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Tänä vuonna vietetään kansallispelimme 100-vuotisjuhlaa. Tätä kirjoittaessani vaikuttaa siltä, 
että päästäisiin pelaamaan ns. ”normaali” pesiskesä. Tämä tarkoittaa sitä, että sarjat päästään 
aloittamaan toukokuun alussa ja myös yleisö pääse paikalle ilman rajoituksia. Ja mikä parasta, 
juniorit pääsevät juhlavuoden pesisleireille! 

Tänä kesänä Pirkoilta aluesarjoihin osallistuu joukkueet F-, E- ja D-tytöissä. Muutaman vuoden 
tauon jälkeen C-tytöt lähtevät taistelemaan paikasta valtakunnanleirin kilpasarjaan. Mahdollinen 
paikka kilpasarjaan, ja pelaaminen sm-mitaleista, aukeaa menestymällä alkukesällä pelattavas-
sa leirikarsintasarjassa. Naisten joukkue pelaa tänä kesänä maakuntasarjan lounaislohkossa. 

Oman seuran otteluiden lisäksi Ruoveden kentällä pelataan yhteistyöseura Hämeenkyrön Räp-
sän B-tyttöjen SM-sarjan ja naisten suomensarjan otteluita. Näissä molemmissa joukkueissa on 
vahva ruoveteläisedustus. 

Pesäpallossa, ja varmasti monessa muussakin lajissa, on valtakunnallisestikin erittäin haastavaa 
löytää aikuisten alemmille sarjatasoille valmentajia ja pelinjohtajia. Viime syksynä mekin hei-
timme ”verkot vesille” etsiäksemme naisten suomensarjajoukkueelle pelinjohtajaa. Valitettavas-
ti ”verkkoihin” ei tarttunut ketään, joten jouduimme luopumaan sarjapaikasta. Onneksi kuiten-
kin kaikille meidän pelaajillemme on joukkue löytynyt.     

Onneksi juniorijoukkueiden valmentamiseen ja taustajoukkoihin on löytynyt hyvin tekijöitä las-
ten vanhemmista. Tekijät ovat sitoutuneita, motivoituneita ja halukkaita kehittämään toimintaa. 
Haluankin tässä kiittää kaikkia toiminnassa mukana olevia, lasten ja nuorten harrastustoiminnan 
eteen tehty työ on arvokasta ja merkityksellistä! 

…Tule Sinäkin Kentälle! 
Teijo Manninen 
pesäpallojaoston pj.  

Pesis on Parasta Paikan Päällä… 

 
 @ruopipesis 
 
 Ruoveden Pirkat Pesäpallo 
 

https://ruovedenpirkat.sporttisaitti.com/  
 

s. 2 tähtiseuralogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. 2 
 
Pesis 100 vuotta 
 

 
 
https://www.pesis.fi/pesis100/  https://www.pesis.fi/pesis100/



2022

3

Kun kootaan yhteen sekä pesiksestä että seuran 
kehittämistyöstä innostuneita ihmisiä, tuloksena 
ei voi olla muuta kuin paljon uusia ideoita ja po-
sitiivista virettä seuratyöhön. Näillä ajatuksilla on 
lähdetty viemään eteenpäin Läpilyönti 2022 -seu-
rakehityshanketta. Hankkeen punaisena lankana 
on antaa seuroille työkaluja oman toiminnan ke-
hittämiseen ja edistää toisilta oppimista yhteisten 
kokoontumisten kautta. Ruoveden Pirkkojen tii-
mi on tässä hankkeessa innolla mukana yhdessä 
Humppilan Veikkojen, Vihdin Pallon ja Summan 
Ponnistuksen kanssa. 

Hanke etenee, tottakai, ykköspesältä kolmoselle. 
Etenemisen aikana tavataan toisia seuroja, jae-
taan ajatuksia, ideoita ja kokemuksia ja tehdään 
oman seuran tiimillä erilaisia seuran kehittämi-
seen liittyviä tehtäviä. 

Tammikuussa alkanut matka ykköspesälle sisäl-
si ennakkotehtävän, jossa pääsimme tarkastele-
maan seuran nykytilaa, vahvuuksia ja kehitettäviä 
asioita, rakentamaan tavoitetta sekä miettimään, 
mitä seuratyössä voi entisestään vahvistaa. Näitä 

Läpilyönti Etelä 2022 -hanke – intoa ja hyvää 
virettä seurakehitykseen

kokoonnuimme Pirkkojen tiimillä yhdessä työstä-
mään. Mukana on joukko innostuneita kehittäjiä 
jaostosta vahvistettuna muutamalla pesisäidillä 
ja -isällä. Kotitehtävää tehdessämme totesimme 
mm. että vahvistaa kannattaa ainakin yhteistyötä 
paikallisten toimijoiden ja naapurikuntien kans-
sa, rakentaa toimiva valmentajakerhokonsepti 
sekä löytää tapoja uusien pesispelaajien ja hei-
dän myötä uusien toimijoiden innostamiseen la-
jin pariin. 

Kotitehtävien tuotoksia pääsimme esittelemään 
seurojen yhteisessä ykköspesätapaamisessa ja 
samalla kuultiin muiden seurojen ajatuksia ja ko-
kemuksia. Hyviä ideoita varasteltiin jo puolin ja 
toisin. Esimerkiksi meidän lukioyhteistyö herät-
ti paljon mielenkiintoa ja toisaalta saimme itse 
hyviä ajatuksia mm. pesisliikkarin markkinoin-
tiin. Lisenssimäärien kasvattaminen, nuorten pi-
täminen mukana harrastuksessa ja toimijoiden 
niukkuus tuntuivat olevan yhteisiä mietityttäviä 
asioita. Tapaamisen päätteeksi totesimme yhteis-
tuumin, että jokainen tällainen kohtaaminen sa-
manhenkisten kehittäjien kanssa tarttuttaa väis-

tämättä intoa viedä asioita eteenpäin – siispä 
reippaasti eteenpäin kohti kakkospesää ja uusia 
kotitehtäviä. 

Kakkospesälle etenemisen aikana pääsemme 
miettimään seuran visiota ja missiota ja rakenta-
maan rappusia näiden saavuttamiseksi. Tällaiset 
tehtävät ovat oivallisia johdattamaan ajatuksia 
ongelmista kohti ratkaisuja ja tavoitteita. Kakkos-
pesä -tapaamisessa onkin mielenkiintoista kuulla, 
millaisia rappusia toiset ovat rakentaneet ja mitä 
voimme oppia yhdessä. 

Kolmospesälle eteneminen on tätä kirjoittaes-
sa vielä tulossa mutta jo tässä kohtaa näemme, 
että tällainen hanke tarjoaa todella hyvän mah-
dollisuuden hieman pysähtyä ja tutkailla rauhas-
sa, mitä kehitysaskeleita on fiksua ottaa Pirkois-
sa. Esimerkiksi toimintakäsikirja saa uudistuneen 
muodon hankkeen aikana ja varmasti kotitehtä-
vien tuotokset ja muilta poimitut ideat näkyvät 
myös muilla tavoin tulevien pesiskesien aikana. 

Riikka Mikkonen

 Vas. Kari Mikkonen, Pauli Paananen, Anna Helin, Linda Kujala, Riikka Mikkonen, Sami Ala-Sulkava, Teijo Manninen ja Markus Hietaniemi. Kuvaaja Hanna Juurakko
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Sähkötyöt ammattitaidolla vuodesta 1992

 www.rsaoy.fi Teollisuustie 10, 34600 Ruovesi 
toimisto@rsaoy.fi • P. 050 552 6375
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 • 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!  

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.

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

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
• Nuohoustyöt
• Ilmanvaihdon        
   puhdistustyöt

Tero Ykspetäjä   P. 040 557 6053
Paarlammintie 291, RUOVESI

www.raminginnuohous.fi

Puh. 03 486 4700 
Joensuuntie 5, Ruovesi

Kyytiin lähes 

kotipysäkiltäsi!

www.bussi-manninen.fi 

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

Pihaneuvonta ja pihojen Pihaneuvonta ja pihojen 
suunnittelu Hautojen hoitosuunnittelu Hautojen hoito

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

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

Varaa maksuton  
arviokäynti paikalliselta  
Pihla-jälleenmyyjältäsi.

Eini Törmä
044 971 9830

Torsti Aaltonen
040 063 9363

ikkuna.palvelu@outlook.com

Ruoveden Ikkuna- ja ovipalvelu

Varaa maksuton  
arviokäynti paikalliselta  
Pihla-jälleenmyyjältäsi.

Eini Törmä
044 971 9830

Torsti Aaltonen
040 063 9363

ikkuna.palvelu@outlook.com

Ruoveden Ikkuna- ja ovipalvelu

RUOVEDEN KONEMYYNTI OY

• myös pyörätuoli- ja paarikuljetukset

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

Teollisuustie 2, Ruovesi • www.kukkapaikka.fi

www.honkalakoti.�i
Honkalantie 7, Ruovesi
p. 03 4724422

Ruokapalvelut
niin joukkueille kuin kotijoukoille

WWW.PPVIIHDE.FI 044 3455 148pauli@ppviihde.fi

VALOA, ÄÄNTÄ, MAINOKSIA JA VIDEOITA

YLI 20 VUODEN ITSEOPITULLA KOKEMUKSELLA RUOVEDELTÄ.

PAULI PAANANEN = PP VIIHDE

www.ruovedenherkku.fi
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Pesisliikkari
Muistoja kesän 2021 
pesisliikkarista 
Helteinen kesä 2021 innosti väkeä pesisliikkariin. Ke-
sällä pesisliikkari oli tarkoitettu 2012 syntyneille, ja sitä 
nuoremmille tytöille ja pojille. Pesisliikkaria järjestet-
tiin sekä Ruovedellä että Kurussa. Kesän aikana liikka-
rissa kävi jopa 25 lasta. Ruovedellä keskimäärin osal-
listujia oli joka kerta noin 12. Ruovedellä järjestettiin 
heinäkuun alussa kaikille pesisliikkarilaisille ja heidän 
perheillensä tapahtuma, jossa lapset pääsivät aikuisten 
kanssa leikkimään hippaa, viestejä ja kiertämään toi-
minnallista tehtävärataa. Päivän päätteeksi pelasimme 
yhdessä vanhempien kanssa pesäpallopelin. Kesällä pe-
sisliikkarissa leikittiin erilaisia hippoja kuten Banaanilit-
taa, WC-littaa sekä Kuka pelkää lumimiestä. Myös eri-
laiset viestit sekä tehtäväradat saivat lapset nauttimaan 
liikunnan ilosta ja kavereista. Leikkien ja viestien ohella 
ehdittiin harjoitella myös pesäpallon alkeita, joista pal-
lon lyöminen oli ehdoton suosikki. Usein lasten ensim-
mäinen kysymys olikin: ”Koska pääsee lyömään?” Ke-
sällä pelattiin usein lasten toiveesta tunnelipesistä, joka 
on virallisen pesäpallon viitepeli. Siinä saatiinkin hyvät 
pelit aikaiseksi, kun kiinniottajat ja lyöjät kisasivat leik-
kimielisesti pisteistä.

Pinja Juurakko

 

 

 

 

 

 

Pesisliikkarin talvikausi 
2021–2022 
Meillä täällä pesisliikkarissa leikitään, liikutaan ja temp-
puillaan. Ehdoton lasten suosikki on ’’hirvenmetsäs-
tys’’ ja temppuradat. Liikkarissa harjoitellaan motorisia 
taitoja leikkien, liikkuen ja pelien avulla. Samalla har-
joitellaan tietenkin myös pesäpallon alkeita. Mukana 
liikkarissa on innoikkaita, iloisia ja leikkiviä lapsia. Pe-
sisliikkarissa on mahdollisuus päästä tutustumaan pe-
säpallon maailmaan, josta voi saada vaikka kivan ke-
sälomapuuhan tai jopa parhaassa tapauksessa löydät 
itsellesi pitkäaikaisen harrastuksen. Liikkarista on siis 
mahdollista jatkaa joukkueiden pelitoimintaan. Toivom-
me, että saisimme vielä lisää lapsia meidän joukkoom-
me leikkimään, liikkumaan ja temppuilemaan. 

Sonja Viitanen

Toivomme, että saisimme vielä 
lisää lapsia meidän joukkoomme 

leikkimään, liikkumaan ja 
temppuilemaan.

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

PESIS-PESIS-
LIIKKARILIIKKARI

- Pesisliikkari on ilmainen, 
kuitenkin jokainen osallistuja 

tarvitsee Pesispassin osallistuakseen.
 

liikkarissa leikitään, liikutaan ja pidetään 
hauskaa monipuolisesti.

samalla tutustutaan pesäpallotaitohin.
mukaan tarvitset juomapullon ja iloista mieltä!

halutessasi voit ottaa omat pesisvälineet mukaan.
Nähdään kentällä! 

 
t:pesisliikkarin ohjaajat

tervetuloa 2014 ja nuoremmat tytöt ja pojat
1.6.2022 alkaen koko kesäloman ajan 

 keskiviikkoisin 17:00 - 18:00 pesiskentällä

yhteyshenkilö
anna helin
044 5027 585

ilmoittaudu ja
osta vakuutus

ruovedenpirkat.fi
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Ruoveden Pirkkain jäätelökioski avautuu joka kesä Ruo-
veden kesäiseen laivarantaan. Ruoveden Pirkat työllis-
tävät jäätelökioskilla joka kesä noin kuusi työntekijää. 
Työntekijöistä osa on Ruoveden Pirkkain pesäpalloilijoi-
ta, mutta työntekijävahvuuteen tarvitaan myös nuoria, 
jotka eivät pelaa pesäpalloa. Jäätelökioski on oiva kesä-
työpaikka myös ensimmäiseksi kesätyöpaikaksi. Usein 
siellä työskennellään jopa useampi kesä. Jäätelökioskil-
la työskentelystä maksettava palkka on kilpailukykyinen 
muihin kesätyöpaikkoihin verraten. Jäätelökioskilla pää-
see hyvin kehittämään omaa asiakaspalveluosaamista, 
ja samalla saa nauttia Ruoveden ihanan laivarannan ke-
säisestä tunnelmasta. 

Jäätelökioskin myyjän päivittäisiin työtehtäviin kuuluu 
jäätelön myynti, kioskin siivoaminen sekä jäätelötila-
usten vastaanottaminen. Työ vaatii työntekijältä aurin-
koista asennetta ja helteisinä päivinä pientä sinnikkyyttä. 

Toivotamme kaikki tervetulleiksi nauttimaan kesällä 
jäätelönmakuisista hetkistä! 

Nuoret mukana seuratyössä

Aino Inkisen mietteitä jäätelökioskilla työskente-
lemisestä: 

1. Kuinka monta kesää olet ollut jäätelökioskilla 
töissä? 
- Yhden kesän. Tuleva kesä on toinen. 
2. Minkälaista työskentely jäätelökioskilla on? 
- Työskentely on mukavan vaihtelevaa ja ajoittain aika 
hektistäkin. 
3. Mitkä ovat työtehtäväsi? 
- Työtehtäviäni ovat jäätelön myynti ja asiakaspalve-
lu, kioskin siivoaminen, tilausten tekeminen ja vastaan-
ottaminen. 
4. Mikä työssä on parasta? 
- Työssä parasta on kiva työympäristö ja se, että voi pi-
ristää asiakkaiden päivää jäätelöllä! 
5. Mikä on lempijäätelömakusi? 
- Lempijäätelömakuni on minttusuklaa. 

Kirjoittanut: Pinja Juurakko

Juniorituomariksi? 

Tuomarina saa uuden, erilaisen ja mielenkiintoisenkin 
näkökulman peliin. Tällöin oppii ymmärtämään tilan-
teita ja tapahtumia aivan uusin silmin ja samalla oppii 
sääntöjä syvällisemmin. Ymmärtää itsekin erilasia tilan-
teita toiselta kannalta, kuin itse pelatessa. 

Tuomaritoiminta tukee erinomaisesti pelaajana kehitty-
mistä ja tuo ajatteluun pelistä uuden näkökulman. Toi-
saalta tuomarina toimiessaan havainnoi myös omat ja 
vastustajan virheet aivan uudella tavalla, kun tilanteita 
osaa lukea eritavoin. 

Edellisten lisäksi, että pelistä oppii uutta, niin tuomari-
na toimimisesta maksetaan myös käypä korvaus, jolla 
voi tienata mukavat rahat kesän aikana. Olemalla aktii-
vinen ja syventymällä toimintaan, tehtävien vaatimus-
tasoa on mahdollista kasvattaa, jolloin samoin käy kor-
vaustenkin. 

Seurassamme on monen ikäisiä tuomareita, joista nuo-
rimmat ovat 10-vuotiaita. Nuoremmat toimivat alkuun 
pääosin avustavina tuomareina pesillä tai aikuisten pe-
leissä takarajalla. Kokemuksen ja rohkeuden karttues-
sa, he voivat toimia myös vähitellen oman ikäistensä 
peleissä ja edelleen vastuullisemmissa tehtävissä, syöt-
tö- tai päätuomareina. 

Kesän pesäpalloleirit myös tuomareille    
- tuomarileirit 

Pesäpalloleirit – tuomarileirit ovat avoimia kaikille kiin-
nostuneille nuorisotuomareille. Ura on hyvä aloittaa 
nuorimpien ikäluokkien otteluista ja edetä asteittain 
ylöspäin kokemuksen karttuessa. Osallistujille järjeste-
tään ohjausta ja tuomarikoulutusta. 

Leireillä kaikki saavat vastuulleen oman tasoisia tuoma-
ritehtäviä, jonka ansiosta leirit ovatkin tuomarina kehit-
tymisen kannalta erinomaisia paikkoja, kun siellä toimi-
taan useissa peleissä, vastuullisissa tuomaritehtävissä. 

Leirit ovat tuomareille ilmaisia ja osallistujat saavat 
maksuttoman leiripassin, joka sisältää ainakin koulu-
majoituksen, ruokailut ja oheisohjelman(leiripeli ja dis-
co ym. mahdollinen leirin oheisohjelma). 

Kirjoittanut: Kari Mikkonen

Jenna Hietaniemen mietteitä tuomaroinnista: 

1. Kauanko olet tuomaroinut? 
- Viime kesä oli ensimmäinen tuomarikortillinen kausi. 
2. Mikä tuomaroinnissa on parasta? 
- Uuden oppiminen. 
3. Mikä on sinun paras ominaisuus tuomarina? 

Valmentajana seurassamme 
Ei ole joukkuetta ilman valmentajaa. Valmentajan roo-
li aktiiviurheilussa on merkittävä. Valmentaja vetää, oh-
jeistaa ja luo mahdollisuudet kehittyä sekä joukkuee-
na että yksilönä. Valmentaja kannustaa, motivoi sekä 
asettaa tavoitteita joukkueelle mutta myös yksittäisel-
le pelaajalle. Toimiva valmentajan ja joukkueen välinen 
yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta yhteisiin tavoittei-
siin päästään ja saadaan joukkueesta kaikki mahdolli-
nen irti. 

Ruoveden Pirkoissa on jo pitkän aikaa toiminut valmen-
tajina nuoria. Yleensä näiden nuorien elämään pesäpal-
lo on kuulunut tai kuuluu tavalla tai toisella. Esimerkik-
si useat ovat itse pelanneet tai tuomaroineet, ja oman 
peliuran tai tuomariuran päätyttyä tai ohella innostu-
neet valmentamisesta. Valmentamisessa pääsee jaka-
maan omaa tietotaitoa lajista ja kehittämään nuoria pe-
laajia kohti heidän omia tavoitteitaan. 

Usein valmentajaura alkaa pesisliikkarista tai muusta 
juniorijoukkueesta, josta on sitten mahdollisuus ede-
tä tuomaroinnin tavoin korkeammille sarjatasoille. Mitä 
korkeammalla sarjatasolla ollaan, sitä enemmän val-
mentajan tulee tuntea pesäpallo lajina kokonaisval-
taisesti, jotta hän pystyy tarjoamaan mahdollisimman 
hyvät edellytykset kokonaisvaltaiseen ja tarkoituksen-
mukaiseen harjoitteluun ja kehittymiseen lajin parissa. 

Valmentaminen opettaa ja pesäpalloon pääsee tutustu-
maan hyvin juniorivalmennuksen parissa. Ei kai kukaan 
aloittaessaan kaikkea vielä tiedä – eikä kuulukaan. Hy-
vällä asenteella pärjääkin jo pitkälle. 

Pesäpallo on paljon muutakin kuin pallon lyömistä ja 

kiinniottamista. Tarvitaan mm. nopeutta, kestävyyttä 
ja voimaa. Valmentajaksi on siis hyvät edellytykset, jos 
löytyy tietotaitoa muuten urheilun parista. 

Seuratyön jatkuvuuden vuoksi on ensiarvoisen tärke-
ää, että seuramme jokaiselle joukkueelle löytyy innos-
tuneita ja motivoituneita valmentajia – iästä ja pesäpal-
lotaustasta riippumatta. 

Sami Keskisen mietteitä valmentamisesta: 

1. Mikä on valmentamisessa parasta? 
- Parasta on huomata lasten kehittyvän ja se, kun ur-
heilija oppii jonkun uuden taidon, jota on harjoiteltu pit-
kään. 
2. Miten kehität omaa valmentamistasi? 
- Otan vastaan palautetta sekä muilta valmentajilta että 
pelaajilta. 
3. Mistä pesäpallotreenit koostuvat? 
- Huolellisista alkulämmittelyistä ja loppuverryttelyis-
tä, fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä sekä laji-
harjoitteista. Unohtamatta iloista asennetta ja kannus-
tamista. 
4. Millaista on valmentaa nuoria? 
- Palkitsevaa. Tykkään haastaa itseäni. Juniorivalmen-
nuksessa tulee huomioida yksilöiden lajitaidolliset erot 
sekä henkilökohtaiset fyysiset ominaisuudet ja kehittää 
niitä yksilöllisesti. Valmentajana on tärkeää luoda mah-
dollisuuksia, joissa pelaajat ja koko joukkue pääsevät 
parhaimpaansa. 
5. Mikä kehittää nuoria parhaiten? 
- Hyvä asenne sekä pienet leikkimieliset kisailut, jos-
sa voidaan esimerkiksi kisata nopeudesta, tarkkuudesta 
tai muusta lajiin liittyvästä taidosta. 

- Pelin havainnointi ja omien pelien kautta tullut koke-
mus. 
4. Oletko käynyt tuomarileireillä? 
- En vielä. 
5. Onko sinulla tavoitteita edetä tuomariurallasi? 
- Olisihan se kivaa joskus tuomaroida ylempien sarjo-
jen pelejä.

Kiinnostaisiko tuomaritoimintaan osallistuminen? 

Nuoret kesätöissä seuran jäätelökioskilla
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1. Mikä sai sinut lähtemään pesäpallon pariin? 

- Naapurit heittelivät pesäpalloa naapurissa, ja menin kat-
somaan mitä ne siellä tekivät. Kyselivät, että lähtisinkö mu-
kaan pesäpallotreeneihin. Lähdin ja sille polulle jäin. F-ikäi-
sissä aloitin pesäpallon pelaamisen, ja tuomaroinnin aloitin 
sitten myöhemmin, kun pesäpallo tuli tutummaksi lajiksi. 

2. Kauanko olet tuomaroinut? 

- 6–8 vuotta. Tarkkaa aloitus vuotta en muista. Ruovedellä 
aloitin juniorituomarina. Sitten myöhemmin siirryin Hämeen 
seuraan, jossa tuomitsin miesten ja naisten Superpesistä kol-
me viimeistä vuotta pesätuomarina. Aikaisemmin olen tuo-
minnut sitten alempia sarjatasoja. Tänä vuonna tonttini on 
pääsääntöisesti syöttötuomarina. 

3. Mikä tuomaroinnissa on parasta? 

- Pääsee kehittämään itseään siinä, mitä tykkään tehdä. 

4. Millainen on hyvä tuomari? 

- Avoin, rehellinen, oikeudenmukainen ja jämäkkä. Myöhem-
mässä vaiheessa tulee sitten ammattimaisuus, kun sarjata-
sot nousevat. 

5. Minkälaisia ominaisuuksia tuomarilta vaaditaan? 

- Pitää uskaltaa olla esillä ja pystyä tekemään nopeastikin 
isoja päätöksiä. Täytyy uskaltaa olla ihmisten kanssa tekemi-
sissä. Kokemus tuo itsevarmuutta tekemiseen. Kyllä tuoma-
rilta huumorintajuakin vaaditaan. 

6. Mikä sinua motivoi etenemään tuomariurallasi? 

- Alussa se meni niin, että olin katsomassa Ruovedellä nais-
ten Superpesiksen peliä, ja tajusin, että haluan olla joskus 
tuolla tuomitsemassa. Siitä sitten aloin opiskelemaan sään-
töjä ihan sääntökirjasta lukemalla. B-junnujen jälkeen olen 
pelannut vain maakuntasarjaa, joten motivaatio on siitä vain 
noussut tuomariuralla. Tuomariuralla motivoi halu päästä vi-
heltämään korkeimman sarjatason ratkaisupelejä. 

7. Mitkä ovat vahvuutesi tuomarina? 

- Sääntöjen osaaminen, sosiaalisuus ja oikeudenmukaisuus. 

8. Miten valmistaudut tuomarointiin ja peliin? 

- Edellisenä päivänä katson pelaavien joukkueiden pelejä - 
etenkin lukkareiden pelaamista. Lähdemme tuomariryhmä-
nä paikalle yhdessä hyvissä ajoin. Pelimatkoilla käymme tuo-
mariryhmän kanssa läpi mahdollisia tilanteita. Olemme 1,5–2 
tuntia ennen pelipaikoilla, jotta ehdimme kiertämään kentän 
rauhassa ympäri ja tekemään tarvittavat harjaukset kent-
tään. Sitten seuraamme lukkareiden syöttelyä livenä. Ennen 
peliä hyvissä ajoin siirrymme koppiin keskittymään peliin. 

9. Oletko käynyt tuomarileireillä? 

- Olen käynyt todella monella tuomarileirillä. Tuomarileireil-
lä kehittyminen tuomarina on varmaa. Siellä on Superpesis-
tuomareista lähtien tuomaritarkkailijat, jotka antavat kehi-
tettävää palautetta ja kertovat, miten tuomaroinnit menevät. 
Olen myös itse toiminut tuomarileireillä tuomaritarkkailijana. 

10. Minkälaisia odotuksia sinulla on ensi kesäksi tuo-
maroinnin osalta? 

- Toivon ehjää kautta. Ei pidempi aikaisia sairastumisia. Ta-
voitteena kehittää tuomariparini kanssa toistemme tuoma-
rointia ja kehittyä tuomariparina. Teemme paljon töitä sen 
eteen, että pääsemme parhaimpaamme. 

11. Minkälaisia terveisiä lähettäisit juniorituomareille? 

- Ottakaa mahdollisimman paljon tuomarointeja vastaan, 
mitä teille tarjotaan. Kyselkää vanhemmilta tuomareilta siel-
tä saa apua ja neuvoja. Suosittelen kaikille tuomarileirejä, 
sieltä saa paljon neuvoja. Ohjeistoimintaa ja uusia kaverei-
ta unohtamatta. 

Pinja Juurakko

Jarno Kuokkanen valittu 
Superpesikseen tuomariksi
Jarno Kuokkanen valittiin vuonna 2022 Superpesiksen tuo-
mariksi. Valinnan jälkeen Kuokkanen saa tuomita korkeim-
man sarjatason pelejä syöttö- ja päätuomarina. Kokemusta 
Superpesiksen tuomaroinnista Jarnolta löytyy jo pesätuoma-
rina. Pesäpallo on ollut nuoren 21-vuotiaan Jarno Kuokkasen 
elämässä jo 14 vuotta. Tuomaroinnin lisäksi Jarno valmen-
taa Tampereella D-poikia ja pelaa itse Maakuntasarjaa Ylö-
järvellä. 

Hämeenkyrön Räpsä TSU ja NSS
- Anna Ahonen TSU ja NSS 
- Elsa Roivanen TSU ja NSS 
- Hymy Leinonen TSU ja NSS 
- Jasmin Viitanen NSS 
- Pihla Alanen TSU ja NSS 
- Sofia Mäkinen TSU ja NSS 
- Sanni Loponen TSU ja NSS
- Siiri Loponen NSS 

Jyväskylän Kirittäret NSU, NYP, TSU ja NSS 
- Ronja Salmela NSU, NYP ja TSU 
- Venla Manninen NYP, TSU ja NSS 

Mailajuniorit, Kankaanpää NYP 
- Pihla Alanen 

2000-luvulla syntyneet 
pelaajamme maailmalla...

Lyhenteet: 
NSU(naisten superpesis)
NYP(naisten ykköspesis) 

NSS(naisten suomensarja) 
TSU(tyttöjen superpesis)

Alajärven Ankkurit 

Hyvinkään Tahko

Hämeenkyrön
Räpsä

Jyväskylän Kirittäret
Mailajuniorit
Kankaanpää

Ylöjärven pallo

Ylöjärven pallo, Maakuntasarja 
- Jarno Kuokkanen
- Niklas Ylä-Soininmäki

Alajärven Ankkurit (miesten ykköspesis) 
- Pyry Alanen 

Hyvinkään Tahko (miesten superpesis) 
- Petteri Alanen 
- Konsta Lehtola 

Kuva: Pauli Paananen

Suosittelen kaikille tuomarileirejä,
 sieltä saa paljon neuvoja.

 Ohjeistoimintaa ja uusia kavereita 
unohtamatta. 
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SASKY ja Ruoveden Yhtenäiskoulu ovat jälleen mahdol-
listaneet nuorille pesäpalloilijoille harjoittelun kahdes-
ti viikossa koulun järjestämänä. Tälle on ollut selvästi 
kysyntää, sillä pesiskurssilla on käynyt tänä lukuvuon-
na neljä lukiolaista ja 10 yläasteikäistä nuorta. Vaikka 
nuoret harjoittelevat jokainen omissa seurajoukkueis-
saan, on osallistuminen koulun pesiskurssille ollut hyvin 
aktiivista. Valmentajan näkökulmasta tämä mahdollis-
taa monipuolisen harjoittelunsuunnittelun ja tavoittei-
den luominen talvikaudelle on mahdollista.

Syksyllä nuorten kanssa on käyty yhdessä pohdintoja 
heidän omista tavoitteistaan ja nämä on kirjattu ylös. 
Monesti nuorilla on selvä ajatus missä osa-alueella halu-
avat kehittyä, mutta omien vahvuuksien löytäminen on 
haastavaa. Olemme kuluneen lukuvuoden aikana koit-
taneet hieman pyrkiä myös kehittymään omien hyvien 
puolten löytämisessä. Tämä on hyvin tärkeä osa urhei-
lijaksi kasvamista. Terve itsetunto ja omien vahvuuk-
sien tunnistaminen ovat avainasemassa onnistuneiden 
suoritusten tekemisessä. Myös motivaatio pysyy yllä, 
kun aika-ajoin pysähtyy pohtimaan omia vahvuuksiaan 
ja asioita, joissa on kehittynyt. Näin jaksaa harjoitella 
myös kehitettäviä ominaisuuksia. 

Pesäpallo on hyvin monipuolinen laji. Fyysisesti laji vaa-
tii kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja räjähtävyyttä. Li-
säksi lajiominaisuuksia tulee hallita niin sisä-kuin ul-
kopelissä, unohtamatta taktista puolta, jonka merkitys 
korostuu etenkin iän karttuessa ja korkeammille sar-
jatasoille siirtyessä. Pesäpallon taktisia ominaisuuksia 
harjoiteltaessa nuoret saavat keskustella mm. tilantee-
seen sopivista lyöntiratkaisuista keskenään ja vaihtaa 
ajatuksia. Harjoitellaan mm. taka-avun kanssa lyömistä 
(tarkoituksena saada ulkopelaajaa harhautettua lyönnin 
suunnasta), ulkopelissä lyöjän lukemista (minne lyön-
ti aiotaan suunnata) sekä muiden ulkopelaajien kans-
sa yhteen pelaamista. Toki pesäpallo perustuu paljon 
siihen, että ulkopelissä pallo saadaan varmasti kiinni ja 
haluttu lyönti saadaan onnistumaan mahdollisimman 
suurella onnistumisprosentilla. Tämä ei saa jäädä har-
joittelussa liian kikkailun varjoon.

Pesäpallo ja koulu yhdistyvät 
pesiskurssilla

Pesiskurssilla ollaan pyritty harjoittelemaan mahdolli-
simman monipuolisesti lajin eri osa-alueita. Nuoret har-
joittelevat paljon ja osalla tavoitteet ovat korkealla. 
Harjoittelussa ollaan keskitytty harjoittelun laatuun ja 
harjoitteiden suorittamiseen oikein. Tässä nuoret ovat 
saaneet myös itse vastuuta ja ovat tarkkailleet omaa ja 
kavereiden suorittamista. Oikeat suoritustekniikat pesä-
pallon lajisuorituksissa takaavat sen, että heitto ja lyön-
ti lähtevät kovaa ja niiden suorittaminen on vaivatonta. 
Oikea suoritustekniikka niin laji-kuin fysiikkasuorituk-
sissa säästää loukkaantumisilta. Toinen loukkaantu-
misia ennaltaehkäisevä seikka on huoltava harjoittelu. 
Tätä harjoitellaan yhdessä ja näin nuoret saavat vink-
kejä myös omatoimiseen harjoitteluun. 

Valmentajana mielestäni on hyvin tärkeää, että nuo-
ret ymmärtävät miksi jotain asiaa harjoitellaan ja al-
kavat ymmärtää harjoittelun taustoja. Jos urheilija ei 
itse pohdi omaa harjoitteluaan ja ymmärrä harjoitetta-
via asioita, jää osa harjoittelun tehosta pois. Pesiskurs-
silla pidetään yllä avointa keskustelua, nuoret saavat 
kyseenalaistaa harjoitteita ja kysyä jos joku askarrut-
taa. Nämä pohdinnat kehittävät urheilijaa ja haastavat 
myös valmentajaa. Avoin, luottavainen ja positiivinen 
ilmapiiri antavat hyvän pohjan kehittymiselle. Tavoit-
teena on, että pesiskurssille olisi aina jokaisen muka-
va tulla ja siellä jokainen voisi olla oma itsensä. Vaikka 
kurssilla on eri ikäisiä pesäpalloilijoita, kaikki tulevat hy-
vin toimeen keskenään. Tästä suuri kiitos nuorille! Toi-
votaan, että jatkossakin pesiskurssille riittää kysyntää 
ja nuoret jaksavat jatkaa tavoitteellista ja motivoitunut-
ta harjoittelua. 

Anna Helin

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sivulle 8 juttuun ”Pesiskurssi” muutama kuva lisää. 
 
 
 
 
 

 
 

Vaikka kurssilla on eri 
ikäisiä pesäpalloilijoita, kaikki 

tulevat hyvin toimeen keskenään. 
Tästä suuri kiitos nuorille!
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Tenavaleirillä Sinnalle 
kunniatehtävä Lännen 
joukkueen kapteenina
Olen Sinna Mikkonen, 11v. 

Harrastan pesäpalloa, lentopalloa, kyykkää ja soitan 
poikkihuilua. Olen pelannut pesäpalloa jo monta vuot-
ta. Osallistun joka vuosi pesisleireille. Niissä saa pelata 
paljon ja on aina kivaa. Leireillä tutustuu myös muiden 
joukkueiden pelaajiin, ja se on mukavaa. Viime kesänä 
Loimaalla valtakunnanleirillä oli melkein sata joukkuet-
ta eri puolilta Suomea. 

Leirillä minut valittiin Ruoveden Pirkoista pelaamaan pe-
lisarjan Itä-Lännen arvo-otteluun. Edellisiltana peliva-
linnat julkistettiin Instagramissa, josta kaverit sen en-
simmäisenä huomasivat. Tuntui tosi kivalta ja vähän 
jännittävältäkin. Nukuin kuitenkin melko hyvin. En tie-
dä miksi minut valittiin… olen ehkä aika nopea juokse-
maan ja olen myös hyvä ulkopelissä kentällä. Moni var-
maan haluaisi tulla itsekin valituksi, mutta kaikki olivat 
onneksi vain iloisia, kun minut valittiin. Kaikki kannusti-
vat – ja he tekivät sellaisen kannustustaulunkin minulle. 
Päivällä oli vielä omia pelejä, ehkä pari, ja sitten illalla 
itälänsiottelu. Katsomossa oli paljon ihmisiä, kun kaik-
kien pelaajien omat joukkueet ja kannattajat olivat pai-
kalla. Siellä oli kova kannustus! Pelinjohdossa oli mies 
ja nainen, ja ne olivat kivoja. Oli mukava pelata, mut-
ta erilaista, koska en yhtään tiennyt millaisia pelaajia 
muut valitut pelaajat olivat. Pelinjohtokin oli vähän eri-
laista. 

Nappisuorituksena jäi mieleeni heti alussa ulkopelis-
tä loistava onnistuminen: Lukkari oli hyvä heittämään. 
Olin kolmospesällä ja kakkoselta irtosi juoksija. Lukkari 
heitti minulle kolmospesälle ja kun vähän kurkotin pe-
sän reunasta, sain hienosti kiinni – ja juoksija paloi! Se 
oli hieno hetki. Toisella jaksolla olinkin jokerina ja se oli 
vähän ärsyttävää, kun en päässyt oikein suorittamaan 
mitään. Sain kunnian olla Lännen joukkueen kapteeni, 
ja vaikka hävisin hutunkeiton, se ei haitannut mitään. 

Peli päättyi tasan 9-9. Saimme kaikki mitalit. Olisi kiva 
päästä uudestaankin, oli niin mukavaa! 

Hanna Juurakko

Huima edustus itä-länsi -ottelussa 

Nuorisoleirillä itä-länsi 
-edustajana Mantun 
stadionilla
Olen Ilona Juurakko 15v. 

Tämä on jo 10. kausi, kun pelaan pesäpalloa. Jokaiseen 
pesiskesään kuuluu ehdottomana kohokohtana leirit, 
niin valtakunnanleirit kuin alueiden omat leiritkin. Par-
haimpina kesinä leireillä on kulunut useampi viikko. Lei-
reilläkin parasta ovat kaverit ja voittaminen. Olen vuo-
sien aikana saanut paljon kavereita ympäri Suomen. 
Yhtenä kesänä olin Mansenkin leirijoukkueessa muka-
na Oulun leirillä. Siltäkin reissulta sain monta mukavaa 
muistoa. 

Viime kesänä väisteltiin koronaa eikä d-ikäisten leiriä 
järjestetty. C-ikäisten leiri kuitenkin pystyttiin Kuopios-
sa toteuttamaan. Ruoveden Pirkkain d-tytöt, jossa pe-
lasin yli-ikäisluvalla, ilmoittautui rohkeasti sinne haas-
tamaan c-ikäisiä. 

Leirijoukkueemme koostui sekä Ruoveden Pirkkojen 
että Hämeenkyrön Räpsän pelaajista. Mukaan mahtui 
lisäksi yksi pelaaja leirin pelaajapankista, loistava Emmi 
Oulunsalon Vasamasta. Pelasimme erittäin hyvin leirillä. 
Olimme lopulta jopa pelisarjan sijalla 10. Joukkueita oli 
reilusti yli 20 leirin pelisarjassa. 

Leirin Itä-Länsi -arvo-ottelun pelaajat julkistettiin kes-
ken kilpasarjan itälänsipelejä. Olimme niitä katsomas-
sa, ja kuulin kuulutuksista, että meidänkin joukkuees-
tamme valittiin kuin valittiinkin edustaja. Ilmeisesti 
olimme joukkueenakin onnistuneet niin hyvin, että va-
litsijat huomioivat myös meidät. Tosin taisimme kyllä 
hävitä leirillä juuri sen ottelun, jossa valitsijat olivat kat-
somassa.. 

Kaverit onnittelivat heti, kun edustajat julkistettiin. Olin 
joukkueen ainoa c-ikäinen, mutta valinta tuntui silti mu-
kavalta, on se niin hienoa päästä mukaan. Olen edusta-
nut aiemminkin leirin arvo-ottelussa, Kouvolassa vuon-
na 2018. 

Oli pitkä päivä, kun ensin oli kaksi omaa peliä Kouvo-
lassa, sitten itälänsipeli Siilinjärvellä ja vielä illalla yksi 
oma peli Kouvolassa. Illalla onneksi olin jo jokerina, sii-
nä sain vähän huilata. 

Pelisarjan itälännet pelattiin Siilinjärvellä Mantun sta-
dionilla. Ruovesi kuului tällä leirillä idän joukkueisiin, 
joten edustin Idän paidassa. Kokoonnuimme kentälle, 
kävimme kokoonpanot läpi ja tutustuimme toisiimme. 
Kovin tuttuja pelikaverit eivät olleet, vaikka toki tun-
sin muutamia pelaajia entuudestaan. Pelinjohtajina oli-
vat Viivinjärveltä Marko Huhtanen ja Oulaisten Huimas-
ta Janette Rajaniemi. 

Pääsin pelaamaan koko ajan numerolla 7. Olin kakkos-
vahtina. Se vähän jännitti, kun selän takana oli sitten se 
kuuluisa Mantun monttu. Mutta onnistui pitämään paik-
kani, eikä palloja päässyt monttuun. Koko ajan pelin-
johtajat kannustivat yrittämään välittämättä virheistä. 
Piti vaan nauttia. Itä voitti leirin kaikki arvo-ottelut, se 
oli Markosta erityisen kivaa. Voittaminen onkin keski-
määrin aina hauskempaa. Marko ja Janette kiittelivät il-
lan pelistä. Kiittelin itsekin pelinjohtoa pelin jälkeen, oli 
mukava pelata. Mitalien ja kuvien jälkeen päästiin jat-
kamaan omia leiripelejä. 

Kouvolan itälännestä minulla on cd-taltiointi. Tämän Sii-
linjärven pelin katselin ruutu+ -kanavalta myöhemmin 
uudestaan. Hauska muisto sekin. Kouvolassa oli enem-
män kannustusta, mutta oli sitä Mantun montullakin, 
vaikka korona vähän vähensikin joukkueiden yhteistä 
kokoontumista stadionille. 

Juniorien Itä-Länsi -ottelut pelattiin Eteläisellä alu-
eella syyskuussa 2021. Menneellä kaudella Ruovedel-
tä eteläisellä alueella pelasivat vain d-tytöt. Ruoveden 
Pirkkain kilpasarjan joukkueessa pelasi niin ruovesiläi-
siä kuin hämeenkyröläisiäkin tyttöjä. Kilpasarjan kau-
si huipentui alueen arvo-otteluun Hämeenkyrössä, jos-
sa Ruoveden Pirkkain edustus ylitti kaikki odotukset! 
Pesäpalloliiton eteläinen alue vastasi valinnoista. Usein 
pelinjohtajakaksikko tulee eri joukkueista, mutta tällä 
kertaa Lännen joukkuetta johtivat yhdessä Riina Ylä-
Soininmäki ja Esa Poikelispää, molemmat Ruoveden 

 

 

 

 

 

 

Pirkoista. Ruoveden pelaajista oli myös ennätysmäärä 
valintoja lännen joukkueeseen: Iiris Manninen, Siiri Poi-
kelispää, Senja Salmela sekä Iines Seppälä. Tuomareis-
sakin oli varsin tuttuja nimiä: Siiri Loponen päätuomari-
na ja Sanni Loponen syöttötuomarina. 

Senja Salmela palkittiin ottelun jälkeen Lännen kakkos-
palkintopokaalilla. ”Ulkopelissä onnistuin kolmosrajalla 
pelastamaan monta läpäriyritystä. Se jäi mieleen hyvä-
nä onnistumisena.” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pesäpallon juhlavuoden pesäpalloleirit 2022 
 

Naperoleiri – Siilinjärvi 4.–8.7. 
Tenavaleiri – Sotkamo, 19.–24.7. 

Suurleiri – Hyvinkää 11.–16.7. 
Nuorisoleiri – Seinäjoki 25.–30.7.  
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Tervetuloa iloiseen hiuspalveluun!p

Salon Visu
pop up

Alastalontie 9, Visuvesi  (AVOINNA PARITT. VKOT/SOP. MUK.)
24 h ajanvaraus: https://varaa.timma.fi /salonvisu

p. 044 562 6272Puutavaraa 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.

RUOVEDEN RATSUTALLI

www.ruovedenratsutalli.fi

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

Bussi 
Pasi Rantanen

044 504 6464

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

Soita ja varaa aika
044 722 4405

Hyvän olon 
palvelut

Honkalantie 7, Ruovesi 
www.honkalakoti.fi

Hierontaa 
Jäsenkorjausta
Fysioterapiaa

MAANRAKENNUSLIIKE
MANNINEN OY

Maanrakennustyöt
Soratoimitukset
Kallio- ja soramurskeet

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

 

Suosikaa
ilmoittajiamme

PesisPirkatp. 044 055 8819
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2022F-tytöt 
 

 
Takana vas. Tiina Hietaniemi, Jarkko Rantanen, Jussi-Pekka Kujala ja Linda Kujala 
Keskellä vas. Peppi Hintala, Jenna Rantanen, Oona Lahti, Elli Virtanen ja Hilma Kujala 
Edessä vas. Jenni Hietaniemi, Amalia Kujala, Selma Pystylä ja Ilona Virtanen 
 
Kuvasta puuttuu Jonna Ristakoski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F-tyttöjen joukkue koostuu vuosina 2015-2012 syn-
tyneistä pelaajista. Edellisenä kesänä pelasimme G:n 
pienpeliturnauksia ja kävimme Kokemäellä pelaamassa 
yhden turnauksen naperopesissäännöillä ja näin saim-
me jo tuntumaa alkavaan F-tyttöjen sarjaan. Seuran 
päätöstilaisuudessa syyskuussa joukkueemme palkittiin 
Nuori Suomi- palkinnolla, jonka rahan käytimme jouk-
kueemme päätösmökkiviikonloppuna käymällä seinäkii-
peilemässä. 

Joukkue aloitti uuden kauden marraskuun alussa, jol-
loin kokoonnuttiin jälleen harjoittelemaan yhdessä kah-
desti viikossa koulun saliin noin kuukauden tauon jäl-
keen. Iloisessa ja innokkaassa joukkueessamme on 11 
pelaajaa, joiden joukosta osalta löytyy pelikokemusta 
usean kesän ajalta, osa on liittynyt joukkoomme viime 
kesänä ja yhden uuden innokkaan tytön saimme jouk-
koomme talven aikana. Talvella vietimme salissa har-
joituksissamme kaveripäivää, jolloin jokainen sai tuoda 
kavereitaan tutustumaan pesäpalloon. Sillä kerralla oli-
kin salissa vilskettä ja iloista liikunnan riemua. 

Salissa pystyimme talven aikana harjoittelemaan koro-
nasta huolimatta hyvin ja harjoitus kertoja saatiin so-
pivasti jokaiselle. Harjoituksissa keskityimme pelien, 
leikkien ja viestien lisäksi mm. koordinaatioon, nopeu-
teen ja pieniin lihaskuntoharjoitteisiin, pesäpallotaitoja 
tietenkään unohtamatta. Heittoja ja lyöntejä kertyikin 
useita tuhansia koulun salin verkkoon ja odotammekin 
nyt innolla, että pääsemme ulos jatkamaan harjoittelua 
ja näemme kuinka pitkälle heitto ja lyönti oikeasti läh-
tee. Pikkuhiljaa huomasimme tyttöjen kanssa, että hei-
tot alkoivat myös suuntautua oikeaan paikkaan ja pallot 
jäämään räpylään kuten pitääkin. Jokaisessa tytössä on 
talven aikana huomannut huimaa kehitystä ja varmuut-
ta kiinniottamiseen, lyöntiin ja heittämiseen havaitta-
vissa jo tässä vaiheessa kautta! 

Kesällä osallistumme F-tyttöjen sarjaan, ja pääsemme 
ensimmäistä kesää pelaamaan pelejä “oikeilla” pesäpal-
lon säännöillä edelliskesien pienpelisäännöistä poiketen. 
Näin odotamme, että peleihin tuleekin uudenlainen pa-
nos, kun pelien aikana lasketaan juoksut sekä palot. Ke-
sän aikana pelejä tulee kertymään ehkä noin 15 kap-
paletta. Kesän luultavasti kohokohta odottaa kesäkuun 
puolessa välissä. Olemme osallistumassa joukkueena 
ensimmäiselle oikealle pesisleirille Laitilaan. Tätä jokai-
nen tyttö odottaakin jo kovasti, koska viime kesän leiri 
peruttiin koronan vuoksi. 

F-tytöt 

 

 

 
 

Joukkueessamme on todella hyvä yhteishenki ja jokai-
nen pelaaja otetaan huomioon, kaikkia kannustetaan ja 
toistenkin onnistumisista osataan iloita. Tähän, kun li-
sätään talven aikana opitut uudet taidot ja vanhojen 
hiominen entistä parempaan kuntoon, ei voida kesän 
peleistä odottaa kuin hienoja onnistumisia ja joukkue-
urheilun riemua, joka ei varmasti jää katsojilta huo-
maamatta ja kuulematta. 

Joukkueeseemme mahtuu edelleen innokkaita pesäpal-
loilijoita, joten jos haluat tulla kokeilemaan ja tutustu-
maan ota rohkeasti yhteys yhteyshenkilöihimme! 

Valmennuksesta tulevana kesänä vastaavat Linda ja 
Jussi Kujala apunaan Jarkko Rantanen. Joukkueenjoh-
don tehtäviä hoitaa Tiina Hietaniemi.

Linda Kujala

Ruoveden Pirkat F-tytöt kausi 2022

 

 

Takana vas. Tiina Hietaniemi, Jarkko Rantanen, Jussi-Pekka Kujala ja Linda Kujala Keskellä vas. Peppi Hintala, Jenna Rantanen, 
Oona Lahti, Elli Virtanen ja Hilma Kujala Edessä vas. Jenni Hietaniemi, Amalia Kujala, Selma Pystylä ja Ilona Virtanen
Kuvasta puuttuu Jonna Ristakoski
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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

         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

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

Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy

www.koneleino.fi 
koneleino@phpoint.fi

Saku Leinonen 
puh. 0400 732 441

Hämeen Kuljetus Oy • Tampere
www.hameenkuljetus.fi

KULJETUKSEN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Pirkanmaan alueella

KALLIO- JA 
SORAKIVI-
AINEKSIA
TOIMITETTUNA:

Puh. 020 161 6240
Hämeen Kuljetus Oy • Tampere
www.hameenkuljetus.fi

KULJETUKSEN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Pirkanmaan alueella

KALLIO- JA 
SORAKIVI-
AINEKSIA
TOIMITETTUNA:

Puh. 020 161 6240

Hämeen Kuljetus Oy • Tampere
www.hameenkuljetus.fi

KULJETUKSEN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Pirkanmaan alueella

KALLIO- JA 
SORAKIVI-
AINEKSIA
TOIMITETTUNA:

Puh. 020 161 6240

15 • RuoSkA 2021–2022

Kuljetusliike 
Keijo Rantanen

050 3319810

p. 050 569 7818

Perinteistä kirjakauppaa 
118 vuoden ajan

tuleekin monipuolista harjoittelua vähin-
tään kaksi kertaa viikossa. Ottelumäärä 
kasvoi tänä vuonna huomattavasti, ver-
rattuna viime kauteen. Jos viime vuonna 
turnausmuotoisia pelitapahtumia oli 6-7 
syksyyn, on tänä syksynä 11 ottelua ja ke-
väällä saman verran. Ottelut ovat kaiken 
kaikkiaan menneet hyvin, hienoja voitto-
ja on tullut varsinkin ison kentän peleis-
tä ja pienpeleissäkin on kehitytty syksyn 
mittaan hurjasti. Joukkueen kapea runko 
(1+12) aiheuttaa hieman haasteita ja esim. 
pienpeleihin emme saat kahta täyttä ken-
tällistä, mutta ainakin pelaajat saavat pe-
lata paljon, joka tietysti kehittää ehkä par-
haiten pelaajia. 

Toivottavasti kausi saadaan pelattua 
mahdollisimman normaalisti ja 
hallille pääsisi kannustamaan 
niin pieniä kuin isompiakin pelaajia. 

Jussi Kujala        U11 Vastuuvalmentaja 

Suosikaa 
ilmoittajiemme 

palveluita!

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

Tmi Jouko Kiintonen
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E-/D-tytöt 
 
 

 
 
Takana vas. Tiina Hietaniemi, Markus Hietaniemi, Sami Keskinen ja Juha Mikkonen 
Toinen rivi takaa vas. Isla Mikkonen, Riikka Laurila, Janina Saarinen, Ella Mikkonen ja Katri Mikkonen 
Toinen rivi edestä vas. Sinna Mikkonen, Emilia Ruhala, Kaisu Lahti ja Jasmin Hietaniemi 
Edessä vas. Milja Pynnöniemi ja Jenna Hietaniemi 
 
Kuvasta puuttuvat: Moona Ala-Sulkava, Anni Virtanen, Martta Tuuli, Nella Ala-Sulkava ja Hanna 
Pynnöniemi (jojo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E/D-tytöt

Pirkkojen E-tyttöjen pesiskesä 2021 oli erittäin 
onnistunut! Sekä pelillisen että henkilökohtaisen 
kehityksen lisäksi joukkueen menestys oli varsin 
mallikasta ja odotettua parempaa. Joukkue pelasi 
Läntisen alueen pelisarjan Satakunnan lohkossa. 
Ylemmässä loppusarjassa joukkue kipusi jännit-
tävien vaiheiden jälkeen kolmanneksi. Kesän ko-
hokohtana oli joukkueen ensimmäinen E-ikäisten 
Tenavaleiri Loimaalla. Joukkue pelasi itsensä 32 
joukkueen pelisarjassa hienosti sijalle 11. Leirillä 
saimme myös ensimmäisen Itä-Länsi -edustajam-
me. Sinna Mikkonen pääsi mukaan peliin toimien 
Lännen joukkueen kapteenina. 

Pirkkojen E-tyttöjen joukkueen rungon muodos-
taa 2009-11-syntyneet tytöt, joita on kymmenen 
tällä hetkellä. Yhdessä neljän 08-syntyneen tytön 
kanssa, he muodostavat myös D-tyttöjen peliryh-
män. Tätä vahvistetaan vielä C-ikäisillä tytöillä 
y-lupien turvin tarpeen tullen. Valmentajina toi-
mivat Juha Mikkonen ja Markus Hietaniemi sekä 
uutena syksyllä mukaan liittynyt Pirkkojen kas-
vatti ja Mansessakin pelannut Sami Keskinen. 
Joukkueenjohtajina jatkaa “vääpelit” Tiina Hieta-
niemi ja Hanna Pynnöniemi. 

Tulevaan kauteen 2022 lähdettiin lyhyen syystau-
on jälkeen tutuilla Oivansalin treeneillä. Keskisen 
Samin johdolla saatiin uusia ja monipuolisia har-
joiteita niin lajitekniikkaan kuin oheisharjoitte-
luunkin. Kuten parina viime vuonna, koronapan-

demia ja sen aiheuttamat rajoitukset haittasivat 
talvikauden treenaamista tänäkin talvena. Pää-
osin pääsimme kuitenkin kaksi kertaa viikossa 
treenaamaan täysipainotteisesti. 

Juuri tätä juttua kirjoittaessa olemme ilmoittautu-
neet E-tyttöjen joukkueella Lännen pelisarjaan ja 
D-tyttöjen joukkueella Etelän alueen pelisarjaan. 
E-tyttöjen kanssa aloitammekin jo kolmannen 
kauden E-ikäisten sarjassa, koska ensimmäinen 
kausi pelattin E-sarjassa “alaikäisinä”. Parin vuo-
den tauon jälkeen pääsemme lähtemään myös 
alueleirille. Lähdemme kesäkuun alussa Laitilan 
leirille D-tyttöjen peliryhmällä. Tulevana kesä-
nä on tarkoituksena osallistua myös Tenavaleiril-
le Sotkamossa ja Suurleirille Hyvinkäällä. Tulossa 
siis varsin leiripainotteinen pesäpallokesä. 

E- ikäiset: Jasmin Hietaniemi, Janina Saarinen, 
Emilia Ruhala, Ella Mikkonen, Sinna Mikkonen, 
Kaisu Lahti, Anni Virtanen, Riikka Laurila, Moona 
Ala-Sulkava 

D-ikäiset: Milja Pynnöniemi, Jenna Hietaniemi, 
Isla Mikkonen, Martta Tuuli ja Nella Ala-Sulkava, 
Katri Mikkonen (y) 

Markus Hietaniemi

Ruoveden Pirkat E/D-tytöt kausi 2022

 

 

 
 

 

 

 
 

Takana vas. Tiina Hietaniemi, Markus Hietaniemi, Sami Keskinen ja Juha Mikkonen
Toinen rivi takaa vas. Isla Mikkonen, Riikka Laurila, Janina Saarinen, Ella Mikkonen ja Katri Mikkonen
Toinen rivi edestä vas. Sinna Mikkonen, Emilia Ruhala, Kaisu Lahti ja Jasmin Hietaniemi
Edessä vas. Milja Pynnöniemi ja Jenna Hietaniemi
Kuvasta puuttuvat: Moona Ala-Sulkava, Anni Virtanen, Martta Tuuli, Nella Ala-Sulkava ja 
Hanna Pynnöniemi (jojo)
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Vielä viime vuonna D-tyttöikäinen joukkue päätti kau-
tensa mahtavasti. Koska korona perui suurleirin, pe-
lattiin Suomenmestaruudesta Helsingissä järjestetyssä 
lopputurnauksessa. Lopputurnaukseen pääsi kilpasar-
jan jokaisen lohkon 2 parasta. Ruoveden Pirkat pela-
si D-tyttöjen kilpasarjaa etelän lohkossa. Lohkon voitti 
selvästi Hamina, mutta Ruoveden tytöt taistelivat itsen-
sä tiukkojen pelien jälkeen lohkon kakkossijalle, joten 
lopputurnaus paikka oli sitä kautta varma. 

Turnaus pelattiin kahdessa alkulohkossa, joista lohko-
jen kaksi parasta pääsivät välieriin. Ruoveden Pirkkojen 
sijoitus oli alkulohkon toinen ja näin ollen välieräpaikka 
saavutettiin voitoilla Viinijärven sekä Oulun joukkueista. 
Välierässä vastaan asettui Seinäjoen Maila-Jussit, joka 

D-tyttöjen kausi 2021 päättyi 
SM 4. sijaan

 

Tervetuloa kannustamaan 
kesällä  myös tätä iloisen 
energistä tyttöporukkaa 
hienoihin suorituksiin! 

t: C-tytöt

oli askeleen Ruoveden joukkuetta edellä, joten edessä 
oli pronssiottelu. Pronssiottelussa vastassa oli Haminan 
Palloilijoiden joukkue. Peli alkoi tasaisesti, mutta lopuk-
si Hamina onnistui hyvillä lyönneillään kääntämään ot-
telun voitokseen ja Ruoveden oli tyytyminen neljänteen 
sijaan. SM-lopputurnauksen neljäs sija oli kuitenkin 
joukkueelta hieno saavutus, ja ylitti kaikki odotukset, 
varsinkin, kun talven ja kevään yhteisharjoitteluissa 
jouduttiin pitämään paljon taukoja koronarajoituksista 
johtuen. Ruoveden joukkue koostuu useamman paikka-
kunnan pelaajista ja oli hienoa nähdä, kuinka hyvin pär-
jättiin isoja seuroja vastaan. 

Riina Ylä-Soininmäki 
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C-tyttöjen joukkuetta lähdettiin rakentamaan kaudel-
le 2022 yhteistyössä Hämeenkyrön Räpsän kanssa. Jo 
edellisenä kesänä D-tyttöjen kilpasarjassa oli mukana 
muutama räpsän pelaaja ja yhteistyö todettiin toimi-
vaksi. Nyt kasassa on noin 20 pelaajan rinki, jolla pe-
lataan ensi kesänä kolmea eri sarjaa. Joukkue osallis-
tuu C-tyttöjen sm-leirikarsintaan Ruoveden Pirkkojen 
nimellä, samoin maakuntasarja pelataan Ruoveden 
Pirkkojen nimellä. C-tyttöjen aluesarjaa pelataan Hä-
meenkyrön Räpsän alla. Joukkue koostuu pääasiassa 
ensimmäisen vuoden c-tytöistä, joten päätavoitteeksi 
asetettiin heti kausi 2023, silloin olisi tarkoitus saada 
joukkueesta kaikki mahdollinen irti. 

Talvella ollaan pääsääntöisesti harjoiteltu vielä omis-
sa porukoissa, yhteisiä treenikertoja on viikossa kolme, 
mutta omatoimista treenaamista on tänä talvena paino-
tettu entistä enemmän. Kuukausittain on kokoonnuttu 
harjoittelemaan myös yhdessä koko porukalla. Harjoi-
tuspelejä on päästy jo pelaamaan hallissa. Joukkue on 

C-tytöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C-tytöt 

 
Takana vas. Jukka Lehtinen, Teijo Manninen, Esa Poikelispää ja Riina Ylä-Soininmäki 
Keskellä vas. Pihla Manninen, Nella Ala-Sulkava, Iiris Manninen, Neea Ylä-Soininmäki, Siiri Poikelispää, 
Aada Rajamäki ja Heta Lehtinen 
Edessä vas. Iines Seppälä, Myy Paananen, Vilma Marttila, Iida Mikkonen, Martta Tuuli ja Senja 
Salmela 
Kuvasta puuttuvat: Juulia Koivisto, Neelia Vihavainen, Ilona Juurakko, Amanda Hiiri, Lotta Haavisto, 
Sanni Hiekka, Jenna Hietaniemi ja Viivi Somppi 

 

 

 

erittäin motivoitunut ja treeneissä on ollut hyvä tekemi-
sen meininki. Kahden eri seuran joukkueiden yhdistämi-
nen on sujunut hyvin ja yhteishenki kasvaa koko ajan. 
Kesällä pelaajat liikkuvat joukkueesta toiseen ja tar-
koitus on myös täydentää molempien seurojen D-tyt-
töjoukkueita. Joukkueen pelinjohdossa toimivat Jukka 
Lehtinen, Esa Poikelispää, Riina Ylä-Soininmäki ja maa-
kuntasarjassa mukana on myös Teijo Manninen. 

Ensi kesänä muuttuu paitsi ikäluokka, myös kentän 
koko, kun siirrytään pelaamaan naisten kentälle, ja tätä 
pelaajat odottavat jo innolla. Joukkueen tavoitteena on 
kesällä 2022 pelata hyvää ja nousujohteista pesäpalloa. 
Joukkue osallistuu Seinäjoella järjestettävälle Nuoriso-
leirille heinäkuun lopussa, tavoitteena on lunastaa sin-
ne kilpasarjapaikka leirikarsinnan kautta. Toivottavasti 
mahdollisimman moni tulee kannustamaan meitä kesäl-
lä kentän laidalle! 

Riina Ylä-Soininmäki 

 

 
Ruoveden Pirkat C-tytöt kausi 2022

Takana vas. Jukka Lehtinen, Teijo Manninen, Esa Poikelispää ja Riina Ylä-Soininmäki
Keskellä vas. Pihla Manninen, Nella Ala-Sulkava, Iiris Manninen, Neea Ylä-Soininmäki, Siiri Poikelispää, Aada Rajamäki ja Heta Lehtinen
Edessä vas. Iines Seppälä, Myy Paananen, Vilma Marttila, Iida Mikkonen, Martta Tuuli ja Senja Salmela
Kuvasta puuttuvat: Juulia Koivisto, Neelia Vihavainen, Ilona Juurakko, Amanda Hiiri, Lotta Haavisto, Sanni Hiekka, Jenna Hietaniemi ja Viivi Somppi
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Nuorella porukalla lähdemme rohkeasti ja rennosti ais-
timaan naisten pelien ilmapiiriä. Ruovedellä luovuttiin 
viime kauden päätteeksi naisten suomensarjasta, sil-
lä pelinjohtokuviot jäivät auki eikä pelinjohtajaa löyty-
nyt. Tällä kaudella pelaamme siis naisten maakuntasar-
jaa lounaislohkossa. 

Maakuntasarjan naisjoukkue koostuu Ruoveden ja Hä-
meenkyrön c-ikäisistä pelaajista sekä ruovesiläisistä B-
ikäisistä pelaajista. Pelinjohdosta vastaa Teijo Manninen 
yhdessä C-joukkueen pelinjohtajien kanssa. 

Teijo: ”Tarkoitus on kehittää nuoria pelaajia tosissaan, 
mutta ei totisesti, kohti tulevia vuosia.” 

Joukkue on treenannut c-joukkueen valmennustiimin 
johdolla yhdessä ja erikseen molemmilla paikkakunnil-
la. Lisäksi ruovesiläiset ovat voineet hioa pesistaitojaan 
Ruoveden lukion pesiskurssilla Anna Helinin valmennuk-
sessa. 

Olisi mukavaa, jos yleisö löytäisi myös uuden nuoren 
joukkueemme ja tulisi kannustamaan. Pelipäivä on aina 
juhlapäivä ja kesäpäiviä on kiva viettää kentällä – ylei-
sönkin. 

Naisten maakuntasarjassa nuori 
joukkue

” Tarkoitus on kehittää nuoria pelaajia
 tosissaan, mutta ei totisesti, 

kohti tulevia vuosia.”

Ruoveden kasvateille SM-hopeaa
Keväällä 2022 pelattiin B-tyttöjen SM-hallimita-
leista. B-ikäisten hallimestaruudet ratkotaan tur-
nausmuotoisesti. Ne koostuvat useista alkuturna-
uksista. Ruoveden kasvateista Ronja Salmela ja 
Venla Manninen pelaavat Jyväskylän Kirittärien 
väreissä. Ronja pelasi kaikissa peleissä. Samoin 
Venla urakoi kaikissa peleissä, mutta finaalipäi-
vänä Venla oli pikkusiskonsa rippijuhlissa. Alku-
turnaus oli Lapualla helmikuussa. Sieltä lopputur-
naukseen selvisivät suoraan Kirittäret ja Lapuan 
Virkiän B-tyttöjoukkue parhaana kakkosena. Muut 
omista alkuturnauksistaan lopputurnaukseen sel-
vinneet joukkueet olivat Rauman Fera, Laitilan 
Jyske, Oulun Lippo sekä Porin Pesäkarhut.

Lopputurnaus pelattiin maaliskuun viikonloppu-
na Porissa. Turnausta pelattiin kahdessa lohkos-
sa, jossa Jyväskylän Kirittärien kanssa pelasivat 
Oulun Lippo ja Porin Pesäkarhut. Turnaukses-
sa pelattiin uudella systeemillä kahden vuoropa-
rin pelejä kolmen joukkueen lohkoissa ja lopuksi 
vielä kotiutuslyöntikilpailut oman lohkon joukku-
eita vastaan. Lohkovoittajat pelasivat seuraavana 
päivänä SM-kullasta. Kirittäriä vastaan finaalis-
sa asettui Rauman Fera. Kirittäret voittivat ekan 
jakson ja johtivat aluksi myös toista jaksoa. Fera 
kuitenkin nousi tasoihin ja ohi. Varsinaiselta peli-
ajalta siirryttiin suoraan kotiutuslyöntikilpailuun. 
Ronja onnistui kotiutuslyöntivuorollaan, mutta se 
ei riittänyt joukkueen voittoon. Fera otti kultami-
talit kaulaansa tasaisen ottelun päätteeksi.

Kotipelipäivät: 

ma 16.5.  Ruovesi – Kankaanpää 
ma 20.6.  Ruovesi – Ulvila 
to 7.7.  Ruovesi - Pomarkku 
su 10.7.  Ruovesi – Rauma 1 
su 21.8.  Ruovesi – Kokemäki 
ke 24.8.  Ruovesi – Pori 
su 28.8. Ruovesi - Kokemäki
muutokset mahdollisia

“Turnaus pelattiin uudella ja vähän erikoisel-
la systeemillä. Paljon sitä etukäteen ihmeteltiin 
ja se muutti taktiikkaa kyllä ihan huomattavas-
ti. Kuitenkin oli kiva pelata tiukkoja pelejä, ja fi-
naaliviikonloppuna lauantaina pidettiin kyllä jän-
nitystä yllä loppuun asti, kun vasta ihan vikoissa 
kotareissa taisteltiin itsemme finaaliin. Hyvä ta-
sonmittaus tämä meille joukkueena oli ja tästä on 
hyvä jatkaa kohti kevään harkkapelejä ja sarja-
avausta. Odotan tosi innolla tulevaa pesiskesää. 
On tosi siistiä päästä kilpaileen pelipaikasta jouk-
kueessa, joka on täynnä jo tämän päivän huip-
pupelaajia - niistä tulevista puhumattakaan. Us-
kon, että meidän porukassamme on potentiaalia 
ihan mihin vaan ja tavoitteet onkin asetettu kor-
kealle. Toivotaan siis vaan hyviä ja aurinkoisia pe-
likelejä.”

Venla Manninen

 
 
Ronjasta kuva – kuvaaja Jyrki Röppänen MAINITTAVA LEHDESSÄ 
 
"Turnaus pelattiin uudella ja vähän erikoisella systeemillä. Paljon sitä etukäteen ihmeteltiin ja 
se muutti taktiikkaa kyllä ihan huomattavasti. Kuitenkin oli kiva pelata tiukkoja pelejä, ja 
finaaliviikonloppuna lauantaina pidettiin kyllä jännitystä yllä loppuun asti, kun vasta ihan 
vikoissa kotareissa taisteltiin itsemme finaaliin. Hyvä tasonmittaus tämä meille joukkueena oli 
ja tästä on hyvä jatkaa kohti kevään harkkapelejä ja sarja-avausta. Odotan tosi innolla 
tulevaa pesiskesää. On tosi siistiä päästä kilpaileen pelipaikasta joukkueessa, joka on täyttä 
jo tämän päivän huippupelaajia - niistä tulevista puhumattakaan. Uskon, että meidän 
porukassamme on potentiaalia ihan mihin vaan ja tavoitteet onkin asetettu korkealle. 
Toivotaan siis vaan hyviä ja aurinkoisia pelikelejä."  
 
Venla Manninen 
 

kuva: Jyrki Röppänen

 
 
Venlasta kuva Kuvaaja Terhi Kangasluoma – kuvaaja mainittava 
 
 
s. 16 KORJAAMME KOTIPELIPÄIVIÄ 
 

Kotipelipäivät: 

ma 16.5. Ruovesi – Kankaanpää 

su 19.6. Ruovesi – Rauma 2 

ma 20.6. Ruovesi – Ulvila 

to 7.7. Ruovesi - Pomarkku 

su 10.7. Ruovesi – Rauma 1 

ke 24.8. Ruovesi – Pori 

su 28.8. Ruovesi – Kokemäki 

 

muutokset mahdollisia 
 

kuva: Terhi Kangasluoma

“Koronan takia nämä oli mun ensimmäiset hal-
lism-pelit, joten oli kiva saada viimein kokea nekin 
pelit. Lopputurnauksessa kokeiltiin hiukan uutta 
pelityyliä, ja sen omaksuminen oli ajoittain hie-
man haastavaa. Vähän rikkonaisen talven jälkeen 
oli kiva saada mitalit kaulaan, vaikka väri ois voi-
nut olla vähän vielä kirkkaampikin. Omalta osal-
tani talvikautta on sotkenut ylioppilaskirjoitukset 
ja pieni loukkaantuminen. Nyt tavoitteena on saa-
da itsensä terveeksi ja päästä pelaamaan kunnol-
la. Toivon tasaista kesää, jolloin voin auttaa jouk-
kuettani pääsemään asetettuihin tavoitteisiimme. 
Lähdemme tästä hyvällä mielellä treenireissulle 
etelän lämpöön ja sen jälkeen valmistaudumme 
kesään mittaamaan omaa tasoa ihan kunnolla.”

Ronja Salmela
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Suurella innolla koviin peleihin. Tervetuloa kannustamaan!

Otteluohjelma ja tulokset:

ot  Koti        Vieras     TULOS 

1. Huti ja Koppi       MuKeNs     18  -  3 
2. Konemiehet        Kompurat     3  -  9 
3.  MuKeNs        Konemiehet     5  - 8 
4.  Kompurat        Huti ja Koppi     1  - 8 
5.  Konemiehet           Huti ja Koppi     1  -  13 
6.  Kompurat         MuKeNs     19  -  5 

 

Ruoveden Pirkat ry 
www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com 
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Firmaliiga 2021 
 
Pirkkain organisoima pesäpallon puulaakiturnaus pelattiin lauantaina 18. päivänä syyskuuta, 
Ruoveden pesäpallostadionilla. 
Joukkueita oli ilmoittautunut mukaan 4 kpl, joiden kesken saatiinkin aikaiseksi mukavan rento 
pesäpallopäivä aurinkoisessa syyssäässä. Mukana oli osallistujia Ruoveden lisäksi ainakin 
Orivedeltä ja Virroilta. 
 
Päivän aikana käytiin ottelut kaikkien joukkueiden kesken, yhteensä 6kpl. Peleistä selvittiin tällä 
kertaa ilman suurempia loukkaantumisia. Vaikka osallistujien taso olikin moninainen enemmän tai 
vähemmän kokeneiden kesken, niin harrastepesiksen sääntöjä soveltaen suurimpia eroja saatiin 
jälleen mukavasti tasattua. 
 
Otteluohjelma ja tulokset 

ot Koti   Vieras   TULOS 
1 Huti ja Koppi - MuKeNs  18 - 3 
        

2 Konemiehet - Kompurat  3 - 9 
        

3 MuKeNs - Konemiehet  5 - 8 
        

4 Kompurat - Huti ja Koppi  1 - 8         
5 Konemiehet - Huti ja Koppi  1 - 13         
6 Kompurat - MuKeNs  19 - 5 

        
Kaikki joukkueet saivat päivän aikana juoksutilinsäkin auki, vaikka jotkut hieman reilummin kuin 
toiset. Voittajaa ei niin sanotusti erikseen nimetty, mutta ilman tappiota turnauksensa pelasi Markus 
Hietaniemen kipparoima Huti ja Koppi. 

Harraste-/höntsypesis 

Naapuripaikkakuntien edustajien kanssa on ollut jo edellisvuonnakin alustavaa keskustelua höntsy-
/harrastepesiksen laajentamisesta ja pelaamisesta keskenään enemmänkin. Edelleen vaikuttaa siltä, 
että vastaavan kaltainen harrastaminen tuntuisi kiinnostavan. Se ei ole riittävän laajaa (ainakaan 
toistaiseksi) ajatellen osallistumista Tampereella pelattaviin harrastesarjoihin, jonka vuoksi 
lähiseudulla käytäville harrastepeleille olisi tilausta. Tähän liittyen onkin ollut alustavaa 
keskustelua, josko kesän aikana pidettäisiin yhteisiäkin pelitapahtumia, mahdollisesti ainakin 
Ruovedellä ja/tai Orivedellä. 
Aiheesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Pirkkain pesäpallojaostoon. 
 

 

Ruoveden Pirkat ry 
www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com 
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Firmaliiga 2021 
Pirkkain organisoima pesäpallon puulaakiturnaus pelat-
tiin lauantaina 18. päivänä syyskuuta, Ruoveden pesä-
pallostadionilla. 

Joukkueita oli ilmoittautunut mukaan 4 kpl, joiden kes-
ken saatiinkin aikaiseksi mukavan rento pesäpallopäivä 
aurinkoisessa syyssäässä. Mukana oli osallistujia Ruo-
veden lisäksi ainakin Orivedeltä ja Virroilta. 

Päivän aikana käytiin ottelut kaikkien joukkueiden kes-
ken, yhteensä 6kpl. Peleistä selvittiin tällä kertaa ilman 
suurempia loukkaantumisia. Vaikka osallistujien taso 

olikin moninainen enemmän tai vähemmän kokeneiden 
kesken, niin harrastepesiksen sääntöjä soveltaen suu-
rimpia eroja saatiin jälleen mukavasti tasattua. 

Kaikki joukkueet saivat päivän aikana juoksutilinsäkin 
auki, vaikka jotkut hieman reilummin kuin toiset. Voit-
tajaa ei niin sanotusti erikseen nimetty, mutta ilman 
tappiota turnauksensa pelasi Markus Hietaniemen kip-
paroima Huti ja Koppi. 
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Naapuripaikkakuntien edustajien kanssa on ollut jo 
edellisvuonnakin alustavaa keskustelua höntsy-/harras-
tepesiksen laajentamisesta ja pelaamisesta keskenään 
enemmänkin. Edelleen vaikuttaa siltä, että vastaavan 
kaltainen harrastaminen tuntuisi kiinnostavan. Se ei ole 
riittävän laajaa (ainakaan toistaiseksi) ajatellen osallis-
tumista Tampereella pelattaviin harrastesarjoihin, jon-
ka vuoksi lähiseudulla käytäville harrastepeleille olisi ti-
lausta. Tähän liittyen onkin ollut alustavaa keskustelua, 
josko kesän aikana pidettäisiin yhteisiäkin pelitapahtu-
mia, mahdollisesti ainakin Ruovedellä ja/tai Orivedellä. 

Aiheesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä 
Pirkkain pesäpallojaostoon.

Harraste-/höntsypesis
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Toimintaamme ovat tukeneet

RUOVEDELLÄ PELATAAN!
Tyttöjen superpesis

ma 30.5.
klo 18

pe 27.5.
klo 18

L o p u t  p e l i t  l ö y d ä t  I n s t a g r a m i s t a  @ r a p s a b t  j a  F a c e b o o k i s t a  H ä m e e n k y r ö n  R ä p s ä  E d u s t u s

to 21.7.
klo 18

to 16.6.
klo 18

Suomensarja

Hämeenkyrö Vaasa Hämeenkyrö Kauhajoki

Hämeenkyrö Seinäjoki Hämeenkyrö Tampere

Alisa Rinta-Kiikka
Anita Yli-Houhala
Anja ja Markku Vasenius
Anja ja Sauli Latvala
Anna Majala
Anna Warsell
Anneli Kattelus
Anneli Laurila
Antti Saarinen
Anu Ala-Sulkava
Anu Juurakko
Ari Sutinen
Arimo Lummi
Arja Mikkonen
Arto Ruhala
Aulis Tikka
Aune Ahonen
Briana Lenick
Eemeli Lahti
Eero Hovikorpi
Eetu Hintala
Eeva Marttila
Eija Hummastenniemi
Elina Pynnöniemi
Ella Poikelispää
Emilia Ruhala
Emma Laras
Eriikka Kaitala
Erja Lehtimäki
Esko Poikelispää
Hanna Juurakko
Hanni ja Kimmo Huilla
Hannu Hintala
Hannu Kattelus
Harri Lassila
Heidi Kuutti-Selkee
Heikki Uunonen
Heimo Pirttijärvi
Helena ja Raimo Syvälä
Helmi Sutinen
H-P Koivunen
Irene Kauppila
Jaana Salonen
Janette Mäki
Jani Koivunen

Janne Lehtimäki
Jari Rautio
Jari Saarinen
Jarkko Rantanen
Jarmo Juurakko
Jenna ja Janni Ristakoski
Jenni Viitasalo
Johanna Virta
Joni Lehtimäki
Jonna Pohja
Jonna Saarinen
Joonas Laras
Joonas Pystylä
Jorma Virtanen
Jouko Enoranta
Jouko Yli-Peltomaa
Jouni Pynnöniemi
Juha Selkee
Jukka Hietaniemi
Jukka Kiintonen
Jukka Majala
Jukka Rinta-Kiikka
Jukka Vainio
Jussi Salmela
Jussi Salmi
Jyrki Pajunen
Kai Marttila
Kaija Salminen
Kaisu Lahti
Kalevi Laurila
Kalevi Pynnöniemi
Kalle Marttila
Kati Enoranta
Kati Pulakka
Kati Salmi
Katja Keltanen
Katriina Uunonen
Kauko Neppenström
Kirsti Kauppila
Kristiina ja Eero Selkee
Lassi, Roni ja Roope  
Mustonen
Laura Mikkonen
Leila Viitanen
Lotta Selkee

Maarit Lahti
Maarit Mäntyvaara-Ruhala
Maija Juurakko
Maiju Roivainen
Mari Helin-Saarinen
Mari Järvenpää
Marja Kiintonen
Marja-Leena Keskinen
Marja-Leena Yli-Peltomaa
Marjo Laurila
Marjo Mäkinen
Marketta Hovikorpi
Markku Nenonen
Marko Viitala
Markus Hietaniemi
Matti Keinonen
Matti Korpela
Matti Vehmaanperä 
Mauno Kallinen
Mauno Lahti
Merja Rinta-Kiikka
Miia Hovikorpi
Mika Lahti
Mika Pystylä
Mika Virta
Mika Ylä-Soininmäki
Mikko Ala-Sulkava
Mikko Lahti
Mikko Leikola
Mikko Saarinen
Minna Nenonen
Mirja Kallinen
Mirva Kiintonen
Napili Kaipio
Niina Ganjoorpoor
Niklas Ylä-Soininmäki
Noora Mikkonen
Outi Koistinen
Pekka Mikkonen
Pinja Juurakko
Pirjo Sutinen
Pirkko Pajunen
Pirkko Rautio
Pirkko Selkee
Raija Sutinen

Raija-Leena Poikelispää
Rasmus Mikkonen
Reino Sutinen
Riitta ja Matti Manninen
Ritva Lahtinen
Sami Ala-Sulkava
Sami Hangaslammi
Sami Keskinen
Sanna Ahonen
Sanna Leponiemi
Sanna Salmela
Sari Koivunen
Sari Nuora-Sihvonen
Sari Virtanen
Satu Ahonen
Satu ja Arto Hakola
Seija Kaipio
Seija Paananen
Seppo Vesa
Sirkka Salmela
Sirpa Moisio
Sirpa Virtanen
Taina Lehtola
Tapio Pynnöniemi
Tarja ja Mauno Saarinen
Tarja Mikkonen
Tarja Ojala
Tarja Pessi
Tarja Tittonen
Teija Sukanen
Teijo Manninen
Terhi Hintala
Terhi Pinomäki-Lenick
Tiina Hietaniemi
Tiina Kujala
Toni Kangasaho
Toni Nummela
Tuomo Paananen
Tuula Sorkkala
Ulla Ala-Sulkava
Ulla Pirttijärvi
Vilhelmiina Sorkkala
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K-MARKET RUOVESI 
Urheilutie 1, Ruovesi, 03 476 2908

K-MARKET RUNOILIJANKULMA
Honkalantie 2, Ruovesi, 020 700 4720  

K-MARKET VISUVESI
Eeliksentie 1, Visuvesi, 020 700 4645 
• Ruoveden Apteekin palvelupiste
• Liikkeessä sydäniskuri

SUOMEN SUOSITUIMMAT IKKUNAT JA OVET

0800 550 880
www.pihla.fi

Myyntipalvelu:  

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

autotarvikkeet, -varaosat ja työkalut
traktorin varaosat toimitusmyyntinä

Merkillisen 
reilu!

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

rengascenter.fi

ENNENKOKEMATONTA

AJOMUKAVUUTTA

Continental 
PremiumContact 6

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

-Parasta metsällesi-
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Osuuspankin 
omistaja-asiakkuus
– elämääsi varten

op.fi

www.visu.fi

Puukauppaa ja
metsäpalveluita

Otathan yhteyttä: 

Matti Vehmaanperä  
Ruovesi p. 050 598 8162 
Kimmo Olkinuora
Ruoveden pohjoisosa ja  
Virtain eteläosa p. 040 159 6372 
Kyösti Rentola  
Ylöjärvi (Kuru) p. 040 352 2627  

Peleissä 
mukana

Kylän nopein
Kotimaiset Jita-tuotteet 

jätevesille ja 
vesien johtamiseen

www.jita.fi 

HESESTEEL OYHESESTEEL OY
Puh. 0500 872 153

www.hesesteel.fi

Paras kotipesä
ruovesi.fi

YRITYKSESI TALOUSHALLINTO 
osaavien ammattilaisten käsissä

Honkalantie 2, Ruovesi
Virtaintie 42, Virrat
(03) 475 5978
info@paulikivimakioy.fi
www.paulikivimakioy.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


