telyistä
- vastaa joukkueiden ensiapumateriaalin hankin-

nasta ja täydennyksistä

Seura-asuvastaava Tuija Lehto
- yhteydenpito tavarantoimittajiin (seura-, peli-, 

jokeri- ja tuomariasut)
- tarjouspyynnöt
- mallit, sovituskappaleet
- tilaukset ja jakelut
- palautukset ja reklamoinnit
- asujen esittelyt ja sovitusten järjestäminen toi-

mihenkilöille ja pelaajille
- sponsorilogojen kerääminen, hyväksyttäminen 

ja toimittaminen, (jaosto ja tavaratoimittaja)
- asuvaraston ylläpito(myynti, jakelu) ja kirjan-

pito

Johtokunnan jäsen Pekka Siukola
- jaoston edustaja seuran johtokunnassa

Naisten joukkueen edustaja Jari Loponen
- edustaa naisten joukkuetta jaostossa

G-joukkueen edustaja Eeva Karonen
- edustaa G-joukkuetta jaostossa
Pelaajien edustaja, ei ole valittuna toistaiseksi
- edustaa pelaajia jaostossa

JAOSTON ULKOPUOLISET VASTUUHENKILÖT
Yhteistyövastaava Jukka Kiintonen
- vastaa Pesislehden mainosmyynnistä, lukuun 

ottamatta pääyhteistyökumppaneita
Lehtivastaava Merja Varvelin
- vastaa Pesis lehden toimittamisesta
- kokoaa materiaalin ja hoitaa toimittamisen
Kioskivastaava Sanna Ahonen ja Suvi Paa-
nanen
- vastaa kanssa kioskin tarvikehankinnoista ja 

toiminnasta kotipeleissä
Jäätelökioskivastaava Virve Marttila
vastaa jäätelökioskin toiminnasta
Viestintävastaava Pauli Paananen
- vastaa pesäpallon somepäivityksistä ja tarvit-

taessa muusta viestinnästä

PESÄPALLOJAOSTO 2021, jäsenet ja tehtävät

2021
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Takana vas: Pekka Siukola, Pauli Paananen, Kari Mikkola, Teijo Manninen, Hanna Pynnönniemi ja Jari Loponen
Edessä vas: Esa Poikelispää, Hanna Juurakko, Tuija Lehto, Markus Hietaniemi ja Anna Helin
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Metsä-Koskela
Petri Koskela
0400 806 465

metsa-koskela@phpoy.fimetsa-koskela.oy@phpoint.fi

Puh. 03 486 4700 
Joensuuntie 5, Ruovesi

Kyytiin lähes 

kotipysäkiltäsi!

www.bussi-manninen.fi 

 • Nikama- ja nivelkäsittelyt kiropraktiikalla.
• Hieronta ja urheiluhieronta.

HIERONTAPISTE
TR-Manipulaatioterapeutti/Urheiluhieroja

Petri Ollikainen 050 517 5302

Yltävänperäntie 125, 34450 Jäminkipohja
Puh. 050 521 5024

Kuljetusliike 
Keijo Rantanen

050 3319810

POLTTOPUUTA 
Juha Ala-Tuuhonen

p. 0500 238 239  
www.klapi.info 

Lehminiemi Janne 
050 378 6051

Rakennus ja puusepäntyö
Kirjanen ky

Jouko Kirjanen, 34600 Ruovesi
p. 044 518 2737, 044 305 3949

Uudisrakennus • Saneeraus • Sauna- ja 
kylpyhuoneremontit • Puusepäntyöt

• Suoramyyntipiste & kahvio Moni-tori
• Matkahuolto
• Keittolounas Ti ja To klo 11–14
• Ti Tapolan mustaamakkaraa
• Ke pannaripäivä

Palv. ma-pe 8–16, Puh. (03) 476 2372, Tervetuloa!  Puh. 0400 735 857 • vuokko.kuivasniemi@outlook.com 
Entisen postin tiloissa os. Honkalantie 6, Ruovesi. 

Tervetuloa!Neul  kko Ma–Pe 9–16

KORJAUSOMPELIMO, 
VALMISVAATTEET, KIRPPIS

Ruovedentie 15, Ruovesi • (03) 476 2281

TKP Nieminen Oy
Puh. 044 0404 793

Katso: tkpnieminen.com

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti • asennus • huolto

TKP Nieminen Oy
Puh. 044 0404 793

Katso: tkpnieminen.com

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti • asennus • huolto

Myös osamaksulla, 
kysy lisää!TKP Nieminen Oy

Puh. 044 0404 793
Katso: tkpnieminen.com

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti • asennus • huolto

TKP Nieminen Oy
Puh. 044 0404 793

Katso: tkpnieminen.com

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti • asennus • huolto

TKP Nieminen Oy
Puh. 044 0404 793

Katso: tkpnieminen.com

ILMALÄMPÖPUMPUT
myynti • asennus • huolto

Kirpputori Kupla
Avoinna: ma–pe 9–17, la 9–14
Joensuuntie 6, 34600 Ruovesi
Pöytävaraukset
puh. 044 0404 765
Pöytävuokra 15€/vko
www.facebook.com/kirpputorikupla
kirpputorikupla.nettisivu.org

Ruovesi • www.markunkellojakoru.fi

Asiantuntijasi.

Ruovedentie 13, Ruovesi

p. 044 704 4056

• Kunto-ohjelmat • Kuntosaliohjelmat
www.kuntojani.fi

Suosikaa
ilmoittajiamme PesisPirkat

RAKENNUSPALVELU

PESSI
Hannu Pessi  
044 567 3898

Rakennuspalvelu Pessi Ky 
Kotviontie 28, 34600 Ruovesi 
Hannu.pessi@phpoint.fi

TEOLLISUUDEN JA 
MAATALOUDEN TOIMIJA

Nyt myös sähkötyöt, p. 050 583 2210/Mikko 
Yhteydenotot mieluiten klo 13 jälkeen.hannu.pessi@phpoint.fi

Kuruntie 15 • 34600 Ruovesi • P. 03 474 0040 • www.vk-motors.fi

VK-MOTORS.FITSEKKAATSEKKAA
MYÖSMYÖS VERKKOKAUPPA      

• Pienkoneiden varaosat • Tarvikkeet ja huolto 
• Metallityöt,  teollisuuden kunnossapito

• Kaivuu- ja konetyöt 

JUHA LAINE puh. 050 516 8830
myös illat ja viikonloput (laita viesti, mikäli en vastaa)

Hyyryläntie 585, 35750 Väärinmaja
juha.laine@kotipoint.fi

Raija Asunta
0500 337 904 • www.raijaasunta.fi

Hapatettu ruisleipä
Täysmehut
Hillot, Hyytelöt
Marjajauheet

Raijan tuotteet:
Ruovedellä Monitori, 
S-Market, Mehuasema
Tampereella Kauppahalli, 
Prisma Kaleva ja  Lielahti

Tuotteita saatavilla

RUOVEDEN KONEMYYNTI OY AVAJAISET
Hammasvarikko avaa yksityisen

hammaslääkäriaseman
RUOVEDELLE 

TIISTAINA 28.7. klo 10–19 
os. Ruovedentie 13, 2. krs

Tervetuloa!

100:lle ensimmäiselle 
20 € henkilökohtainen etuseteli!

(voimassa vuoden 2020 loppuun)

200:lle ensimmäiselle
kakkua ja kahvia!

Hammaslääkäriasema
HAMMASVARIKKO

Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi • 010 406 0080p. 010 406 0080
Ruovedentie 13, 2. kerros, Ruovesi
www.hammaslaakariruovesi.com

Myös 
proteesit

Tutustu ja varaa aika kätevästi netistä www.visunkatsastus.fi

050 433 1550 
Kaivokuja 1, 34870 VISUVESI 

Tervetuloa katsastukseen!

Varaa aika netistä: www.visunkatsastus.fi

050 433 1550 
Kaivokuja 1, 34870 VISUVESI 

Tervetuloa katsastukseen!

RÄMINGIN 
NUOHOUSPALVELUT

Tero Ykspetäjä, Ruovesi, p. 040 557 6053
Paarlammintie 291, RUOVESI

Kaikki rakennus- ja remonttityöt.
Kaivinkone- ja kauhakuormainpalvelut.

RAKENNUSPALVELU 
P&J VILÉN  

Jari 050 552 9494 • Pasi 044 291 2921

Kaikki rakennus- ja remonttityöt.
Kaivinkone- ja kauhakuormainpalvelut.

RAKENNUSPALVELU 
P&J VILÉN  

Jari 050 552 9494 • Pasi 044 291 2921

Kaikki rakennus- ja remonttityöt.
Kaivinkone- ja kauhakuormainpalvelut.

P. 044 357 8528 • posti@viherpalveluraija.fi
Raija Palomäki

Pihaneuvonta ja pihojen Pihaneuvonta ja pihojen 
suunnittelu Hautojen hoitosuunnittelu Hautojen hoito

Ruovesi
Puh. 0400 234 974

KULJETUSPALVELU 
Pasi Koskinen Ky

3 Sora- ja 
mursketoimitukset 

3 Kaivinkonetyöt 
3 Nosturipalvelut

3 Siirtolavoja 
   kuormattaviksi
3 Kuorma-autokuljetukset
   vaihtolava-autoilla
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Sivun kuvissa näkee leikkejä ja pelejä viime ke-
sän pesisliikkarista. Mukana liikkarissa oli pal-
jon innokkaita lapsia ja toivottavasti tulevana 
kesänä vielä enemmän! Pesisliikkarissa harjoit-
tellaan motorisia taitoa monipuolisesti leikkien 
ja pelien avulla. Samalla harjoitellaan tietenkin 
myös pesäpallotaitoja. Pesisliikkari on hyvä mah-
dollisuus päästä tutustumaan pesäpallon maail-
maan, saada mukava harrastus kesäloman ajalle 
tai parhaassa tapauksessa löytää itselleen pitkä-
aikainen harrastus. Pesisliikkarista onkin halutes-
saan mahdollista jatkaa mukaan vaikka joukkuei-
den pelitoimintaan. 

Toivotaan, että tulevana 
kesänä kentällä nähdään 
samaa liikkumisen riemua

 kuin viime kesänä!
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tasoja kehittäen. Kun marraskuun puolenvälin 
jälkeen oli tarkoitus jatkaa pesiskurssia, sotki ko-
rona taas kuvioita ja kurssin syyslukukauden har-
joituksia ei voitu enää jatkaa. 

Kevätlukukausi aloitettiin normaaliin tapaan intoa 
puhkuen. Nopeusharjoittelua, lihaskunnon kehit-
tämistä, liikkuvuusharjoitteita ja lajitaitoja pyrit-
tiin harjoittelemaan monipuolisesti. Uudet Pirkko-
jen ostamat syöksymatot pääsivät myös kovalle 
käytölle sekä pesäpallon taktista puolta ehdit-
tiin hieman harjoitella, kunnes hiihtoloman jäl-
keen korona pysäytti jälleen kurssin harjoitukset. 
Onneksi lämpöiset säät viimein alkoivat sulattaa 
kenttää ja Ruoveden Pirkkojen muutamat ahkerat 
talkoolaiset kävivät lumikolien kanssa avittamas-
sa asiaa. Näin pääsimme huhtikuun puolessa vä-
lissä takaisin kurssin harjoitusten pariin ulkona, 
sillä sisäharjoitteet eivät koronarajoitteiden puit-
teissa olisi olleet vielä mahdollisia. 

Pesäpalloilijan vuoden kohokohtiin kuuluu ulko-
harjoitusten alkaminen, joten into harjoitteluun 
oli kova. Jo ensimmäisissä ulkoharjoitteissa huo-
masi nuorten kehittymisen talven aikana, vaikka-

Koulun pesiskurssilaisilla 
katkonainen lukuvuosi

Jälleen ollaan saatu viittä vaille valmiiksi yksi lu-
kuvuosi yläasteen ja lukion yhteistä pesiskurssia. 
Yläasteikäisiä kurssilla on ollut mukana yhdek-
sän ja lukiosta yksi. Harjoituksia on ollut kahdesti 
viikossa. Suurin osa nuorista kurssilaisista pelaa 
Ruoveden Pirkoissa, mutta muutama on päässyt 
jo kokeilemaan siipiään myös muualle, ylemmille 
sarjatasoille. Sopivan kokoinen ryhmä on antanut 
hyvät mahdollisuudet harjoitusten järjestämisel-
le. Kurssilaisten ikäjakauma taas on antanut sopi-
vasti haastetta: vanhemmat ovat pässeet näyttä-
mään esimerkkiä ja antamaan vinkkejä, kun taas 
nuoret ovat saaneet nostaa omaa tasoaan van-
hempien pelaajien kanssa treenatessa.

Pesiskurssi aloitettiin syksyllä kouluvuoden alet-
tua. Kohtuullisen hyvät syyssäät mahdollistivat 
harjoittelun ulkona syyslomaan saakka. Tämän 
jälkeen pesiskurssin yhteisharjoituksiin tulikin 
taukoa kun allekirjoittaneen oli aika saattaa maa-
ilmaan uusi tulevaisuuden pesiskurssilainen! Täl-
lä aikaa nuoret saivat hieman taukoa pesiksestä, 
jota oli yhtämittaisesti harjoiteltu ja pelattu edel-
lisestä syksystä lähtien. Toki omatoimiharjoitteet 
olivat silloinkin käynnissä peruskuntoa ja voima-

kin yhteisharjoittelu oli lukukauden aikana katko-
naista. Toivotaankin, että hallituksen asettamat 
rajoitteet ovat tehneet tehtävänsä ja lukuvuosi 
saadaan vietyä normaalisti loppuun saakka, sekä 
tuleva pesiskesä pelattua läpi, niin normaalisti 
kuin mahdollista. Vaikka treenaminen on muka-
vaa, niin kyllä sitä treenataan niitä pelejä varten 
ja niitä eniten odotetaan!

Toiveena olisi, että ensi vuonna saataisiin pe-
siskurssi jälleen jatkumaan, mahdollisesti kehi-
tettyä toimintaa ja näin mahdollistettua nuorille 
harjoittelun ja koulun yhdistäminen. Näin myös 
vähitellen nuoret pääsevät oppimaan urheilijaksi 
kasvamista ja mahdollisesti kohti uraa huippu-ur-
heilijana. Kurssista suuri kiitos kuuluu SASKY:lle 
sekä Ruoveden yhtenäiskoululle, jotka mahdollis-
tivat jälleen lukion ja yläasteen pesäpalloilijoille 
tämän kurssin.

Mukavaa ja lämmintä pesiskesää kaikille!

Anna Helin, 
pesiskurssin ohjaaja

PesisPirkat
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Yhteiset reenit olivat aika paljon talvesta 
tauolla ja reenejä piti tehdä itsekseen. Saim-
me onneksi yhdessä tehtyä erilaisia treene-
jä omatoimisesti, joka auttoi myös hyvän fii-
liksen pitämisessä. Aina kun treenit jatkuivat 
tietyn ajan jälkeen oli into niihin mennessä 

aina moninkertainen. 
- Viivi

Talvikauden treenaaminen sujui ihan hyvin, 
vaikka välillä treenipaikkojen löytäminen Ko-
ronan vuoksi oli vähän hankalaa, kun liikunta-
paikat oli kiinni. Korona vaikutti myös siihen, 
että treenit piti tehdä pääsääntöisesti yksin 

eikä ryhmätreenejä ollut ollenkaan. Talvikau-
desta jäi kuitenkin hyvä fiilis ja kiva päästä 

kohta pelaamaan! 
- Hymy

Koronan vuoksi motivaatio-
ta piti kyllä välillä vähän keräillä, 
kun yhteiset treenit olivat tauolla. 
Treenipaikkana toimi koti ja ulko-

na lenkkeily. 
- Pihla

Talvella reenasin pääasiassa yksin salis-
sa, ja Väärissä Välkkeessä kävin kuntosalil-
la. Melko vähille jäi talvelta joukkueen ree-
nit, koska pesiskurssi joutui olemaan paljon 
tauolla. Totta kai koronan vaikutus talvella 
oli iso, mutta pääsin kuitenkin Jyväskylässä 
reenaamaan onneks melko usein joukkueen 
kanssa, joten luottavaisin mielin voi lähtee 

kesää kohti. 
- Ronja
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Kurun Hakelämpö
Voimaa omalta kylältä!
- Energiapuun osto
- Kaukolämmön tuotanto
- Hakkeen myynti

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

Tmi Jouko Kiintonen

TähtiseuraTähtiseura

Tähtiseura-ohjelma on seuratoiminnan 
laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää 
suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan 
tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka 
kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, 
jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt 
laatutekijät toteutuvat.

Seuramme täytti kaikki laatutekijät ja on 
näin ollen oikeutettu käyttämään edelleen 
vuonna 2018 saatua Tähtimerkkiä.

Auditointi suoritettiin joulukuussa 2020 
ja on voimassa seuraavat kolme vuotta.

Auditoinnin yhteenveto koostuu seuran laatutekijöiden arvoinnista, seuran itse listaamista kehityskohteista sekä auditoijien huomioista.
Auditoijina toimivat Suomen Pesäpalloliitosta seurakehittäjä Mika Mikola sekä Hämeen Liikunnan ja Urheilun seurakehittäjä Tommi Lind-
roos.

- Innostumme seuran 
kehittämisestä

- Tahdomme toimia 
laadukkaasti

- Osaamme kehittää 
seuraa paremmaksi
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Ruoveden Pirkoissa tehdään vahvaa kasvattaja-
seuratyötä. Kasvattajaseuran tärkein tehtävä on 
tarjota monipuolista liikuntaa kaikille lajista kiin-
nostuneille lapsille ja nuorille. Samalla seurassa 
luodaan vahvaa pohjaa niille urheilijan aluille, jot-
ka haluavat edetä urallaan kohti kilpaurheilija-
uraa. Tässä on onnistuttu aiemmin, kun Helinin 
Anna ja Ojasen Leena ponkaisivat muutamia vuo-
sia sitten Suomen naispesäpalloilun kirkkaimpaan 
kärkeen. Samoja harppauksia on tulevana kau-
tena ottamassa useampi seuran kasvatti. Lähi-
alueen naisten ykkössarjajoukkueiden treenirin-
geissä on talvella olleet mukana Keskisen Veera, 
Mannisen Venla, Leinosen Hymy, Mäkisen Sofia 
sekä Alasen Pihla. He kaikki edustavat tulevana 
kautena myös Ruoveden Pirkkoja.
Muissa seuroissa sopimuspalaajina ensi kaudel-
la esiintyy Salmelan Ronja, Lehtolan Konsta, 
Alasen Pyry ja Alasen Petteri. Seuraavassa ly-
hyet kuulumiset näiltä pelureilta:

1. Seurasi/joukkueesi kaudella 2021?
2. Roolisi uudessa joukkueessa?
3. Talvikauden kuulumiset?
4. Tavoitteet kesälle 2021?
5. Mitä kaipaat kasvattajaseurastasi?

Pirkkojen kasvatteja muiden seurojen 
paidoissa kesällä 2021

PesisPirkat
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Ronja Salmela
1. Jyväskylän Kirittäret, naisten ykköspesis ja 
tyttöjen superpesis
2. Lukkari/kotiuttaja
3. Hyvin on mennyt. Kovassa porukassa on 
kiva treenata ja kehittyä. Tietty on ollut enem-
män matkustamista ja siten pitänyt rytmittä 
elämää tarkemmin.
4. Tasainen ja pelillisesti ehjä kesä.
5. Vanhoja pelikavereita, joiden kanssa on pe-
lannut aina ja Ruoveden pesispyhättöä.

Petteri Alanen
1. Hyvinkään Tahko, super-
pesis 
2. Lukkari
3- Talvikausi on mennyt hy-
vin lukuunottamatta koro-
naa, joka on hieman vai-
keuttanut joukkueen 
harjoittelua. 
4. Murtautua Suomen luk-
karieliittiin
5. Kasvattajaseurastani kai-
paan sen aikaisia pelikave-
reita sekä Ruoveden kent-
tää.

Konsta Lehtola
1. Vielä auki tuo pelipaikka. Tampereella Man-
se PP ja supespesis tai Alajärvellä ykköspesis.
2. Etukenttä ja kotiuttaja/vaihtaja
3. Talven harjoittelu mennyt kohtuullisen hyvin. 
Korona toki sekoittanut pakkaa aika paljon.

Pyry Alanen
1. Alajärven Ankkurit ykköspesis
2. Lukkari
3. Talven harjoittelun suhteen on ol-
lut itselle uusi tilanne, kun on joutu-
nut paljon soveltamaan harjoittelua 
johtuen tammikuussa alkaneesta va-
rusmiespalvelusta.  Siihen, kun vie-
lä lisätään koronan tuomat haasteet 
on lopputulos ollut tosella haastava ja 
vaatinut paljon suunnittelemista ja so-
veltamista.
4. Tärkein tavoite on pelata loukkaan-
tumisen vuoksi sivussa menneen viime 
kesän jälkeen ehjä kausi, pysyä kun-
nossa ja ennen kaikkea nauttia taas 
siitä, että on pelikuntoinen!
5. Kaipaan joukkueen kanssa yhdessä 
leireilyä, pelireissuja ja pikkuhiljaa ur-
heilijan elämäntyylin opettelua.

4. Tavoitteena pelata omalla paikalla mahdol-
lisimman hyvin, missä ikinä sitten pelaakaan.
5. Sen aikaisia joukkuekavereita, valmennusta 
ja mukavaa henkeä.
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G-joukkue

G-joukkue aloitteli toimintaansa nykyisellä ko-
koonpanolla syksyllä 2020

G-joukkue koostuu tällä hetkellä kahdestatois-
ta innokkaasta pelaajanalusta. Pelaajat ovat iäl-
tään pääsääntöisesti 5-8vuotiaita.  Osa pelaajis-
ta on pelannut jo kaksi kautta, osalle taas tuleva 
kesä on ensinmäinen lajin parissa.  

Tällä hetkellä joukkue on harjoitellut kerran 
viikossa. Koronapandemia on kuitenkin tehnyt 
talven harjoittelusta hyvinkin haastavaa erinäis-
ten rajoituksien vuoksi. Harjoituksissa ollaan kui-
tenkin päästy tutustumaan toisiin ja erilaisiin lajin 
perusasioihin ja sääntöihin. Näin pienten kans-
sa kaikki on aloitettava ihan perusasioista kuten 
räpylän ja mailan oikeanlaisesta käytöstä. Puhu-
mattakaan lajin monimuotoisista säännöistä. Ke-
sällä harjoituskertoja olisi tarkoitus lisätä kahteen 
kertaan viikossa. Kun päästään ulos, oikealle ken-
tälle harjoittelemaan on helpompi lasten sisäistää 
pelin kulkua ja sääntöjä.  

Joukkueen yhteishenki on hyvä ja pelaa-
jat ovat innostuneita oppimaan uutta. Pelaajis-
ta moni on ystäviä tai tuttuja jo koulumaailmas-
ta joka on helpottanut osaltaan ryhmäytymistä. 
Myös nuoremmat on hyvin otettu mukaan toimin-
taan ja kokeneemmat heitä mielellään opastavat.

Joukkue kaipaa lisää innokkaita pelaajanalku-
ja mukaan toimintaan, jotta joukkuetoiminta sar-
joissa olisi mahdollista jatkossa. Pienen pelaaja-
määrän ja ison ikäjakauman vuoksi sarjapeleihin 
ei vielä tänä vuonna lähdetty. Kesällä on kuitenkin 
tarkoitus pelata G-joukkueen turnausmuotoisia 
pienpelejä, joihin ilmoittaudutaan jokaiseen erik-
seen. Myös G-ikäisten leirille oli innokkaita läh-
tijöitä sen verran, että pystyimme ilmoittamaan 
joukkueen pienpelisarjaan leirille Kokemäelle. 

Pienen seuran ja pienten pelaajamäärien 
vuoksi tärkeiksi nousevat erilaiset harjoitus-
pelit/turnaukset joissa lapset pääsevät pelaa-
maan ja oppimaan pelin kulkua. Kesän tavoit-
teena onkin saada runsaasti pelikokemusta ja 
onnistumisen hetkiä pelaajille. Toivomme ke-
sän leirien toteutuvan, koska leireiltä saadaan 
runsaasti pelikokemusta, yhteishenkeä ja mu-
kavaa yhdessäoloa. Leiriltä saadut kokemukset 
ja muistot ovat lapsille arvokkaita.

Ylhäällä joukkueen vetäjät/valmentajat Linda Kujala, Jarkko Rantanen, Jussi Kujala, Tiina Hietaniemi 
Keskellä vas: Elli Virtanen, Hilma Kujala, Oona Lahti, Jenna Rantanen, Ilona Virtanen, Jonna Ristakoski, Jenni Hietaniemi
Edessäi vas: Amalia Kujala, Juuli Rantanen, Juho Karonen, Maria Karonen, Anni Pynnöniemi

Uudet pelaajat ovat 
tervetulleita joukkueen 

harjoituksiin ilman sitoutumista 
peleihin tai leireihin.

Tule rohkeasti 
mukaan iloiseen 

joukkoomme ja opi 
pesäpallon alkeita.

Joukkue odottaa innolla 
tulevaa pesiskesää, leirejä ja 

yhteisiä pelimatkoja.

Joukkueen valmentajina tulevana ke-
sänä toimivat Linda Kujala ja Tiina Hie-
taniemi

Lisäapuina mukana häärivät Jussi-
Pekka Kujala ja Jarkko Rantanen
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E-tytöt
Vuosina 2008–2011 syntyneet tytöt lähtivät vii-
me kesänä pelaamaan E-sarjaa, vaikka suurin 
osa 14:sta tytöstä olisikin ikänsä puolesta F-ikäi-
siä vielä ollutkin. Mukana joukkueessa oli muu-
tama uusi, lajin vasta edellisenä syksynä innok-
kaasti aloittanut pelaaja.

Tytöt pelasivat kahdessa eri sarjassa, Keskimaan 
aluesarjaa turnausmuotoisena sekä Läntisen alu-
een pelisarjaa pohjanmaan alueella.  Sarjat oli-
vat odotetun kovatasoisia, mutta meidän tytöil-
tä nähtiin hienoja pelejä ja venymisiä, täydellisiä 
onnistumisia sekä voittoja! Kesän aikana jokai-
sella tytöllä tapahtui paljon kehitystä monella eri 
alueella.

Säät vaihtelivat kaatosateesta helteeseen, mut-
ta hyvin jaksoi yhteen hiileen puhaltava poruk-
ka tsempata toisiaan, kannustaa, huutaa vääriä, 
yrittää parhaansa ja kaiken lisäksi piti muistaa 
myös koronaohjeistukset käsideseineen ja turva-
väleineen.

Sarjapelien ja turnausten ohessa kesällä harjoi-
teltiin kaksi kertaa viikossa. Koronarajoitukset on 
jouduttu huomioimaan useaan eri otteeseen ja 
monella eri tavalla.

Pelikausi huipentui joukkueen hauskaan päättä-
jäispäivään Nuorisokeskus Marttisissa syyskuus-
sa mm. seinäkiipeilyn merkeissä. Koronavuosi toi 
oman haasteensa kaikkeen toimintaan. Hygienia-
ohjeistuksien lisäksi epidemiatilanne vaikutti syk-
syllä hyvin ansaitun tauon jälkeen niin, että loka-
kuun lopulla aloitetut sisätreenit jäivät kokonaan 
tauolle

joulukuussa. Tytöt treenasivat kotona val-
mentajien ohjeiden mukaan ja pitivät What-
sapp-ryhmän kautta yhteyttä toisiinsa.

Tammikuussa saivat taas yhteistreenit al-
kaa rajoitusten siivittämänä. Liikuntasalis-
sa sai olla kerrallaan vain 9 tyttöä ja val-
mentaja. Tytöt saivat valmentajilta kiitosta 
syksyn aikana tapahtuneesta kehityksestä 
ja uutta intoa ja haastetta harjoituksiin toi 
PoKo ry:n hankerahoituksella seuralle han-
kitut syöksymatot.

Tulevana kesänä tytöt lähtevät pelaamaan 
Läntisen alueen pelisarjaa.
Alkusarja pelataan todennäköisesti poh-
janmaan alueen lohkossa ja kenties jatko-
sarja vie joukkueen pelireissuille länsiran-
nikolle asti. Tulevalta kesältä odotetaan 
kovasti viime kesänä väliin jääneitä alue- 
ja tenavaleiriä, jotka ovat aina pesiskesän 
kohokohtia.

Kuluvan kevään treenit siirtyvät kentälle 
taas huhtikuussa koronarajoitukset huo-
mioiden. Yhteisiä kuvioita ja pelimerkkejä 
päästään kunnolla hiomaan kesää varten.
Kesän peleissä onkin hienoa edustaa Ruo-
Pia uusissa, koko seuran kanssa yhte-
neväisissä peliasuissa.

Joukkueessa jatkaa 10 E-tyttöä jo vanhoina kon-
kareina, sekä D-tytöistä saadaan y-luvalla kolme 
peluria joukkueen vahvistukseksi. Joukkueessa 
tytöillä on mahtava yhteishenki, jonka toivomme 
vain vahvistuvan tulevana kesänä.

Valmentajina jatkavat Juha Mikkonen ja Mar-
kus Hietaniemi, joukkueenjohtajina Tiina Hie-
taniemi ja Hanna Pynnöniemi.

Johanna Virtanen

TERVETULOA 
SEURAAMAAN  JA 

KANNUSTAMAAN  MEITÄ 
KESÄN  PELEIHIN!

Takana vas: Hanna Pynnöniemi, Markus Hietaniemi, Juha Mikkonen, Tiina Hietaniemi
Keskirivi vas: Riikka Laurila, Isla Mikkonen, Milja Pynnöniemi, Janina Saarinen, Jenna Hietaniemi, 
Ella Mikkonen
Edessä vas: Kaisu Lahti, Anni Virtanen, Moona Ala-Sulkava, Emilia Ruhala
Edessä makoilevat: Jasmin Hietaniemi ja Sinna Mikkonen

E-tytöt
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Puulaakihenkinen pesäpallon Firmaliiga-turnaus 
pelattiin aurinkoisena syyslauantaina 26.9.2020 
Ruoveden pesäpallokentällä. Turnauksen käytös-
sä oli myös harjoituskenttä, missä joukkueet voi-
vat lämmitellä ennen varsinaisia otteluitaan ja 
mahdollisesti hioa kuvioitaan.
Mukaan oli ilmoittautunut 6 joukkuetta, joissa 
osanottajia oli paikallisten lisäksi ympäristökun-
nista, mm. Virroilta, Orivedeltä ja Ylöjärveltä.
Pelaajia oli mukana yhteensä reilu 60 henkeä 
ja otteluita joukkueiden välillä käytiin yhteensä 
9kpl, 6 alkusarjassa ja 3 sijoituspeliä.

Turnauspäivä käynnistyi hieman ennen klo 10:00 
joukkueiden kapteenien palaverilla ja ottelut saa-
tiin päätökseen noin klo 17:30 aikaan.

Pesäpallojaosto piti toimintansa tukemiseksi ta-
pahtumassa avoinna kanttiinia, josta oli mahdol-
lista ostaa kahvia, pullaa, makkaraa ym. pientä 
purtavaa.

Turnauksen tuomaroinnit hoidettiin yhdessä seu-
ran junioreiden ja osallistuneiden joukkueiden 
kesken. Otteluiden pää- ja syöttötuomareina toi-
mivat seuran koulutetut tuomarit ja pesillä laikkaa 
heiluttivat vuorollaan kunkin joukkueen pelaajat 
tai heidän edustajansa(myös monia nuorempia 
juniorijoukkueiden jäseniä nähtiin pesillä).

Turnauksessa joukkueet oli jaettu kahteen loh-
koon, jossa kaikki pelasivat keskinäiset ottelut 
joiden perusteella pelattiin sijoitusottelut. Loh-
konsa voittivat TeamOri ja TiliHieta, jotka pelasi-
vat turnauksen ns. loppuottelussa. Tiukan vään-
nön jälkeen ottelu päättyi lopulta yhden juoksun 
eroon TiliHiedan hyväksi 6-5.

Päivä onnistui kauttaaltaan suhteellisen hyvin, 
etenkin sään suosiessa turnausjärjestelyitä. Jos-
kaan valitettavilta loukkaantumisilta ei täysin väl-
tytty, vaan muutamakin pelaaja joutui jättämään 
turnauksen kesken. Mitään erityisen vakavaa ei 
sattunut, vaikka ambulanssikin kentällä joutui 
vierailemaan, revähdysten vuoksi.
Joukkueilta saadun palautteen perusteella tapah-
tuma oli onnistunut ja jatkoa vastaavalle turnauk-
selle toivottiin, useammaltakin taholta.
Edelliseen liittyen välitän ohessa viestiä, jos kiin-
nostuneita löytyy kesän -21 aikana, niin turna-

Ruoveden Pirkat 
Pesäpallo 

LOHKO 1 LOHKO 2

El Mos MetrsäGroup

TeamOri MuKeNs

Konemiehet TiliHieta

Kapteenikokous klo 9:45

ALKUSAR
JA          

Klo L Koti  Vieras   Tuomari  TULOS
10:0

0 1 TeamOri - Konemiehet TiliHieta 10 - 5

10:5
0 2 MuKeNs - MetrsäGroup Konemiehet 4 - 5

11:4
0 1 El Mos - TeamOri

MetrsäGrou
p 2 - 19

12:3
0 2 TiliHieta - MetrsäGroup TeamOri 7 - 5

13:2
0 1 Konemiehet - El Mos MuKeNs 10 - 11

14:1
0 2 MuKeNs - TiliHieta  El Mos 3 - 12

SIJOITUSOTTELUT         

15:1
0 S5-6 Konemiehet - MuKeNs S1-2 6 - 3

16:1
0 S3-4 El Mos - MetsäGroup S5-6 1 - 12

Ruoveden Pirkat ry 
www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com 

Ruoveden Pirkat 
Pesäpallo 

17:1
0 S1-2 TeamOri - TiliHieta S3-4 5 - 6

Sijoitukset   paras pelaaja

1 TiliHieta Seija Kaipio

2 TeamOri Jussi Lietsala

3
MetrsäGrou
p Eetu Suvanen

4 El Mos Mika LaiInen

5 Konemiehet Heikki Kuurila

6 MuKeNs ValKeri Sorkkala

Ruoveden Pirkat ry 

www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com 

Firmaliiga 2020 -pesäpallon 
puulaakiturnaus

Harrastepesiksen säännöt, 
sovelluksin
• Ei lisenssipelaajia
• Ikäraja 15v
• Nais- tai miesmäärää ei ole rajoitettu
• Otteluaika 40min tasavuoroin
• Naisten pallo ja kenttä
• Etulaiton, suora viiva 1m päässä lautasen 
reunasta
• Sisävuorossa lyö 12 pelaajaa(max 2 kier, 
vaihto 3 paloa/1. kierr täytyttyä)
• Tolppasyöttö(väärä) ja lautasväärä, muu-
ten ei teknisiä hienouksia
• Harhaheitolla eteneminen 1 pesän yli

usta voidaan miettiä pidettävän myös tulevana 
syksynä. Tästä voi olla yhteydessä tuomarivasta-
avaan, mieluiten sähköpostitse: kari.mikkonen@
phpoint.fi.

P.S. Myös höntsypesistä voidaan jatkaa kesäsun-
nuntaisin ja ehkä suunnitella ’ystävyysottelui-
ta’, jotka viimekesältä jäivät toteutumatta. Joten 
seuraa ilmoittelua seuran somekanavilla ja netti-
sivuilla.

Kari Mikkonen
Ruoveden Pirkat
Pesäpallojaosto
Erotuomarivastaava

PesisPirkat
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D-tytöt

D-tytöt

D-tytöissä pelaa tällä hetkellä 14 innokasta ja 
motivoitunutta tyttöä. Joukkue on harjoitellut ja 
pelannut muutaman vuoden lähes samalla ko-
koonpanolla ja ovat siten hitsautuneet toimivaksi 
ja kiinteäksi ryhmäksi. 
Viime talven joukkue on harjoitellut  pandemian 
takia pienryhmissä. On pyritty järjestämään kui-
tenkin ainakin kahdesti viikossa harjoitukset. Jou-
lukuussa 2020 harjoituksiahan ei ollut.  Treeneis-
sä on harjoiteltu pesäpallon perustaitojen lisäksi 
myös liikkuvuutta ja kehonhallintaa, unohtamat-
ta hauskanpitoa. Lisäksi harjoitellaan enemmän 
myös erilaista lajiin liittyvää teknistä osaamista.  
Helmikuussa kävimme pitämässä yhdet harjoi-
tukset Alajärven palloiluhallissa. Harmillisesti ko-
ronapandemia rajoitti mahdollisuuksia käydä 
harjoittelemassa esim. Alajärven hallissa ja osal-
listumista talven turnauksiin. Joukkueella olisi nyt 
ollut tähän hieman paremmat taloudelliset mah-
dollisuudet koska  joulukuussa 2020 meille myön-

Takana vas: Esa Poikelispää(valmentaja), Vilma Marttila, Myy Paananen, Jussi Salmela(joukkueenjohtaja), Martta Tuuli, Siiri Poikelispää, Ilona Juurakko, 
Teijo Manninen(valmentaja), Iiris Manninen, Iida Mikkonen.
Edessä vas: Senja Salmela, Iines Seppälä, Jenna Hietaniemi, Isla MIkkonen, Katri Mikkonen
Kuvasta puuttuu pelaaja Nella Ala-Sulkava ja valmentaja Riina Ylä-soininmäki

nettiin Valio Akatemian tukea.  Akatemia on Va-
lion kustantama ohjelma joka jakaa stipendejä 
lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin ja hyvin-
vointiin.
Nyt varmasti kaikki toivomme sitä että alkava 
kesä 2021 voitaisiin viedä läpi normaalimmissa 
olosuhteissa. Ainakin tytöt toivovat kesän koho-
kohtien eli leirien toteutumista. Olemme ilmoit-
tautuneet alueleirille Lahteen kesäkuun puolessa 
välissä  sekä suurleirille Rauma-Eurajoki-Laitilaan 
heinäkuun alussa.
Sarjoihin olemme ilmoittautuneet Eteläisen alu-
een kilpasarjaan  sekä Läntisen alueen pelisar-
jaan. Sarjakausi alkanee  toukokuun loppupuo-
lella.
Kesän tavoitteena on saada hyviä pelejä ja hie-
noja hetkiä lajin parissa. Tavoitteena on myös se, 
että kesän jälkeen kaikki tytöt ovat innokkaita 
jatkamaan harjoittelua kesää 2022 varten.
D-tytöt toivottavat kaikki tervetulleeksi katso-
maan pelejämme Ruoveden pesäpallokentälle.

Oikein hyvää ja nautinnollista 
pesiskesää kaikille !

Toivottaa Ruoveden Pirkkojen D-tyttöjoukkue.

Riina Ylä-Soininmäki ,  
valmentaja, p. 044-5912630
Esa Poikelispää ,  
valmentaja, p. 0400-806471 
Jussi Salmela,  
joukkueenjohtaja, p. 040-8246269
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SARVANAN ANGUS • MUREAA, MAUKASTA JA MEHUKASTA PIHVILIHAA 
SUORAAN TILALTA • KYSY TEURASTUSAJANKOHTIA!

Roope • Puh. 040 4138 825

AUTIO TRADING OY
Ruovedentie 28, 34600 Ruovesi
Puh. 050 555 5510
www.autiotrading.com

Powered by

• Salaoja-,rakennus- ja tiesoraa 
• Multaa ja täytemaata 
• Sepeli- ja luonnonkivilajikkeita

• Kallio-ja soramursketta
• Suodatus- ja uimarantahiekkaa

www.ruovedensorajaloste.fi

Puh. 03 476 1500, 040 503 6346

MH AUTOHUOLTO
RUOVESI

Sarvanantie 280, 34420 Muroleen kanava
www.jatevesirakennus.fi • kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi

Kari Niukkanen p. 0400 611 593

Jätevesijärjestelmät

Perustusten kaivuutyöt ja muuraukset
Suodatinkentät ja imeytyskentät

••• suunnittelu ••• myynti ••• asennus •••

         Apteekin         
                 palvelupiste 

              Visuveden 
                   K-marketissa 

      Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi. Puh. 03 476 3372 

 

 

 

 

 

Ma-Pe 10.30–21, 
La-Su (+Pyhäpäivät) 12–21

Honkalantie 6, Ruovesi
P. 03 476 3880

Lounastarjous
arkisin paikan päällä
Norm. pizza/kebab

+ 0,33l juoma, 
salaatti ja kahvi

9,509,50

Teollisuustie 10, 34600 Ruovesi
Arkisin 8–16   P. 040 615 1864
ruovesi@gphuolto.fi

040 522 3778

IK taksi

044 522 3778
iktaksi.fi

1+6 hengen invavarusteltu auto

Laadukasta taksipalvelua. 
Henkilöauto

040 522 3778

044 522 3778
1+6 hengen invavarusteltu auto

Henkilöauto

-Parasta metsällesi-
Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy

www.koneleino.fi 
koneleino@phpoint.fi

Saku Leinonen 
puh. 0400 732 441

METSÄ-VÄIHINPÄÄ OYMETSÄ-VÄIHINPÄÄ OY
Koneellista puunkorjuuta
kolmessa polvessa
040 722 5850/Kimmo

Mänttä, Vilppula, Ruovesi, Virrat,
Juupajoki, Jämsä, Keuruu.

KALLIO- JA SORAKIVIAINEKSIA
TOIMITETTUNA:

Puh. 020 161 6290
Hämeen Kuljetus Oy • Mänttä
www.hameenkuljetus.fi
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B-tytöt

Ruoveden B-tytöt 
kantavana voimana alueen 
yhteistyöjoukkueessa

Kaudella 2020 aloitettiin tiivis yhteistyö alueen 
tyttöjoukkueiden kesken. Tuolloin Ruoveden Pirk-
kojen ja Hämeenkyrön Räpsän C-tyttöjen yhteis-
työjoukkue sijoittui Sm-neloseksi Seinäjoella pe-
latussa lopputurnauksessa. Suurin osa näistä 
pelureista kasvoi nyt B-tytöiksi ja alueella pää-
tettiin edelleen panostaa lahjakkaan ikäluokan 
eteenpäin viemiseksi. Tavoitteena oli myös mah-
dollistaa pelaaminen omalta kotipaikkakunnalta 
käsin. Kauden 2021 yhteistyöjoukkueessa on pe-
laajia Manse PP:sta, Hämeenkyrön Räpsästä sekä 
peräti yhdeksän pelaajaa Pirkoista. Joukkueen 
kokoajana toimi Pirkanmaan ”pesishahmo” Upi 
Antikainen, joka löysi pelinjohtoon entisen super-
pesispelurin Karjalaisen Lauran. Hänen parinaan 
kaarella nähdään Jutta Kivikangas. Joukkue tu-
lee pelaamaan kesän Hämeenkyrön Räpsän pai-
doissa ja suurin osa kotipeleistä pelataankin Hä-
meenkyrössä. 

Joukkueen tytöt ovat harjoitelleet talven hyvin si-
toutuneesti. Fysiikkaohjelmia on tehty pääasiassa 
omatoimisesti Mira Kolehmaisen ohjelmien mu-
kaan. Lajiharjoittelua on hoidettu osittain yhdes-
sä, osittain erikseen, riippuen opiskelupaikkakun-
nasta. Tampereen urheiluakatemia, Kuortaneen 
urheilulukio sekä Ruoveden pesislinja Helinin An-
nan johdolla ovat tarjonneet treenimahdollisuuk-
sia Hämeenkyrössä pyörivien arkiharjoitusten 
tueksi. Valtakunnallinen poikkeustilanne on tie-
tenkin osaltaan hankaloittanut ja koetellut tyttö-
jen treenimotivaatiota pitkin talviharjoittelukaut-
ta. 

Kevään tullen joukkueen rivien on tarkoitus tiivis-
tyä ja ulkoharjoittelu sekä paluut opiskelupaikka-

kunnilta kotiin antavat tähän hyvän mahdollisuu-
den. Toukokuussa starttaa tyttöjen superpesis. 
Pelejä kesään kertyy joukkueelle sijoituksista riip-
puen 15-20. Näiden pelien lisäksi suurin osa ty-
töistä hakee pelikokemusta tulevia vuosia varten 
myös Pirkkojen tai Räpsän edustusjoukkueista.
Pelinjohtaja Laura Karjalainen kertoo startin uu-
den alueellisen kuvion kanssa olleen vallitsevan 
tilanteen vuoksi hyvin erikoinen. ”Tilanne ei ole 
kuitenkaan missään kohdin ollut synkkä ja usko 
siihen, että kesä ja pelit sieltä kohta tulevat, on 
huhtikuun puolivälissä kova.” Laura kertoo tree-
nirajoitusten ja epätietoisuuden tulevaisuudesta 
koetelleen välillä sekä hänen, että varsinkin pe-
laajien hermoja. ”Siitä huolimatta kaikille äärim-
mäisen iso kunniamaininta siitä, kuinka tilanteen 
läpi on kahlattu”. 

Pelinjohtaja kuvaa uutta joukkuettaan äärimmäi-
sen motivoituneeksi ja tasaisen taitavaksi joukku-
eeksi. Joukkueessa osa pelaajista on ollut täysin 
vieraita toisilleen, minkä pelinjohtaja haluaa kui-
tenkin nähdä myös joukkueen vahvuutena: ” Jo-
kaisen uuden ja vanhan jäsenen hyväksyminen 
sellaisena kuin on ja luottaminen sataprosentti-
sesti omiin vahvuuksiin”.

Karjalainen katsoo siis tulevaan kesään positii-
visin mielin: ”Lähdemme tekemään ihan omaa 
juttua. Jokaista peliä lähdetään pelaamaan sata 
lasissa ja voitonkiilto silmissä, omaa pelitapaa ke-
hittäen ja hauskaa pitäen. Uskon, että näillä kei-
noilla yllätetään monet kokeneetkin joukkueet ja 
saadaan paras mahdollinen tulos irti ensimmäi-
sestä yhteisestä kesästä.”
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Puutavaraa ja rakennus-
tarvikkeita Ruovedeltä
Katso lisää
www.vaarinpuutavara.fi
Liike avoinna ma–pe 7–17, la 9–13

Väärinmajantie 607, Väärinmaja • P. 050 337 6865
Ruovesi–Vilppula tien varrella.

MICKEYS MOTORS KYMICKEYS MOTORS KY

Auto ja konekorjaamo
Mikko Ylistalo
Visuvesi
Äijäniementie 8
Puh. 040 586 4817

RUOVEDEN RATSUTALLI

www.ruovedenratsutalli.fi

• kotileipomotuotteet
• kakut juhlaan ja arkeen
• KESÄKAHVILA 2.6. alkaen
   ti–to 10–17, pe 10–19, la 10–15

Kati Hursti
Puh. 044 339 5287

Pihlajalahdentie 1275 
34600 Ruovesi

Sahateollisuuden koneita ja –laitteita

LOIJA OY   

yhtiöiden Suomen myynti.
Sähkömoottoreita ja vaihteistoja

Puh. 050 528 7888
www.loija.fi  www.renholmen.fi  www.arivislanda.com

MAANRAKENNUSLIIKE
MANNINEN OY

Maanrakennustyöt
Soratoimitukset
Kallio- ja soramurskeet

Lavakuja 3, 34600 Ruovesi. Puh. 0500 631 455.
www.maanrakmanninen.fi   teijo@maanrakmanninen.fi

Bussi 
Pasi Rantanen

044 504 6464

www.tilitoimistotilke.fi

puh. 040 521 6605
0400 686 600

Kuru

0500 337 104
Erkki Nurmi

Puutavara-
kuljetukset
ammattitaidollaPIRTEYTTÄ PIRTEYTTÄ 

KESÄÄN,KESÄÄN,
VAUVASTA VAUVASTA 
VAARIIN,VAARIIN,
KAIKEN KAIKEN 

KOKOISILLE.KOKOISILLE.

Ark. 9–17, La 9–14
Ruovedentie 36, Ruovesi

Puh. 03 476 3460

Tervetuloa palveltavaksi!

jo 20 vuottajo 20 vuotta

Verhokankaat &Verhokankaat &
käsityötarvikkeetkäsityötarvikkeet

Pelit 2021
Naisten Suomensarja: 

   Pelipaikka Vierailija
Ti 8.6. klo 18:00 RuoPi - Kankaanpää
Ke 23.6.  klo 18:00 RuoPi - Kokemäki
Su 18.7. klo 16:00 RuoPi - Ikaalinen
La 24.7.  klo 16:00 RuoPi - Pori 2
To 29.7.  klo 18:00 RuoPi - Rauma
La 31.7.  klo 16:00 RuoPi - Laitila
Su 8.8.  klo 16:00  RuoPi - Tampere
Ke 11.8.  klo 18:00  RuoPi - Pori 1

Muutokset mahdollisia
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Pirkkojen naisjoukkue on viimeiset kolme vuot-
ta pelannut i lähes samalla kokoonpanolla keski-
määrin hyvin nuorella joukkueella, joka on vuo-
si vuodelta kehittynyt paremmaksi ja ollut viime 
vuodet sarjan kärkeä.

Kauteen 2021 lähdetään otsikon tilantees-
sa. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta edel-
liskauden pelaajat  jatkavat lajin parissa, mut-
ta käsillä on tilanne, jossa Pirkkojen lahjakkaat 
2003-2005 syntyneet  pelaajat ovat saavutta-
neet tason, jossa haasteita haetaan ylemmistä 
sarjoista.  Kaudella 2021 aikaisemmin  edustus-
joukkueessa pienemmässä roolissa olleilla pe-
laajilla onkin nyt mahdollisuus isompaan vastuu-
seen. Ylempiin sarjoihin pelaamaan siirtyvien ja 
muutaman lopettaneen pelaajan korvaajina jouk-
kueessa nähdään farmisopimuksen kautta myös 
Hämeenkyrön Räpsän B-ikäisiä pelaajia. Kokoon-
panossa tullaan näkemään edelleen myös useita  
edellisten kausien runkopelaajia, eli jatkuvuutta 
ja kokemustakin joukkueessa on. 

Pelinjohto uusiutuu, kun Miro Hautamäki tart-
tuu viuhkaan. Seinäjoella viime kesänä sekä tyt-
töjen että poikien superpesisjoukkueissa peliä 
johtanut Miro toimii myös Hämeenkyrön Räpsän 
ykköspesisjoukkueen pelinjohtajana. Joonas Sal-
mela jatkaa toisena pelinjohtajana. Lohko vaih-
tuu lännestä lounaislohkoon ja paikallisvastusta-
jien joukkoon liittyy Ikaalisten ja Kankaanpään 
seuraksi nyt myös sarjanousija Manse PP. 

Harjoituskausi on ollut koronarajoitteiden 
vuoksi varsinkin joukkueen aikuispelaajille hy-
vin haastava ja koko joukkueen yhteinen tree-
naaminen ei ole ollut käytännössä mahdollista. B- 
ikäisten kohdalla rajoitukset ovat olleet hieman 
väljempiä, joten  B-tyttöjen ja ykköspesiksen mu-
kana  treenaavilla pelaajilla on ollut kohtalaisen 
normaalit harjoittelumahdollisuudet muutamaa 
sulkujaksoa lukuun ottamatta. Myös treenipeli-
en pelaaminen suomensarjajoukkueella on Pir-
kanmaalla ollut talven aikana mahdotonta, mutta 
ulkokauden alkaminen tuonee siihen helpotusta. 

Selvää kuitenkin on, että joukkueen uusiutumi-
nen ja haasteellinen treenikausi tuo  ainakin alku-
kaudesta omia haasteitaan pelaamiseen. 

Harjoituskauden haasteista huolimatta tavoit-
teena on kuitenkin edelleen pelata suomensarjan 
parhaan kotiyleisön tukemana tasokasta pesä-
palloa myös kesällä 2021. Tervetuloa kannusta-
maan.

Kausi 2021 jotain vanhaa uutta ja lainattua

Naiset

Takana vas: Joonas Salmela, Siiri Loponen, Elsa Roivanen, Viivi Siltanen, Jasmin Viitanen, Vilma Mäkelä, Veera Keskinen ja Sanni Loponen
Edessä vas: Aino Haavisto, Aino Kaurahalme, Ella Luomajärvi, Pihla Alanen, Veera Mustapuro, Anna Ahonen
Kuvasta puuttuu: Karoliina Ahonen, Emma Visulaaka, Anni Rajala, Hymy Leinonen
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Majoitu mukavasti,
syö hyvin
tai vietä  

mieleenpainuva juhla 
Vinsanvillassa.

Kysy lisää ja  
tee varaus!

041 317 6879
majoitus@vinsanvilla.fi

Pöytäniementie 185
Ruovesi

www.vinsanvilla.fi

VINSANVILLA

Elokuussa Pyynikkilässä pesisjaoston naisia talkoohommissa

Anita Yli-Houhala Jarmo Ahonen Maarit ja Mauno Lahti Pirkko Selkee
Anja ja Markku Vasenius Jarmo ja Maija Juurakko Maarit Mäntyvaara- Ruhala Päivi Hjelt

Anja ja Sauli Latvala Jenna ja Janni Ristakoski Mari Järvenpää Päivi Leppämäki
Anna Majala Jenni Viitasalo Marie-kristiina ja Sami Halme Raija Sutinen
Anna Warsell Johanna Virta Marja ja Heikki Lähteenmäki Raija-Leena Poikelispää

Anneli ja Hannu Kattelus Joni Lehtimäki Marjo Laurila Rami Valkealahti
Anneli Laurila Jonna Pohja Marketta Hovikorpi Rasmus Mikkonen

Anu Ala-Sulkava Jonna Saarinen Markku Nenonen Reino Sutinen
Anu Juurakko Joonas Salmela Marko Hämäläinen Riikka Hautamäki
Arimo Lummi Jorma Virtanen Marko Viitala Riitta Manninen
Arja Mikkonen Jouko Enoranta Matti Manninen Ritva Ahonen
Arto Ruhala Juha Kaipio Mauno Kallinen Sami Ala-Sulkava

Aulis Majaniemi Juha Karttunen Mauno Lahti Sami Keskinen
Eero Hovikorpi Juha Mikkonen Mauri Touronen Samppa Keskinen
Eero Selkee Jukka Hietaniemi Merja Rinta-Kiikka Sanna Ahonen
Elias Lahti Jukka Majala Miia Hovikorpi Sanna Salmela

Elina Pynnöniemi Jukka Rinta-Kiikka Mika Lahti Sari Ahvenjärvi
Emilia Ruhala Jussi Hjelt Mika Virta Sari Alanen

Emma Lähdekorpi Jyrki Pajunen Mikko Ala-Sulkava Sari Virtanen
Enni Tattari Kaija Salminen Mikko Leikola Seija Kaipio

Eriikka Kaitala Kaisa Roivanen Milja Pynnöniemi Seija Paananen
Erja Lehtimäki Kalevi Laurila Minna Nenonen Sirkka ja Jussi Salmela

Esko Poikelispää Kalevi Pynnöniemi Minna Poikelispää Sirpa Virtanen
Hanna Juurakko Kalle Selkee Mirja Kallinen Taina Lehtola

Hanna Pynnöniemi Kati Pulakka Noora Mikkonen Tarja Mikkonen
Hannele Rantanen Katja Keltanen Outi Koistinen Tarja Saarinen

Hanni ja Kimmo Huilla Katri Lahti Paula Hautakallio Tarja Tittonen
Harri Lassila Katriina Uunonen Pauli Valkeejärvi Tauno Mäkinen

Heimo ja Ritva Pirttijärvi Kennel Finskilän Pauliina Roivanen Teijo Manninen
Helena ja Raimo Syvälä Kirsti Kauppila Pekka Mikkonen Terhi Pinomäki-Lenick

Henri Mäkinen Kristiina Pasi Pertti Ahonen Tiina Ahonen
Irene Kauppila Kristiina Selkee Petri Alanen Tiina Kujala

Jalonen ja Varvelin Laura Mikkonen Petri Leppämäki Titta Aaltonen
Janette Mäki Leena koivunen Pinja Juurakko Tuomo Paananen
Janne Syvälä Leena Koskela Pirita Mikkonen Ulla Ala-Sulkava
Janne Vesa Leila Viitanen Pirkko Lassila Ulla Pirttijärvi
Jari Kosola Lilja Kujala Pirkko Mäkinen Virpi Jokinen

Jari Loponen Lotta Selkee Pirkko Pajunen Virpi Majaniemi

TOIMINTAAMME TUKENEET

pirkat_pesis_21.indd   18pirkat_pesis_21.indd   18 2.6.2021   10.232.6.2021   10.23



Ikkunat ja ovet ammattitaidolla 

Soita ja sovi tapaaminen
0800 550 880  www.pihla.fi 
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autotarvikkeet, -varaosat ja työkalut
traktorin varaosat toimitusmyyntinä

Merkillisen 
reilu!

RUOVESI

KAIKKI HYVÄ 
ON LÄHELLÄ

ma–pe 8-23
la 9-20
su 11-20

ma–pe 7-22
la 7-22
su 9-21

ark 8-22
su 9-21

Urheilutie Runoilijankulma

K-MARKET RUOVESI Urheilutie 1, Ruovesi, 03 476 2908 | eija.ahonen@k-market.com
K-MARKET RUNOILIJANKULMA, Honkalantie 2, Ruovesi, 020 700 4720  
K-MARKET VISUVESI, Eeliksentie 1, Visuvesi, 020 700 4645 

Visuvesi

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

 

Kuka 
voitti?
Lue urheilu-uutiset
Ruovesi-lehdestä.

www.ruovesi-lehti.fi

• Teiden hoito • Traktorityöt
• Auraukset,Lietteen levitys, Maanajo 

• Sora- ja mursketoimitukset • 044 294 1074 Ruovesirengascenter.fi

ENNENKOKEMATONTA

AJOMUKAVUUTTA

Continental 
PremiumContact 6

Rengaspalvelut Lamminen Oy 
Teollisuustie 1, RUOVESI, Puhelin: 03 476 3027, 050 553 9544 - Ark. 8–17

HINAUSPALVELU 24 h Puh. 050 524 3400

ON TÄYDEN PALVELUN FIXUS-KORJAAMO
•  Kaikkien automerkkien määräaikaishuollot ja korjaukset, myös paketti- ja asuntoautot.  
 Tarvittaessa noudamme ja palautamme autosi. Myös lähialueet.
•  Katsastustarkistukset ja katsastuksessa käytöt
• Pakokaasumittaukset bensiini ja diesel sekä obd
•  Tuulilasien vaihdot ja kiveniskemäkorjaukset
•  Ilmastointilaitteiden huollot ja korjaukset • Autojen varaosat
• Ohjauskulmien mittaus • Rengasmyynti • Autovuokraus

Teollisuustie 1, RUOVESI Puh. 03 476 2011
autopaja@phpoint.fi • www.ruovedenautopaja.fi
Palvelemme ma–pe klo 8–16

MEILTÄ HUIPPUÖLJYT AUTOLLESI!

MERKKIHUOLTO
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UUTUUS!

AUTOMOWER® 430X
Työskentelyalue 3200 m² (+/-20 %)

2.950 €
AUTOMOWER® 440
 Työskentelyalue 4000 m² (+/-20 %)

3.190 €
AUTOMOWER® 450X
Työskentelyalue 5000 m² (+/-20 %)

4.055 €

JÄLLEENMYYJÄ

ROBOTTI-
LEIKKAAMISEN

JOHTAVA
VALMISTAJA

*Niin kauan kuin varastoa riittää, etua ei 
voi yhdistää muihin tarjouksiin.HINNAT EIVÄT SISÄLLÄ LATAUSSARJAA.

www.husqvarna.fi

Automower® hoitaa nurmikkosi, jotta sinun ei tarvitse.

 INNOSTAVIA YMPÄRISTÖJÄ 
tieteelle ja tutkimukselle.

 www.visukaluste.fi

Kotimaiset Jita-tuotteet 
jätevesille ja 

vesien johtamiseen

www.jita.fi 

Peleissä 
mukana

Kylän nopein

www.ruovedenherkku.fi

HESESTEEL OYHESESTEEL OY
Puh. 0500 872 153

www.hesesteel.fiParas kotipesä
ruovesi.fi

KULJETTAJAKOULUTUS 66
Puh. 040 590 7949

AUTO-
KULJETUKSET

Kuljetus 
Kai Marttila Oy

Puh. 040 590 7949

RUOVESI-VIRRAT AJOKORTTITARJOUKSIA:
Hinnat alk: B-kortti  1.050,-
 C1E  350,-
 Raskas C/CE/D  1.500,-

Kysy nyt myös poikkeuksellisista 
Lahjakorttitarjouksista 

– jopa PUOLEEN HINTAAN!

KULJETUS K. MARTTILA 
040 590 7949

• Sora- ja mursketoimitukset
• Säkitetyt kivimateriaalit
• Pihapuiden ja risujen noudot
• Romuraudan noutaminen
• Lavettikuljetukset 
• Autokoulupalvelut moposta rekkaan
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