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Pesäpalloa sanotaan syystäkin Suomen kansallispeliksi. Vaikka ensimmäi-
set pelit käytiin pian itsenäistymisemme jälkeen, ovat pesäpallon juuret 
vuosisatojen takana. Maassamme pelattiin kymmeniä erilaisia pallopele-
jä 1800-luvulla. Jo Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä lyödään kartuilla 
kiekkoa. Tunnetuin pallopeli 1800-luvulla oli kuningaspallo. Tämä peli oli 
Lauri ”Tahko” Pihkalalle hyvin tuttu.

Suomen itsenäistyttyä Tahko Pihkala halusi pelin, joka kehittäisi moni-
puolisesti fyysisiä ominaisuuksia ja olisi myös taktisesti vaativa. Soveltaen 
eri kotimaisten pallopelien ja amerikkalaisen baseballin parhaita puolia 
hän kehitti pesäpallon 1920-luvun alussa.  Suomi oli pesäpallon syntyai-
koina kansalaissodan jälkeen jakautunut, ja Tahko Pihkala halusi yhdistää 
kansaa omalla pelillään. Tässä hän onnistuikin.

Suomesta on maamme itsenäisyyden aikana muuttanut ulkomaille lähes 
miljoona henkeä. Mukanaan he ovat vieneet pesäpallon, jota on pelattu ja 
pelataan edelleen useilla mantereilla. Aikojen kuluessa säännöt ovat hie-
man eriytyneet, mutta pelin idea Tahkon esittämällä tavalla on säilynyt. 
Joissain maissa peli-into suomalaisten keskuudessa on hiipunut, toisissa 
maissa taas uusien sukupolvien ja paikallisen kantaväestön innostuminen 
on pitänyt pelin hengissä. Kirjassa tarkastellaan maittain peliä ja myös sii-
hen liittyviä kulttuurisia eroja. Suomessa tiukan pelin jälkeen lähdetään 
usein kiukusta puhisten kotiin, mutta ulkomailla joukkueet saattavat 
mennä yhdessä grillaamaan ja keskustelemaan pelitapahtumista. Eikös 
urheilun tarkoituksena olekin yhdistää eikä erottaa?

PESÄPALLOILUA MAAILMALLA 
 – Siirtolaiset kertovat

Ismo Söderling

www.siirtolaisuusinstituutti.fi

ISBN 978-952-7167-35-9  (painettu)

ISBN 978-952-7167-36-6  (eBook)

ISSN 2343-3507  (painettu)

ISSN 2343-3515  (eBook)

JULKAISUJA 15

PESÄPALLOILUA 
MAAILMALLA

Siirtolaiset kertovat

Ismo Söderling



PESÄPALLOILUA 
MAAILMALLA

Siirtolaiset kertovat 

Ismo Söderling



Julkaisuja 15, 2017

Siirtolaisuusinstituutti 

Copyright © Siirtolaisuusinstituutti, Suomen Pesäpalloliitto, Ismo Söderling

Kannen suunnittelu: Jouni Korkiasaari

Kannen kuva: Jaana Jahkonen

Taitto: Painosalama Oy

ISBN 978-952-7167-35-9 (painettu)

ISBN 978-952-7167-36-6 (eBook)

ISSN 2343-3507 (painettu)

ISSN 2343-3515 (eBook)

Painosalama Oy – Turku 2017



Tämä kirja on omistettu Eva-vaimolleni 

ja kaikille pesäpallon ystäville eri puolilla 

maailmaa

Kannen kuva: Luke Niemen mestarillinen 

näpy Porin World Cupissa 2009. Luke oli 

14-vuotias pelatessaan Australian seka-

joukkueessa Ruotsia vastaan. Kuvan on 

ottanut Jaana Jahkonen.

Motto: Tappio hyvässä pelissä sekä rehel-

lisessä kilpailussa on parempi kuin voitto 

huonossa pelissä ja kierossa tai miedossa 

kilpailussa (Lauri ”Tahko” Pihkala 1917)
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Esipuhe

Suomen kansallispeliä pesäpalloa pelataan kaikkialla maassamme. Kuten tästä 

julkaisusta selviää, on erilaisilla pallopeleillä pitkä historia takanaan, sillä eri-

laiset lyöntipelit on tunnettu jo satoja vuosia. Tässä suhteessa Lauri ”Tahko” 

Pihkalan kehittämä peli on osa tätä pallopelien tarinaa: hän liitti lapsena op-

pimiaan kuningaspelin ajatuksia Amerikoissa näkemäänsä baseballiin, ja sai 

pesäpallon valmiiksi pian maamme itsenäistymisen jälkeen. Samaan aikaan, 

kun Suomen itsenäisyys täyttää 100 vuotta, on kansallispelillämme takanaan 

95 vuotta. Tahkon suuri oivallus oli, että kansamme tarvitsee oman yhteisen 

pelin, siten saadaan ihmiset liikkumaan ja saamaan monipuolista liikunnallista 

harjoitusta. Yhtenä toiveenaan hänellä oli myös, että uudella pelillä voitaisiin 

yhdistää itsenäisyyden alkuvaiheissa jakautunut kansa. Tahkon ajatuksista 

onkin tullut totta. Suomessa ei liene henkilöä, joka ei ole mailaan tarttunut ja 

pesäpalloa pelannut. 

Maastamme on itsenäisyytemme aikana lähtenyt siirtolaisiksi muihin mai-

hin satoja tuhansia ihmisiä. Eniten heitä on mennyt Ruotsiin, jossa arvioidaan 

nyt olevan noin 700 000 suomalaista tai suomalaiset juuret omaavaa henkilöä. 

Siirtolaiset ovat vieneet mukanaan ulkomaille myös pesäpallon. Kuten havait-

semme, peliä pelataan eri puolella maapalloa. Mikä erikoisinta, pesäpallosta ovat 

innostuneet myös eri maiden kantaväestöön kuuluvat. Erikoinen tapaus on Intia, 

jonne pelin laaja leviäminen sosiaalisen median kautta on hämmästyttävä ilmiö.

Turussa pelataan heinäkuun 20.–24. päivänä 2017 pesäpallon World Cup 

-turnaus. Siirtolaisuusinstituutin, Suomen Pesäpalloliiton ja Varsinais-Suomen 

Pesis ry:n puolesta toivotamme kaikki vieraamme lämpimästi tervetulleiksi 

turnaukseen. 

Samalla haluamme kiittää kaikkia tämän kirjan tekemiseen osallistuneista 

heidän arvokkaasta kulttuurityöstään. Viimeistään nyt oli aika laittaa yksiin 

kansiin ulkomailla pelattavan pesäpallon taustat ja tarinat.

Turussa 10.6.2017

Tuomas Martikainen Arto Ojaniemi Satu Mikola

Toimitusjohtaja Toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja

Siirtolaisuusinstituutti Suomen Pesäpalloliitto Varsinais-Suomen Pesis ry.
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1. 
Johdanto

Pesäpallon syntyyn liittyy useita uskomuksia. Yleisen olettamuksen mukaan 

pesäpallo on kotimainen muunnos amerikkalaisesta baseballista. Toisaalta pelin 

kehittäminen liitetään saumattomasti Lauri ”Tahko” Pihkalaan, sillä on hyvin 

tiedossa, että Tahko vieraili ennen itsenäisyyttämme kaksi kertaa Yhdysvalloissa. 

Peli olisi siis selvää tuontitavaraa kotimaisilla mausteilla? Vai onko?

Ihmisen luonteeseen on kautta aikojen kuulunut kilpaileminen. Johan 

muinaisessa Kreikassakin kilpailtiin omine olympialaisineen pari tuhatta vuot-

ta sitten. Tosin pesäpalloa siellä ei tiettävästi pelattu. Erilaisia pallopelejä on 

Suomessakin lähihistoriassamme ollut lukuisia. Ruotsin suomalaismetsissä 

havaittiin vielä 1930-luvulla jäänteitä vanhoista suomalaisperäisistä pallope-

leistä. Kaikkiaan 12 000 suomalaista muutti 1500-luvun lopulla lähinnä Savosta 

erityisesti Värmlannin alueelle Ruotsiin. Toisaalta kirkkoherra Jacob Fellman 

kertoo muistelmissaan, kuinka Inarissa pelattiin 1820-luvulla eräänlaista pal-

lonlyöntipeliä, jossa pelaajat juoksivat kahden viivan välillä, ja yksi ulkomies 

koetti polttaa heitä heittämällä. Fellmanin mukaan jokainen pelaaja oli käynyt 

Jäämerellä kalastamassa ja luultavasti oppinut pelin Norjan rannikolta, jossa se 

oli yleinen (Laitinen 1983, 39). Suomen kansalliskirjailijat Sakari Topelius (1893) 

ja Aleksis Kivi (1870) kuvaavat kumpikin omissa teoksissaan kiekonlyöntiä, joka 

sekin oli eräänlainen pesäpallon esiaste.

Veljesten parhaita huvituksia oli kiekonlyöminen, jota leikkiä he vielä mie-

huutensa iässä rakastivat harjoitella. He silloin jaettuna kahteen joukkoon tais-

telivat kiivaasti, kumpikin osapuoli pyrkien kohden määrättyä esinettä. Kova oli 

silloin huuto, juoksu ja temmellys, ja tulvana virtasi hiki heidän kasvoiltansa. 

(Kivi 1972, 14).

Tärkein kotimainen pallopeli 1800-luvun lopulla oli kuningaspallo. Peliä on 

syytä valottaa tässä hieman perusteellisemmin, koska se on amerikkalaisen ba-

seballin ohella ollut peli, jota Tahko Pihkala hyödynsi kehittäessään pesäpalloa 

maamme itsenäisyyden alkuvuosina.

Mielenkiintoinen havainto on se, että huomattava osa maahamme tulleis-

ta pallopeleistä – suurin osa niistä on erilaisia kyläleikkejä tai vastaavia – on 

tullut Ruotsista. Samahan koskee monia muitakin kulttuurisia piirteitämme, 

kristinuskosta alkaen. Siten ei ole ihme, että nykyisistä 25 superpesisjoukku-
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eestamme peräti 18 sijaitsee maan länsiosassa. Luku sisältää sekä miesten että 

naisten joukkueet.

 Tarkastelen tässä julkaisussa ulkomailla pelattavaa pesäpalloa. Aineistoni 

perustuu aikaisempaan kirjallisuuteen, kirjoittajien lähettämiin kertomuksiin 

sekä tekemiini puhelinhaastatteluihin. Pääasiassa tietolähteeni ovat suoma-

laisia siirtolaisia tai heidän jälkeläisiään. On ilahduttavaa havaita, että joissain 

maissa peli on siirtynyt luonnikkaasti siirtolaissukupolvelta toiselle tai sitten 

suomalaisilta kantaväestölle. 

Globalisaation myötä tieto kulkee nopeasti. Niinpä sinällään ei ole ihme, jos 

Intiassa on hurahdettu pesikseen. Maallahan on erityisen voimakas kriketti- ja 

baseball-kulttuuri. Sen sijaan suosion laajuus on yllättänyt: kuten myöhemmin 

toteamme, maassa pelataan pesisturnauksia, joihin osallistuu satoja pelaajia.

Takapakkiakin on toki tullut. Ruotsissa pesäpallo oli vielä 1980-luvulla elin-

voimainen urheilulaji. Parhaimmillaan maassa oli oma Pesäpalloliitto ja kym-

meniä toimivia seuroja. Uudelle vuosituhannelle tultaessa toiminta on lakannut 

tyystin. Asiaa tarkastellaan Ruotsia koskevassa luvussa 6.1.

Vaikka tämän kirjan tarkastelu kohdistuu pesäpalloon, niin toivon, että lu-

kijat tarkastelevat teemaa kanssani myös siirtolaisuuden näkökulmasta: miksi 

peli on säilynyt jossain, mutta toisaalla kuihtunut pois. Miksi eräissä maissa 

pelataan huviksi ja grillataan yhdessä pelin päätteeksi, miksi toisaalla ”tapetaan” 

vastustajia hikipäässä ja lähdetään puhisten kotiin tappion jälkeen vääryyttä 

kärsineenä. Missä määrin siirtolaisen ympärillä olevalla yhteiskunnalla tai ko-

timaasta tuoduilla asenteilla on vaikutusta pelin säilymiseen?

Suomessa on tällä hetkellä noin 350 000 maahanmuuttajaa, ja lisää tulee vuo-

sittain noin 20 000 henkeä. Tulijoilla on mukanaan omia pelejään, sillä Turus-

sakin taitaa olla tällä hetkellä parikin intialaisten pyörittämää krikettijoukkuetta. 

Myös baseball ja amerikkalainen jalkapallo tulevat suomalaisille yhä tutummiksi. 

Pesäpallolla on siten monikulttuuristumisen myötä eloonjäämishaasteita myös 

kotimaassa. Ehkäpä tämä kirja kertoo tiivistetysti, mitä kannattaisi pesäpallon 

puolesta tehdä, jotta Suomi 200 -juhlissa aikanaan pelataan myös pesistä.

Kirja on tekijästä riippumattomista syistä tehty erittäin nopealla aikataulul-

la. Sain kirjoituspyynnön helmikuun lopulla ja pesäpallon World Cup pelataan 

Turussa heinäkuussa. Ilman toimivaa tiimiä ei kirja olisi syntynyt kolmessa 

kuukaudessa. Haluankin tässä yhteydessä kiittää erityisesti Seppo Pesosta, joka 

Eskilstunasta käsin on suorittanut uskomattoman nopeasti ja pyyteettömästi 

kaikki esitetyt työtehtävät. Myös Martti Halisen apu Tukholmasta on ollut en-

siarvoisen tärkeä.

Australiasta Arja Nyrhinen ja Janet Niemi ovat aktiivisesti lähettäneet mate-

riaalia. Keski-Euroopan suuntaan olen kiitollinen Reto Brotschille Sveitsiä sekä 

Martin Ludwigille ja Konstantin Oikonomidekselle Saksaa koskevista osuuksista. 

Yhteistyö on ollut kollegiaalista ja nopeaa. Olen kiitollinen myös kaikille niille, 



– 8 –

jotka ovat lähettäneet kirjoituksiaan eri puolilta maailmaa – myös Suomesta. 

Pesisväen kanssa on mahtavaa tehdä yhteistyötä.

Siirtolaisuusinstituutissa on ollut mainio tiimi rinnallani. Kaisu Issakainen 

on etsinyt materiaalia ja yhteystietoja, Jouni Korkiasaari ja Jarno Heinilä taas 

ovat hoitaneet tietohallintaan, materiaalin tallentamiseen ja yleensäkin doku-

mentointiin liittyvät asiat nopeasti ja ammattitaidolla. Jouni on myös voimiaan 

säästämättä työstänyt kaikki 76 kuvaa painokuntoon. Käsikirjoitustani ovat 

kommentoineet asiantuntemuksella Tuomas Martikainen, Mika Mikola ja Satu 

Mikola. Kirjaan mahdolliset jääneistä puutteista tai epätäsmällisyyksistä vastaa 

tekijä. Esitän lämpimät kiitokseni kaikille hankkeeseen osallistuneille.
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2. 
Lauri ”Tahko” Pihkala 

ihmisenä

Tahko Pihkala on mainittu suomalaisen pesäpallon isäksi. Kuten myöhem-

min ilmenee, ei Tahko aivan kaikkea itse keksinyt. Totuuden nimissä on sa-

nottava, että ilman Tahko Pihkalaa ei olisi suomalaista pesäpalloa ainakaan 

nykymuodossaan. Toki moni muukin asia on Tahkon ansiota. Tahko kehitti 

pitkän matkan hiihdot, joista tunnetuin lienee Pirkan hiihto. Hiihtäminen oli 

hänelle tärkeä liikuntamuoto, ja siksi hän aikanaan 1920-luvulla sai ajettua 

läpi koulu-uudistuksen, jonka myötä kansakouluihimme tuli hiihtolomat 

(Kare 1975, 12). 

Tahko syntyi Gummeruksen pappisperheeseen vuonna 1888. Jo nuorena 

tulisieluinen mies kannatti suomalaisuusaatetta ja vastusti Venäjän yliherruutta. 

Niinpä Tahko parine sisaruksineen suututti isänsä ja muun sukunsa muuttamal-

la sukunimensä Pihkalaksi. Ankara pappis-isä ei tekoa antanut hevin anteeksi. 

Onkin sanottu, että Tahko Pihkalan elämään isäsuhteella oli voimakas vaiku-

tus (Salimäki 2000, 44). Tahkolla oli monipuolinen kokemus urheilijana – hän 

harrasti lähes kaikkea liikuntaa ja hänet tunnettiin himoharjoittelijana. Ei siis 

ihme, että Tahko pääsi edustamaan Suomea kaksiin olympialaisiin: Lontoon 

kisoissa hän edusti Venäjään kuulunutta Suomea korkeushypyssä ja neljä vuotta 

myöhemmin Tukholman kisoissa 800 metrillä. Kummassakaan kisassa tulos 

ei ollut hääppönen. Tukholman juoksun hän jopa keskeytti. Tämä nolotti Pih-

kalaa niin paljon, että hän lähti 1912 kisojen jälkeen vuodeksi Yhdysvaltoihin 

(Salimäki 2000, 98).

Ensimmäisen USA:n matkansa Tahko Pihkala teki parikymppisenä vuonna 

1907. Hän oli pohjattoman rakastunut Rauna Schwartzbergiin (myöh. Musta-

kallio). Rukkaset tuli, koska Raunan mielestä mies ei puhunut muusta kuin ur-

heilusta. Tahko lähti rauhoittumaan vuonna 1907 ensimmäiselle Yhdysvaltojen 

matkalle. Tällä matkalla hän ensimmäisen kerran näki pelattavan baseballia. Toki 

hän oli tietoinen pelistä, sillä hänen vanhempi veljensä Alarik ”Teppa” Gum-

merus oli asunut Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa, ja oli kirjeissään ihmetellyt 

Tahko-veljelleen pelin suurta suosiota.

Tahko Pihkala kirjoitti koko elämänsä ajan. Jo 19-vuotiaana hän perusti 

Suomen Urheilulehden, jossa hän lähes yksin hoiti kirjoitustyön. Tahko kirjoitti 
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paitsi valmennukseen liittyvistä kysymyk-

sistä, myös urheilupolitiikasta. Yleensä-

kään ei tainnut olla sellaista urheiluun tai 

politiikkaan liittyvää asiaa, josta Tahko ei 

mielipidettään esittänyt. Toisaalta hän oli 

toivottoman huono talousmies, ja pian 

hänen urheilulehtensä vaihtoi omistajaa. 

Tahko Pihkala oli itsenäisyysmies ja sisäl-

lissotaan hän osallistui valkoisten puolel-

la. Omien kansalaisten surmaaminen oli 

hänelle traumaattinen kokemus, ja hän 

oli sodan jälkeen vankasti yhdistämässä 

suomalaista urheilua. Pihkala halusi yhte-

näisen kansan – tässä suhteessa hän tosin 

joutui pettymään vuosikymmeniksi.

Tahko Pihkala oli lukenut paljon muus-

takin kuin urheilusta. Hänen terveys- ja 

kasvatusnäkemyksensä perustuivat paljolti 

tanskalaisen J. P. Müllerin kirjaan Mit Sys-

tem, jonka hän esitteli Suomen Urheiluleh-

tensä ensimmäisessä numerossa vuonna 

1905. Müllerille tärkeintä oli kehon ulkoisen 

kauneuden ja sopusuhtaisuuden lisäksi 

terveyden hoitaminen siten, että lihakset 

ja sisäelimet olivat hyvässä toimintakun-

nossa. Järjestelmän tehtävänä oli karaista, 

voimistaa ja notkistaa kehoa, tehdä sisäeli-

met vahvoiksi, parantaa ihoa, aikaansaada 

todellista kauneutta kirkkaine katseineen ja 

hyvine ryhteineen. Müllerin näkemyksissä 

oli selkeät yhteydet rotuoppeihin (Salimäki 

2000, 51). Müller kirjoittikin myöhemmin, 

että vanhempien pitäisi pyrkiä saamaan 

lapsia, jotka olisivat parannettuja painok-

sia itsestään: ”Se, joka ymmärrettävästi 

Kuva 1. Lauri ”Tahko” Pihkala harrasti jo 
lapsena monipuolisesti urheilua. Näin hän loi 
kestävyyspohjaa tulevalle olympiauralleen. 
Kuva on 1900-luvun tienoilta. Lähde: 
fi.wikipedia.org
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kasvattaa sellaisia lapsia, on suureksi kunniakseen tehnyt valtiolle suurimman 

ja jaloimman palveluksen, nimittäin auttanut koko rotumme kelpoisuuden ko-

hoamista”. (Müller 1913, 38). Toki Pihkala tunsi kirjallisuuden kautta muitakin 

rotuoppeihin, naturalismiin ja evoluutiobiologiaan keskittyneiden kirjoituksia. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että Pihkala oli aikansa ”lapsi”; nämä teemat olivat 

tuolloin yleensäkin pinnalla ja kuuluivat lukeneiston arkisiin keskusteluteemoi-

hin (Mattila 1999, 215-225).

Pesäpallo luotiin osaksi suojeluskuntien sekä maan armeijan koulutus- ja 

opetusohjelmia. Tässä suhteessa pelin leviämistä auttoi kuitenkin se, että Tah-

ko Pihkala toimi kansalaissodan jälkeen vuosina 1921–1926 suojeluskuntien 

urheilutarkastajana. Samoihin aikoihin hän oli myös Suomen Urheilulehden 

päätoimittaja (1918–1925). Pihkalalla oli siis sekä kirjoittamisen että koulut-

tamisen kautta mainiot eväät tehdä pesäpallosta kansallispeli nimenomaan 

miehille. Tahkolle oli tärkeää urheilussa leikinomaisuus. Se kehitti ketteryyttä 

ja vaistotoimintoja. Hän oli tutustunut amerikkalaiseen baseball-kirjallisuuteen, 

jossa näitä ominaisuuksia korostettiin. Samalla yhdysvaltalaiset painottivat, että 

baseball on erinomainen peruslaji muille urheilumuodoille. Tahko vakuuttui 

tästä nähdessään Tukholman kisoissa, miten eri lajien amerikkalaiset urheili-

jat vapaa-ajallaan pelasivat puistossa baseballia. Toisaalta ketteryys, nopeus ja 

vaistotoiminta olivat myös sotilaalle tarpeellisia harjoitteita, siksipä hän innolla 

ajoi pesäpalloa myös sotilaiden – ja tässä tapauksessa erityisesti suojeluskun-

tasotilaiden – lajiksi.

Tahko perustelikin sekä pallonlyömisen, heittämisen että kopin ottamista 

sotaisin perustein. Seuraavassa Tahkon esimerkki heittotaidon merkityksestä 

sotilaille: Sotatekniikassa on heittotaito saanut takaisin entistä merkitystään sen 

jälkeen, kun käsikranaatti on tullut yhdeksi tärkeimmistä lähitaistelun aseista. 

Heitossa tarkkuus on pääasiana eikä voima. Ja kaikkein tärkeintä on, että ne on 

suoritettava viivyttelemättömän nopeasti taistelun mukaisissa, kiihdyttävissä 

olosuhteissa. (Seppälä 1982, 109)

Tahko suhtautui varauksella naisten urheiluharrastuksiin, ja hän kritisoi 

voimakkaasti heidän osallistumistaan mm. olympialaisiin:

Missään tapauksessa eivät nuo päätökset osoita historiallista aistia. Muinais-

ajan olympialaisissa eivät naiset saaneet olla edes katsojina, nyt heidät sen 

sijaan haalitaan kilpailijoiksi. Näyttämään taitoaan, arvellaan, näyttämään 

taitamattomuuttaan miehiin verrattuna, luulisin minä. Yleisurheilu kaiken 

kaikkiaan ei sovi naisille kilpailumuodoksi. Liikuntamuodossa, jotka vaativat 

hallittua ja hillittyä liikesuoritusta, sellaisissa kuten tennis, uinti, kaunoluiste-

lu, miekkailu tai tanssi, naiset pystyvät likimain samannäköisiin suorituksiin 

kuin miehet, muttei koskaan sellaisissa rajun suorituksen tehtävässä kuin 

yleisurheilussa tai nyrkkeilyssä. (Pihkala 1926, kts. Salimäki 2000, 228). 
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Tahko Pihkalan nuiva suhtautuminen naisurheiluun heijastui aikanaan 

myös pesäpalloon, jota naiset rohkeammin alkoivat harrastaa vasta 1930-luvul-

la. Mutta ei Tahko täysin kielteisesti suhtautunut naisiin. Hän piiritti rukkaset 

saatuaan Raunaansa lähes 10 vuotta ja tämä kannatti, sillä pari vihittiin vuonna 

1916. He saivat kaikkiaan viisi lasta. Yksityiselämä käytiin täysin Tahkon ehdoilla, 

isäntä hoiti maamme urheiluasiat ja Rauna perheen. 

Kuva 2. Lauri ”Tahko” Pihkala noin vuonna 1930. Noihin aikoihin Tahko oli aktiivinen 
kirjoittaja ja Amerikan matkaaja. Lähde: fi.wikipedia.org
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3. 
Kuningaspallo ensimmäisenä 

virallisena pallopelinä

Kuningaspallo periytynee vanhoista suomalaisista ja skandinaavisista pe-

leistä. Pelikenttä oli suorakaiteen muotoinen. Pelissä oli kaksi joukkuetta, 

toinen pelasi sisällä ja toinen ulkona. Kentän päädyissä olivat sisämaali ja 

ulkomaali. Pelin idea oli yksinkertainen. Sisäjoukkueen pelaajat löivät sisä-

maalin takaa kukin vuorollaan vastapuolen syöttäjän syötöstä. Mailat olivat 

keppejä, ja syötöt hyvinkin vapaamuotoisia, sillä syöttölautaa ei ollut. Jos 

joku osui kunnolla, hän lähti juoksemaan ulkomaaliin. Vastustajat koettivat 

polttaa juoksijan heittämällä häntä kuten polttopallossa, ja osumasta joutui 

ulos. Koska takaraja oli vain juoksijaa varten eikä takalaittoman rajana, suosi 

peli tietysti kovia pituuslyöjiä. Ei ihme, että Ruotsissa vastaava peli tunnettiin 

nimellä långboll, pitkäpallo. 

Kuningaspallossa kummallakin joukkueella oli kapteenit eli kuninkaat. 

Heillä oli enemmän lyöntejä kuin muilla, samoin he määräsivät pelipaikkoja 

ja pelitaktiikoita. Samoin kuninkaat sopivat pelissä käytettävät säännöt ennen 

ottelun alkua.

Kuningaspalloa koetettiin tuoda myös Suomen kouluihin 1800-luvun lo-

pulla. Tätä tarkoitusta varten Suomen Valtakunnan Urheiluliiton perustaja Ivar 

Wilskman kirjoitti säännöt. Tahko Pihkala tutustui kuningaspalloon Jyväskylän 

lyseossa. Hän ei pitänyt pelistä sen ylimalkaisten sääntöjen vuoksi. Samoin syöt-

tämiseen liittyvät epävarmuudet olivat hänen mielestään omiaan rapauttamaan 

pelin leviämistä. Toisaalta Pihkalan mielestä kuningaspallo ei ollut tarpeeksi 

kilpailullinen, sillä jos löi tarpeeksi monta kertaa hutilyönnin, sai jäädä ”piiriin” 

odottamaan seuraavan lyöjän osumaa. Jos verrataan kuningaspalloa pesäpal-

loon, niin kuningaspallossa on periaatteessa vain yksi pesä, ja se on ulkopiiri. 

Juoksijoita ei poltettu pesälle, vaan polttaminen tapahtui matkan varrella heidän 

juostessaan ulkomaaliin tai sieltä sisämaaliin.

Kuningaspallo oli kuitenkin kansallisen nousun myötä tärkeä välivaihe 

suomalaisen koululiikunnan kehityksessä. Kyse oli ensimmäisestä kotimaisesta 

joukkuepelistä, jota koetettiin vaihtelevalla menestyksellä saada kansalliseen 

levitykseen. Vuonna 1925 Suomen kansakouluissa suoritettiin koululaiskysely 

maamme nuorison leikeistä ja peleistä. Erilaisia pallopelejä pelattiin vielä tuol-
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loin Suomessa laajasti, ja aineistosta onkin löydetty noin 30 erilaista pallopeliä 

(Laitinen 1983, 30). Ei siis ihme, että Suomen kansa viehättyi aikanaan pesä-

palloon, pallokansaa kun oltiin jo valmiiksi.

Kuva 3. Kuningaspallon kenttä. 
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4. 
Kuningaspallosta pesäpalloon 

– Tahko pelien kehittäjänä

Edellä on jo käyty läpi Tahkon ura ja siinä yhteydessä sivuttu hänen merkitys-

tään pesäpallon kehittämisessä. Itse asiassa kyse on pidemmästä prosessista. 

Kuningaspallo tuli Tahko Pihkalalle tutuksi jo siis Jyväskylän lyseossa. Hän ei 

pitänyt pelistä – eikä joukkuepeleistä yleensäkään. Tähän oli osaltaan syynä 

hänen orastava kuuroutensa ja huono näkönsä. Itse hän tekikin uransa yksi-

lölajien puolella, kuten edellä on todettu.

Tahkon ajatuksena oli saada peliin enemmän yritteliäisyyttä: hän halusi pe-

liin lisää nopeutta, pelaajille ketteryyttä sekä lisätä vaistotoimintojen merkitystä. 

Pahitteeksi ei olisi myöskään korostaa taktiikan osuutta. Kuningaspallossahan 

ideana oli saada pitkä lyönti ja sen myötä juosta kentän päässä olevaan ulko-

maaliin. Tahko halusi sysätä kuningaspallon pois valtaistuimeltaan. 

Selkeä taittokohde pelien kehittelyssä oli Tahko Pihkalan ensimmäinen 

matka Yhdysvaltoihin vuonna 1907. Matka kesti vain kuukauden, mutta sen 

myötä hän vakuuttui yhdestä asiasta: baseballista ei olisi suomalaiseksi kan-

sallispeliksi. Tahko kertoo:

Heinäkuun 4:ntenä = USA:n itsenäisyyspäivänä 1907 pääsin ensi ker-

ran sitä [baseball-peliä/IS] näkemään eräässä Etelä-Bostonin lahdelman 

rantapuistossa. Hallitsevaksi ja pysyväksi vaikutelmakseni jäi ihmetys ja 

kummastus, miten saattoi ketään kiinnostaa noin yksitoikkoinen peli, joka 

rajoittui melkein yksinomaan pallon heittelemiseen kahden miehen välillä 

ohi kolmannen, joka koetti siihen mailallaan osua, mutta tuskin onnistuen. 

Ei, tuo ei milloinkaan menisi Suomessa, ajattelin heti jo silloin ja hylkäsin 

koko pelin. (Pihkala 1966, 12)

Uudemman kerran Tahko tutustui baseballiin toisella Amerikan matkallaan 

vuonna 1913. Hän seurasi useita pelejä, ja vakuuttui yhä enemmän pelin sovel-

tumattomuudesta Suomen oloihin. Matkaltaan hän lähetti vuonna 1913 Suo-

men Urheilulehdelle artikkelin ”Kuningaspallo valtaistuimelta”. Tätä voitaneen 

pitää pesäpalloon johtaneen prosessin alkusysäyksenä: Tahko Pihkala antoi 

artikkelillaan toimeksiannon itselleen (vrt. Pihkala 1966, 14). Tahkolla ei ollut 
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vielä tässä vaiheessa vielä selvää näkemystä tulevasta. Hieman hän harmitteli 

baseballin laakasyöttöä [heittosyöttö edestäpäin/IS], joka teki pelistä staattisen, 

siis suomeksi sanottuna tylsän. Pihkala olisi ollut jopa myöntyväinen jossain 

määrin suosimaankin baseballia, jos siinä ei olisi ollut tuota harmittavaa syöt-

tötapaa (Pihkala 1966, 20).

Tahko loi pesäpallon edeltäjän pitkäpallon ensimmäisen version vuonna 

1915. Pelin idea kumpusi sekä baseballista että kuningaspallosta. Baseballista 

saatiin pesät ja pesäkilpa: lyöjän on selvittävä omalla lyönnillään pesälle – hänet 

voidaan polttaa pesäkilpailussa (jos lyöjä ehtii ennen palloa pesälle, on pelaaja 

turvassa ainakin toistaiseksi). Pitkäpallossa säilytettiin myös kuningaspallossa 

Kuva 4. Myös amerikansuomalaiset pelasivat baseballia. Kuvassa on michiganilaisen 
Kalevan kylän joukkue ”Kaleva-Tigers” vuodelta 1912. Siirtolaisuusinstituutin 
baseballasiantuntijan Jarno Heinilän mielestä joukkueen nimen ja rinnassa olevan 
logon esikuvana on selvästi ollut maineikais Detroit Tigers. Lähde: Kaleva Bottle 
House Historic Museum (Kaleva, Michigan, USA).
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käytetty heittopolttaminen: tällöin polttaminen tapahtui kiinnioton jälkeen 

koskettamalla tai heittämällä pallolla juoksijaa. Pitkäpallossa oli vain yksi pesä.

Pelin joukkueet olivat 11-miehisiä, ja jokainen löi numerojärjestyksessä. 

Syöttäjällä oli syöttölauta ja syötön tuli olla vähintään 2.5 metriä korkea. Ame-

rikkalaista vaikutetta on se, että baseballin tapaan pitkäpallossa ei ollut takarajaa. 

Kuva 5. Pitkäpallon kenttä. 
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Näin peli suosi edelleen pitkiä lyöntejä. Niitähän riitti, sillä Pihkala ei missään 

olosuhteissa hyväksynyt baseballiin liittyvää laakasyöttöä, vaan piti alusta al-

kaen kiinni pystysyötöstä. Syöttötapa mahdollisti paljon osumia ja sitä myöten 

pitkiä lyöntejä (Laitinen 1983, 55–62).

Joka tapauksessa pitkäpallo oli selkeä parannus kuningaspalloon verrattuna, 

ja pian peliä pelattiin eri urheiluseuroissa, puolustusvoimissa sekä suojelus-

kunnassa. Tahko ei ollut edelleenkään tyytyväinen peliin, ja hän halusi kehittää 

sitä nopeampaan suuntaan. Hän oli jäädä oman kehitystyönsä vangiksi, sillä 

sen verran nopeasti pitkäpallo omaksuttiin, eivätkä sen harrastajat kaivanneet 

uudistuksia harrastukseensa. Pitkäpallon viimeiset sääntömuutokset tehtiin 

vuonna 1921, eli aikana, jolloin Tahkon luomus uudeksi peliksi eli pesäpalloksi 

oli jo valmiina.

Pitkäpalloa pelattiin vuosina 1919–1921 melko vakiintuneiden sääntöjen 

mukaan jopa kilpailusarjana. 

Tahko halusi enemmän eloa kentälle. Samoin hän tajusi, että sellaisenaan 

pitkäpallosta ei tulisi koko kansaa yhdistävä peli. Hän kirjoitti vuonna 1920:

Kuva 6. Pihkalan erilaisia välivariaatioita pesäpallokentäksi syksyllä 1920. Tässä 
vaiheessa hän ei siis ollut vielä oivaltanut kolmannen pesän merkitystä ja paikkaa 
(Laitinen 1983, 61).
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Nykyisenä vilkkaitten väestövirtausten aikana me tarvitsemme valtiollista 

ja kansallista yhtenäisyyttämme vastaavan yhden ainoan, koko maassa, 

Turusta Vienaan ja Tornionjoelta Rajajoelle samojen sääntöjen mukaan 

pelattavan kansallispelin. (Pihkala 1920, katso Laitinen 1983, 66). 

Laitisen mukaan Pihkalalla oli Suur-Suomi -ajattelua pelinsä kehittämisen taus-

talla (emt. 66). Niinpä Tahko Pihkala perusti ”yhden miehen komitean”, ja ryhtyi 

muilta salaa kehittämään uutta pallopeliä lähinnä pitkäpallon ja baseballin perus-

talle. Ensimmäisissä kehitysversioissa ulkopesiä oli vain kaksi, ja ykköspesäkin 

oli nykyisen siepparin paikalla. Vähitellen ulkopesiä tuli kolme, samoin aluksi 

juostiin nykyiseen pesäpalloon verrattuna vastapäivään. Myöhemmin Tahko 

oivalsi, että lyöjän on helpompi lähteä juoksemaan vasemmalle kuin oikealle. 

Samalla törmäysvaara syöttäjään vähenee.

Syksyn 1920 pesäpallokokeilussa käytettiin siis ns. kahden kenttäpesän mal-

lia. Juoksutaival eteni kotipiiristä (nykyisin kotipesästä) pesälle, siitä ulkopesälle 

ja sieltä kotiin. Kun kenttään liitettiin marraskuussa 1920 kolmas kenttäpesä, 

syntyi lopullinen pesäpallopeli (Laitinen 1983, 61).

Kuva 7. Lauri Pihkalan kirjoittamat säännöt vuodelta 1923 ohjasivat Suomen 
pesäpallon kehitystä vuosikymmeniä. 
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Pesäpallon kehitys on ollut jatkuva prosessi. Vuonna 1931 kenttä sai taka-

rajan, eli rajan ylittänyt lyönti oli laiton. Näin saatiin turhan pitkät läpilyönnit 

eliminoitua. Toisaalta vuoden 1933 sääntöuudistuksella kotipolkuun tehtiin 

taitos, näin saatiin kotiutusmatka pidemmäksi ja juoksujen määrä vähäisem-

mäksi. Nykyisenmuotoisen kenttämuodon peli sai vuonna 1937, josta lähtien 

sääntömuutokset ovat olleet pienempiä osauudistuksia. 

Yhdessä suhteessa Tahko halusi olla tiukka: hän ei hyväksynyt amerikkalais-

ten tapaa käyttää peleissä räpylää. Pihkalan mielestä paljas käsi antoi varmuuden 

ja voiman kiinniottoon. Hänen oli kuitenkin annettava periksi 1920-luvun lo-

pulla, kun erilaisia viritelmiä käsien suojaamiseksi alkoi ilmestyä. Painostuksen 

jälkeen Pihkala hyväksyi ”koppikintaan”, joka pian vaikutti pelin nopeutumiseen 

ja yleensäkin kiinniottotekniikkaan (Pihkala 1966, 26-27). Alussa ”koppikintaat” 

muistuttivat baseballin räpylää, mutta varsinkin sotien jälkeen kotimaisen rä-

pylätuotannon myötä pesikselle kehittyi oma räpylämallinsa.

Peli levisi nopeasti suojeluskuntiin, tosin järjestössä oli myös pitkäpallolla 

tiukat kannattajansa. Tämä ei vielä tehnyt pelistä kansallispeliä. Tärkeintä oli 

saada peli kansakoulujen ohjelmiin. Tässä onnistuttiin, kun vasta itsenäistyneen 

maan kansakoulujen liikuntaohjelmia suunniteltiin. Pallopeleistä pesäpallo 

oli koululiikunnan kärjessä. Pesäpallon menestystä kouluissa varmisti kaksi 

seikkaa: ensinnäkin Pihkala alleviivasi erityisesti pelin kasvattavaa vaikutusta. 

Toisaalta peli tuli mukaan opettajien koulutukseen, jolloin opettajakunnan 

valmiudet edistää peliä olivat erinomaiset (Laitinen 1983, 66).

Pesäpallon leviämisellä oli toki esteensäkin ja ne johtuivat osin Tahko Pih-

kalasta itsestään. Suomalaisuus-miehenä hänen ajatuksensa ruokkivat vas-

tenmielisyyttä ruotsinkielisten keskuudessa. Niinpä maassamme pesäpallo on 

edelleen aika tuntematon ruotsinkielisten keskuudessa. Toisaalta poliittisesti 

kahtiajakautuneessa Suomessa työväestön ja erityisesti Työväen Urheiluliiton 

piirissä peli ei heti ottanut tulta. Tämä lähinnä siksi, että peli samaistui liikaa 

suojeluskuntiin (Laitila 1983, 131). Vähitellen tosin sarjatoimintaa virisi TUL:n 

piirissäkin, mutta vasta toisen maailmansodan jälkeen pelistä tuli varsinainen 

kansallispeli. Tämä edellytti kuitenkin suhteiden lämpenemistä Pesäpalloliiton 

ja Työväen Urheiluliiton välillä (Laitinen 1983, 284).

Kolmas pelin leviämisen hidaste oli Tahko Pihkalan nuiva asenne naisurhei-

lua kohtaan. Hän markkinoi peliä eritoten miehille ja pojille. Naiset ilmestyivät 

pelikentille hiljakseen 1930-luvun edetessä, mutta säännölliseen kilpailutoimin-

taan osallistuneiden luku oli vielä pieni. Tytöille ei järjestetty omia kilpailuja, 

mutta he löivät palloa kouluissa (Laitinen 1983, 210).

Ensimmäinen pesäpallopeli pelattiin vuonna 1922. Toki peliä koetettiin 

markkinoida ulkomaillekin, mutta ilman mainittavia tuloksia. Pihkalan pitkä-

pallo oli tuttu Virossa, sillä säännöt oli käännetty vuonna 1915 maan kielelle. 

Maiden itsenäistyttyä suojeluskunnat tekivät aktiivista yhteistyötä, ja sitä kautta 
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levisi myös pesäpallo etelän serkuil-

lemme. Maaotteluja pelattiin virolais-

ten kanssa 1930-luvulla neljästi. Suo-

malaiset käyttäytyivät tuolloin kuten 

kanadalaiset jääkiekossa, sillä Viroon 

lähetettiin menestyviä seurajoukku-

eita maajoukkueen nimellä. Näin an-

nettiin vastustajalle tasoitusta. Liekö 

tästä johtunut, että viimeisimmän 

”maaottelun” voitti Viro. 

Pelin ulkomaiseen markkinoin-

tiin ei panostettu. Esimerkiksi Tahko 

Pihkala ei pitänyt lajin tulevaisuu-

den kannalta välttämättömänä pelin 

leviämistä rajojemme ulkopuolelle. 

Pihkalan uskoa ja intoa pelin kan-

sainväliseen levittämiseen vähensi 

erityisesti se, että jalkapallolla oli 

useimmissa Euroopan maissa vahva 

asema (Laitinen 1983, 112; Pihkala 

1966, 34).

Toki pesäpalloa markkinoitiin 

uudelleen vielä 1950-luvulla. Esi-

merkiksi vuonna 1952 järjestettyjen 

Helsingin olympiakisojen yhteydes-

sä annettiin näytösotteluja lähinnä 

pohjoismaisille vieraille. Ruotsalaiset 

ottivat ”esityksestä” kopin, jolloin lajia 

lähdettiin edistämään maassa. Sivus-

tatukea tuli maahan muuttaneilta 

suomalaisilta siirtolaisilta erityisesti 

Södertäljessä ja Karlstadissa.

Suomen Pesäpalloliiton viestin-

täpäällikkö Antti Kallio kirjoittaa lä-

hettämässään kirjoituksessa, kuinka 

Kuva 8.Vuoden 1933 Suomi–Viro 
-maaottelun yhteydessä jaetti in 
pelaajille muistomitali. Mitali on Tarton 
urheilumuseon kokokoelmaista. Kuva 
on julkastu museon luvalla.
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Eino Kaakkolahti pelasi Pesäpalloliiton lukkarina Helsingin olympialaisten 

kaikkien aikojen pesisottelussa.

Pesäpallo pääsi vahvasti kansainväliseen valokeilaan, kun Helsingin olym-

pialaisissa 1952 pelattiin Suomen Pesäpalloliiton ja Suomen Työväen Ur-

heiluliiton organisoima näytösottelu. PPL voitti viiden vuoroparin ottelun 

juoksuin 8–4. Juhlallisen avausheiton suoritti itseoikeutetusti pesäpallon 

kehittäjä, professori Lauri ”Tahko” Pihkala.

Yleisömäärillä mitaten olympiaesiintyminen on kaikkien aikojen pesä-

pallo-ottelu. Olympialaisten näytösottelu keräsi stadionin lehtereille jopa 

19 000 katsojaa ja herätti kansainvälistäkin huomiota.

”Olimme viikon leirillä ennen tapahtumaa ja pyrimme esittämään mah-

dollisimman monipuolista peliä. Olihan se parikymppiselle yksi elämän ko-

hokohdista”, liiton joukkueessa lukkarina pelannut Eino Kaakkolahti muisteli.

”Helsingin olympialaisten aikaan vallitsi laaja yhteenkuuluvuuden tun-

ne. Sodan jälkeen pyrittiin rakentamaan yhdessä parempaa yhteiskuntaa. 

Kuva 9: Eikka Kaakkolahti (vas.) ja Mark Nyrhinen katselevat kuvia Eikan Australian 
matkalla. Kuva: Arja ja Mark Nyrhisen kotialbumi.
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Nykyään urheiluelämä on eriarvoistuneempi, niin kuin yleensäkin koko 

maailma”, Kaakkolahti totesi haastattelussa vuonna 2004. 

Vuoden 1952 kisat olivat järjestyksessään 12. kesäolympialaiset. Helsin-

kiin oli myönnetty alun perin kesäolympialaiset vuodelle 1940. Kisat jäivät 

pitämättä toisen maailmansodan vuoksi.

Kaakkolahti on yksi menestyneimmistä pesäpalloilijoista kautta aikain. 

18 mestaruussarjakauden aikana Jyväskylän Kirin kasvatti valittiin 16 kertaa 

Itä–Länsi -otteluihin, vuoden pesäpalloilijaksi 1961 ja kuudesti vuoden luk-

kariksi. Kauden 1952 lyöjäkuningas voitti urallaan 10 SM-mitalia, joista neljä 

on mestaruuksia. Lukkarilegenda nimettiin ensimmäisten 20 ansioituneen 

joukossa pesäpallon kunniagalleriaan kesäkuussa 2012 ja suomalaisen urhei-

lun Hall of Fameen vuonna 2014. Hänen vahvuuksiaan olivat tolppasyöttö, 

matalat pidätetyt ja kierteiset sorminäppäryyttä vaatineet syötöt.
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5. 
Suomalainen siirtolaisuus 

pähkinänkuoressa

Muuttoliiketutkijoilta kysytään usein, että ”paljonkos niitä suomalaisia on muut-

tanut sinne ulkomaille? Missä heitä asuu, ja aikovatko he tulla joskus takaisin?” 

Suomalaisia on muuttanut ulkomaille 1,4 miljoonaa viimeisten 150 vuoden 

aikana. Tosin Suomesta muuttaneista esitetään huomattavastikin toisistaan 

poikkeavia lukuja. jotka sijoittuvat 1–1,6 miljoonan välille. Tässä yhteydessä 

on tehtävä selkeä ero netto- ja bruttolukujen välille. Bruttoluku käsittää kaikki 

maasta muuttaneet. Nettoluku käsittää ulkomaille jääneet maastamuuttajat, eli 

luvusta on poistettu Suomeen palanneet.

Paluu lähialueilta on aina suurempaa kuin kaukomailta: amerikansiirtolai-

sista palasi joka viides, mutta Ruotsiin menneistä jopa puolet. Siirtolaisuusins-

tituutin tietopalvelupäällikön Jouni Korkiasaaren laskelman mukaan vuosina 

1860–2014 muuttajia on ollut kaikkiaan noin 1,4 miljoonaa henkeä (Söderling 

2017a). Heistä arviolta 45 prosenttia on palannut. Siten pysyvästi tarkasteluajan-

kohtana muuttaneita olisi noin 800 000 henkeä. 

Muuttojen suuntautuminen

Toinen maailmansota on toiminut selkeänä vedenjakajana muuttojen pääsuun-

tautumisissa: ennen toista maailmansotaa muutot suuntautuivat etupäässä 

Pohjois-Amerikkaan ja siellä erityisesti Yhdysvaltoihin. 

Sotiemme jälkeen Ruotsi kutsui, ja muutot läntiseen naapurimaahamme 

alkoivat pian rauhan tultua. Vasta yhteispohjoismaisen passialueen muodos-

taminen 1950-luvulla mahdollisti todelliset suurmuutot. Varsinainen huippu 

Ruotsi-muutoissa saavutettiin vuosina 1969 ja 1970, jolloin kumpanakin vuonna 

yli 40 000 suomalaista muutti läntiseen naapurimaahamme. 

Tasavallan presidentti Koivisto pohti muuttoliikettä Ruotsiin vieraillessaan 

Siirtolaisuusinstituutissa:

Meillä itse kullakin on jonkinlaisia mielikuvia Mauno Koivistosta, olihan 

hän ministerinä, pääministerinä ja presidenttinä yhteensä lähes 30 vuotta. 
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Koivisto suosi tiukkaa talouspolitiikkaa. Tämä oli ymmärrettävää, sillä sodan 

jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulivat 1960-luvulla työ- ja opiskeluikään. 

Työttömyys kasvoi ja valtion kassa kolisi tyhjyyttään. Alkoi suuri maaseudun 

tyhjeneminen: osa väestä muutti etelän kaupunkeihin, mutta peräti 300 000 

suomalaista lähti Ruotsiin kuningaskuntaa rakentamaan. 

Vuonna 1987 Mauno Koivisto kutsuttiin työpaikalleni Siirtolaisuusinsti-

tuuttiin Piispankadulle. Tarkoitus oli esitellä laitoksemme uutta siirtolaisuus-

näyttelyä. Tosin päätimme olla hieman varovaisia Ruotsiin muuton osalta: oli 

hyvin tiedossa, että suomalaisten suurmuutto naapurimaahamme oli ollut 

jälkikäteen traumaattinen kokemus Koivistolle. Ehkä hän omalla tavallaan 

hyvitti myöhemmin tilanteen vapauttamalla inkeriläisten paluumuuton 

Neuvostoliitosta Suomeen heti kun tilanne sen salli 1990-luvun alussa.

Tasavallan presidentin ja rouva Koiviston astuessa instituutin aulaan 

kajahti ilmoille ”Porilaisten marssi”. Olimme löytäneet arkistostamme ame-

rikansuomalaisen mieskuoron levytyksen vuodelta 1919. Koivistot seisah-

tuivat kuuntelemaan. ”Enpäs ole moista esitystä ennen kuullutkaan”, sanoi 

presidentti hymyssä suin kuultuaan rahisevan esityksen. Johtajamme Olavi 

Kuva 10. Suomesta suuntautunut siirtolaisuus vuosina 1860–2016. Kuva: Jouni 
Korkiasaari, Siirtolaisuusinstituutti. 
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Koivukangas esitteli siirtolaisuusnäyttelyä presidenttiparille. Mauno Koivisto 

pysähtyi pitkäksi aikaa taulun eteen, joka esitteli Volvolla työskenteleviä 

nuoria suomalaisia. ”Liian paljon meni – liian paljon” totesi presidentti, ja 

jatkoi kiertoaan hiljaisena. (Söderling 2017b)

USA:han ja Ruotsiin suuntautuneiden muuttojen lisäksi siirtolaisuutta on suun-

tautunut eri puolille maailmaa hyvinkin runsaasti. Esimerkiksi Australiaan on 

muutettu Suomesta jo 1800-luvun puolivälistä lähtien. Varsinaiset suuremmat 

muutot tapahtuivat 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin Australian hallitus aktiivisesti 

tuki valkoisten eurooppalaisten muuttoa. Kaikkiaan Australiassa asuu nykyi-

sin noin 30 000 suomalaista jälkeläisineen. Uudessa-Seelannissa suomalaisia 

lienee noin pari tuhatta.

Nykyiset muuttajat

Maastamme muutetaan toki edelleenkin ulkomaille. Viime vuosina Suomen 

on jättänyt keskimäärin 15 000 henkeä vuodessa. Toisaalta Suomeen tulijoi-

ta on vuosittain ollut noin 30 000, joten nykyinen muuttotaseemme on toki 

selvästi positiivinen. Tässä suhteessa luvut ovat kasvamaan päin, sillä vuonna 

2016 maahanmuuttajia oli lähes 35 000, joka on lähihistoriamme suurin luku.

Suomi on kuitenkin mielenkiintoinen poikkeus läntisen Euroopan maista 

siinä suhteessa, että kantaväestön eli Suomen kansalaisten kohdalla muutto-

taseemme on negatiivinen: esimerkiksi vuonna 2016 maastamme lähti Suomen 

kansalaisia ulkomaille noin 10 500 ja palasi 7 600 henkeä, joten kansalaisuuden 

perusteella tarkasteltuna muuttotaseemme oli 3 000 henkeä tappiolla. Suomen-

kielisten muuttotappio kasvoi lähes kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattu-

na. Kun tähän tietoon yhdistetään Suomen romahtanut syntyvyys, saamme olla 

iloisia siitä, että Suomeen on yleensä jonkinmoista muuttopainetta. Itse asiassa 

vuodesta 2014 alkaen maamme väestönkasvu on ollut maahanmuuton varassa.

Ruotsi on edelleen selvästi tärkein muuttokohteemme, sillä sinne on muut-

tanut viime vuosina joka vuosi reilut 2 000 Suomen kansalaista. Iso-Britannia 

on selkeä kakkonen ja Yhdysvallat kolmonen.

Viro on mielenkiintoinen tapaus, sillä vuonna 2016 Suomesta muutti eteläi-

seen naapuriimme lähes 1 900 henkeä. Heistä kuitenkin vain vajaa neljännes 

oli Suomen kansalaisia, joten kokonaisuutta hallitsee virolaisten paluumuutto. 

Virossa suomalaisia vetää puoleensa opiskelu- ja työpaikat sekä eläkeläisasumi-

nen. Suomen ja Viron talousalueet yhdistyvät kiihtyvällä vauhdilla, sillä virolai-

set ovat vuorostaan selvästi suurin maahanmuuttajaryhmä Suomen suuntaan.

Espanja on viime vuosina vastaanottanut varsin voimakasta muuttoa Suo-

mesta. Esimerkiksi vuonna 2016 muuttajia oli 700 henkeä. Espanjaan onkin 
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syntynyt noin 20 000 asukkaan suomalaisyhteisö, joka koostuu sekä pysyvis-

tä maahanmuuttajista että niin sanotuista ”talvilinnuista” eli loma-asunnon 

omaavista suomalaisista. Tutkija Paula Könnilän (2014) mukaan maa vetää 

nykyisin puoleensa myös nuoria perheellisiä tuottamaan palveluja alueen 

suomalaisyhteisölle.

Thaimaa on suomalaisittain mielenkiintoinen kohdemaa. Siellä käy vuosit-

tain yli 100 000 suomalaista turistia. Yksistään Pattayalla talvehtii tuhansittain 

maanmiehiämme. Tästä huolimatta pysyvä siirtolaisuus Thaimaahan on san-

gen vähäistä, alle 100 henkeä vuodessa. Thaimaa on suomalaisille enemmän 

loma- kuin pysyvä muuttokohde. Tässä suhteessa maa poikkeaa esimerkiksi 

Virosta ja Espanjasta, joihin on muodostunut pysyvämpää suomalaista asutusta. 

Aasiassa Kiina on myös merkittävä muuttokohde, sillä sinne muuttajia oli 

vuonna 2016 noin 300 henkilöä, joista neljännes oli Suomen kansalaisia. Ky-

seessä ovat ilmeisesti enimmäkseen perheelliset liikealan muuttajat. Intia on 

varsin erikoinen tapaus: maahan muutti Suomesta vuonna 2016 yli 400 henkeä, 

joista vain 7 oli Suomen kansalaisia. Muiden kansalaisuuksien kohdalla kyse on 

mitä ilmeisimmin paluumuutosta, jonka syitä ilman lisätutkimusta on vaikea 

sanoa. Joka tapauksessa selvä enemmistö Intiaan palaajista oli työikäisiä (25–44 

-vuotiaita) miehiä. Pesäpallon kannalta maat eroavat toisistaan: tiettävästi Kii-

nassa ei ole pelattu kansallispeliämme. Sen sijaan Intiassa on vähäisestä siir-

tolaisuudesta huolimatta virinnyt paikallisen väestön keskuudessa aktiivinen 

pesisinnostus. Siitä enemmän Intiaa koskevassa luvussa 6.7.

Pesäpalloa on pelattu aktiivisesti keskisen Euroopan maissa kuten Sveitsissä 

ja Saksassa. Kummassakin asuu noin 10 000 hengen suomalaisvähemmistö. 

Muuttojen taustat ovat 1960-luvulla, jolloin suomalaisia lähti opiskelemaan ja 

harjoittelemaan kieltä näihin maihin. Naiset olivat tuolloin muuttajien enem-

mistönä. Pesäpallon säilyminen Sveitsissä ja Saksassa perustuu paljolti aviolii-

ton kautta tapahtuneen innostuksen: kun suomalaisten into on hiipunut, ovat 

puolisot ja jälkikasvu ottaneet ohjat käsiinsä.

Varovaisen arvion mukaan ulkomailla asuu noin kaksi miljoonaa suoma-

laistaustaista henkilöä, pesäpallolle löytyy potentiaalista harrastuspohjaa. Vii-

meisimpien tilastojen mukaan (2012) Kanadassa ja Yhdysvalloissa on yhteensä 

800 000 henkeä, jotka ovat ilmoittaneet omaavansa suomalaiset juuret. Heistä 

noin 700 000 asuu Yhdysvaltojen puolella. Mielenkiintoinen havainto on se, 

että vaikka tanskalaisia on muuttanut Pohjois-Amerikkaan suunnilleen saman 

verran kuin suomalaisia, ilmoittaa nykyisin 1,6 miljoonaa yhdysvaltalaista 

omaavansa tanskalaiset juuret. Ruotsalaisten ja norjalaisten kohdalla saman 

ilmoittaa noin 5 miljoonaa henkeä. Suomalaisten vähäisemmän määrän selittää 

ainakin se, että meikäläisten suurin muutto alkoi Yhdysvaltoihin 20–30 vuotta 

skandinaaveja myöhemmin. Pohjoisia naapureitamme asuu siis Yhdysvalloissa 

yhden sukupolven verran enemmän. Toisaalta jälkipolvet oletettavasti ilmoit-
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tavat mieluummin olevansa skandinaaveja, vaikka heidän suvuissaan voi olla 

yhtä lailla suomalaisiakin isopappoja tai -mammoja. 

Suomalaiset ovat amerikkalaistuneet kovaa vauhtia. Nykyisin espanjan kieli 

on suomalaisperäisten keskuudessa toiseksi puhutuin kieli englannin jälkeen, 

kiitos lukuisten seka-avioliittojen. Ilmiö ei ole mitenkään ainutlaatuinen Yh-

dysvalloissa, asuuhan maassa jo yli 40 miljoonaa latinoa.

Ruotsissa asuu viimeisimmän tilaston mukaan noin 720 000 suomalaispe-

räistä henkilöä, eli noin 7 prosenttia maan väestöstä. Luku kattaa ensimmäisen, 

toisen ja kolmannen polven siirtolaiset. Yksistään Suomessa syntyneitä asuu 

Ruotsissa nykyisin noin 150 000 henkeä. Luku pienenee vääjäämättä, sillä 

ryhmään kuuluvat ovat pääasiassa takavuosikymmenien suureen muuttoon 

osallistuneita. Suomessa syntyneiden lapsenlapset ovatkin nykyisin selvästi 

suurin ruotsinsuomalainen ryhmä, sillä heitä asuu naapurimaassamme hie-

man yli 300 000 henkeä. 

Suomalaisen siirtolaisuuden tulevaisuus?

On ilmeistä, että suurten muuttojen aika Suomesta on ohi, enää ei ole odotetta-

vissa Ruotsin tai Amerikan muuttojen tyyppisiä kansainvaelluksia. Toki eläkeläi-

set liikkuvat aktiivisesti jatkossakin, joten Floridan, Espanjan Aurinkorannikon 

ja Thaimaan Pattayan kaltaisia keskittymiä löytyy jatkossakin. Esimerkiksi Es-

panjan kohdalla on huomattu, että kun asujaimisto on tarpeeksi maksukykyistä 

ja paikallaan pysyvää, muuttaa Suomesta myös nuorempia perheitä. He tuovat 

usein mukanaan yritystensä kautta palveluja paikallisille suomalaisille.

Vaikka suomen kieli vähitellen hiipuu Ruotsissakin, säilyvät sukulaisuus- ja 

kulttuurisiteet vielä vuosikymmeniä ellei -satoja. Tosin pesäpallo lienee ohitta-

nut naapurissamme suuruutensa päivät. 
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6. 
Pesäpallo maailmalla –  
pelin ystävät kertovat

Erittäin lyhyestä aineistonkeruuajasta johtuen seuraavassa tarkastelussa keskity-

tään vain niihin maihin, joista on saatu pesäpalloon liittyvää materiaalia. Eniten 

tietoa on tullut Ruotsista, onhan siellä myös suurin ja elinvoimaisin suomalai-

syhteisö tällä hetkellä. Pääasiallisen tarkastelun suoritan Seppo Reijosen (2017) 

Eskilstunasta lähettämän Ruotsin pesäpalloa koskevan historiikin perusteella. 

Alkujaan Sepon kirjoitusta on käytetty Suomalaiset Ruotsissa -historiateoksen 

lähdemateriaalina (Korkiasaari ja Tarkiainen 2000, 384–408). Seppo on ystä-

vällisesti päivittänyt tiedot tämän vuosituhannen osalta. Koska sekä kyseisessä 

historiateoksessa että Laitisen (1983) pesäpallokirjassa Ruotsin vaiheet on kirjattu 

selkeästi ja yksityiskohtaisesti, pitäydyn lähinnä kokonaisuuksien hallinnassa.

6.1. Ruotsi

Ruotsinsuomalainen pesäpallo pähkinänkuoressa

Helsingin olympialaisten aikana ulkomaalaisille, erityisesti pohjoismaalaisille 

koetettiin juurruttaa pesäpalloa vaihtelevalla menestyksellä. Yksittäiset ruotsalai-

set urheiluvaikuttajat koettivat saada pelin leviämään maassaan, mutta menestys 

oli kohtuullisen heikko. Toimintaa oli myös Norjan suuntaan, mutta menestys 

oli samansuuntainen kuin Ruotsissa: yksittäisiä opettajia tai opettajaryhmiä 

kävi Suomessa kursseilla, mutta laajempaa pelitoimintaa ei Norjassa virinnyt. 

Olympialaisten näytösotteluissa oli katsojia kauempaakin, sillä pian olympia-

kisojen jälkeen tuli Egyptistä pyyntö saada Suomesta pelivälineitä ja sääntökirjo-

ja. Sen jälkeen maan pesistoiminnasta ei ole uutisia kuulunut. Kuten aikaisem-

min todettiin, suhtautui itse Tahko Pihkalakin pesäpallon kansainvälistymiseen 

sangen varauksellisesti, hänelle riitti mainiosti kotimaan pelitoiminta. Suomen 

Pesäpalloliitto on jatkanut samalla linjalla. Liiton toimintakertomus vuodelta 



– 30 –

1977 toteaa: Toiminnan tarkoituksena on ollut se, että liitto ei pyri aktiivisesti 

viemään lajia ulkomaille, mutta antaa kyllä resurssiensa puitteissa apua asiasta 

kiinnostuneille. (Laitinen 1983, 231)

Vaikka vaatimattomuus kaunistaa, niin ei se kuitenkaan pelin leviämistä 

edistä.

Vastuu pesäpallon kehittämisestä naapurimaassamme jäi suomalaisille 

siirtolaisille, joita oli muuttanut kymmenin tuhansin Ruotsiin toisen maail-

mansodan jälkeen. Käytännössä alkuvaiheessa toiminta kietoutui osaksi Suo-

mi-Seurojen toimintaa, toki pesäpalloon erikoistuneita seurojakin perustettiin. 

Käytännön pelitoiminta alkoi 1950-luvun alussa, jolloin esimerkiksi Borlängen 

Suomi-Seurassa vuonna 1951 aloitettiin kansallispelimme pelaaminen. 

Fagerstassa myös innostuttiin pelistä tulisesti. Alussa toiminta käynnistyi 

hieman yskähdellen. Seuraavassa Helge Ängeslevän muistelu Seppo Pesosen 

(2017) ylöskirjoittamana Fagerstan pesäpallon hieman myrskyiseltä alkutaipa-

leelta:

Ojala ei ollut ainoa, jota alkoi vaivata henkisen köyhyyden tunne ja yhteistyön 

puute, sellaista alkoi esiintyä vähintään puolessa Fagerstan suomalaisessa 

siirtokunnassa. Se kyti ihmisten mielissä syksyn 1953 ja talven 1954 ja pur-

Kuva 11. Borlängen Suomi-Seuran pesäpallojoukkue 1950-luvun lopulla. Lähde: 
www.borlangensuomiseura.se
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kaantui lopulta keväällä 1954. Veli Ala-Nikkolan keräämällä rahasummalla 

ostettiin Fagerstan suomalaisille yhteiset pesäpallomailat, pallot ja räpylät. 

Ensimmäiset sanat tuollaiseen yhteistyöhön sanelivat Veli Ala-Nikkola, 

Lassi Mäenpää ja Paul Finnilä. Ala-Nikkola oli kuitenkin ainoa noista kolmesta, 

joka uskalsi kerätä rahaa listalla. Panokset eivät olleet suuria, kaksi tai viisi 

kruunua, mutta kun antajia oli paljon, niin tulihan siinä sen verran, että peliä 

ei tarvinnut aloittaa ilman räpylää.

Pelivälineet tilattiin Suomesta. Ala-Nikkola sai tietää niin myöhään lauan-

taina räpylöiden tulosta, että posti oli ehtinyt mennä kiinni. Siinä sitä oltiin, 

ensimmäinen peli oli määrä pelata sunnuntaina Norbyn kentällä ja pesäpal-

lovälineet olivat postin hyllyllä. Kynsäsi siinä Ala-Nikkola parikin kertaa kor-

vallistaan, mutta touhun miehenä hän sanoi itselleen: ”Pirskutti, mennähän 

sisän kautta”. Niin hän kolisteli pihan puolen ovia ja pääsi sisälle. Peli alkoi 

sovittuun aikaan sunnuntaina kello 13. Tämän ensimmäisen pesäpallopelin 

jälkeen virisi keskustelu Fagerstan Suomalaisen Seuran perustamisesta, joka 

perustettiinkin 2. toukokuuta 1954. Seuran pesäpallojoukkueella oli hyvä 

menestys vuoden 1955 pesäpallosarjassa.

Vapputanssit pidettiin ilotulituksineen ja emäntäkaartin komeine kahvi- 

ja voileipäpöytineen. Juhlat aloitettiin Suomen lipun nostolla salkoon. Tätä 

onnellista toimintakautta ei kuitenkaan kestänyt kauan. Pian vapun jälkeen 

alkoi ilmassa tuntua palaneen käryä ja samanaikaisesti alkoi johtokunnan 

eräiden jäsenten käyttämissä puheenvuoroissa ilmetä pistävä sävy. Tilanne 

kärjistyi huippuunsa kun kuultiin, että pesäpallojoukkue oli puheenjohta-

jan luvalla käyttänyt seuran varoja 300 kruunua matkakuluihin ilman, että 

asiasta oli ilmoitettu johtokunnalle. Juhannuspäivänä pidetyssä juhlien 

tilityskokouksessa tuli niin paljon sananharkkaa, että puheenjohtaja ilmoitti 

luopuvansa tehtävästään ja kolme johtokunnan jäsentä uhkasi erota, jos 

demokratia ei ala pelata seurassa.

Pian kuitenkin laineet Fagerstassa laimenivat ja päästiin arjen toimintaan eli 

pesäpallon peluuseen. Sinällään seuran alkuvaiheet ovat tyypillisiä siirtolai-

suusyhteisöille: toiset ovat pilkunviilaajia, toiset vetävät mutkat suoriksi. Toiset 

osaavat maan kieltä, jotkut eivät. Ainoa yhdistävä tekijä on siirtolaisuus, ja joskus 

se on heikko liima yhdistämään erilaisia persoonia.

Pesäpallon varsinainen läpimurto Ruotsissa tapahtui 1950-luvun puolivälis-

sä, kun vuonna 1956 perustettiin Suomen Pesäpalloliiton Ruotsin piiri. Saman 

tien aloitettiin laaja sarjatoiminta, joka jatkui nousujohtoisena seuraavat 30 

vuotta. Ruotsin pesäpallo sai selvän piristysruiskeen suurten siirtolaisvirtojen 

myötä 1960- ja 1970-luvuilla. Tuolloin Ruotsiin muutti pysyvästi noin 200 000 

suomalaista. Noihin aikoihin ruotsinsuomalaisten pelitoiminta oli myös laa-
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jimmillaan, sillä maan sarjatoimintaan osallistui kahdessa eri divisioonassa yli 

50 joukkuetta (Pesonen 2017, 4).

Ruotsin kuuluminen Suomen Pesäpalloliittoon eräänlaisena ulkojäsenenä 

oli epävirallinen järjestely. Asiaan puututtiin vuonna 1965, jolloin piiritoiminta 

lakkautettiin ja perustettiin Ruotsin Pesäpalloliitto omana järjestönään. Ruotsin 

Pesäpalloliiton (Svenska Bobollförbundet) tavoitteena oli päästä nimenmuutok-

sen myötä Ruotsin valtakunnallisen urheiluliiton jäseneksi, mikä ei kuitenkaan 

onnistunut. Suomalaisten pesäpalloharrastajien pyrkimyksenä oli tehdä lajia 

tunnetuksi valtaväestön keskuudessa. Tunnetun ruotsinsuomalaisen pesäpal-

lovaikuttajan Martti Halisen mukaan se ei tuottanut sanottavasti tuloksia (Kor-

kiasaari ja Tarkiainen 2000, 233). Ruotsin pesäpallopiirin 10-vuotishistoriikista 

käy hyvin selville, kuinka laajaa ja voimakasta Suomen Pesäpalloliiton tuki oli 

1960-luvulla Ruotsin suuntaan. Yhteistyö ei koskenut vain ruotsinsuomalaisia, 

vaan myös kantaväestöä. Esimerkiksi vuonna 1962 oli maahan koulutettu 50 

pesäpalloneuvojaa (Halinen 1965, 11). Tästä massiivisestakaan tuesta huolimatta 

pesäpallo ei juurtunut kantaruotsalaisten keskuuteen. 

Ruotsissa oli voimakkaita pesäpalloseuroja, jotka voittivat useitakin Ruotsin 

mestaruuksia peräkkäin. Seppo Pesonen (2017) on kirjannut miesten Ruotsin 

mestarijoukkueet vuosilta 1955–1998. Köpingin–Kolsvan joukkue voitti 15 mes-

taruutta. Varsinkin alkuaikoina Tukholman Suomalaisen Seuran joukkue piti 

valtikkaa. Pian seuran pesäpalloilijoista huomattava osa perusti Otava-seuran. 

Uuden seuran perustamisen yhdeksi syyksi mainittiin vuonna 1956 raittiusaa-

te: Otava-seuran historiikissa todetaan, että ”siihen aikaan suomalaisten tans-

seissa Tukholmassa esiintyi paljon juopumusta. Otava-Seuran tarkoituksena 

oli järjestää tanssiaisia, joihin päästettiin ainoastaan raitista yleisöä.” (Pitkänen 

1981, 11) Ehkä syitä oli muitakin. Joka tapauksessa Tukholman Suomalaisen 

Seuran ja Otavan välisiä otteluja pelattiin aluksi verenmaksu suussa: …1950- 

ja 1960-luvun vaihteessa Otavan ja Tukholman SS:n välillä syntynyt kuilu kävi 

varsin näkyväksi joka kerta näiden seurojen kohdatessa toisensa. Näissä peleis-

sä ei ollut kysymys ainoastaan siitä, kuka on mestari Ruotsin pääkaupungissa, 

vaan hyvin suurelta määrin puolin ja toisin pyrittiin pelikentällä maksamaan 

vanhoja kalavelkoja. (Pitkänen 1981, 18). Pelaajien ikääntyessä ja tutustuessa 

paremmin jälleen toisiinsa alkoi pöly skisman osalta laskeutua. Aikaa myöten 

Tukholman Suomalaisen Seuran veteraaneja siirtyi luontevasti Otavan puolelle 

valmentamaan tai toimimaan toimihenkilöinä (Pitkänen 1981, 19). Pesäpalloa 

ei ole turhaa sanottu älypeliksi.

Vielä 1990-luvulla ruotsinsuomalaiset joukkueet pelasivat ruotsalaisissa ja 

kansainvälisissäkin turnauksissa, mutta vähitellen ikä teki tehtävänsä Suomesta 

tulleille ja kotoutuminen heidän jälkeläisilleen – pesäpallo hiipui. Seppo Peso-

sen kirjoitukseen perustuen Korkiasaari ja Tarkiainen kirjoittivat (2000, 393):
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Vaikka vielä 1980-luvulla perustettiin pesäpalloseuroja, olivat lajin kulta-ajat 

Ruotsissa auttamattomasti ohi. Viime vuosituhannen loppupuolella sarja-

toiminta oli latistunut jo lähes kokonaan ja kaudella 1999 ei pelattu varsi-

naisia sarjapelejä enää lainkaan. 1990-luvulla ruotsinsuomalaiset kuitenkin 

osallistuivat Ruotsin edustusjoukkueella lajin ensimmäisiin ja toisiin World 

Cup -kisoihin Suomessa (1992 ja 1997).

Mutta eipäs heitetä kirvestä kaivoon. Seppo Pesonen lähetti tätä julkaisua 

varten päivityksen nykypäivän tilanteesta (sähköposti tämän kirjoittajalle 

21.5.2017):

1990-luvun lopun jälkeen ei siis varsinaisia sarjapelejä ole Ruotsissa enää 

pelattu. Toimintaa on harrastettu kuitenkin pienemmässä mittakaavassa 

mm. Södertäljessä, Tukholman seudulla, Köpingissä ja Göteborgissa. Ruot-

sin joukkue on osallistunut World Cup -turnauksiin, jonne olisi tarkoitus 

kerätä joukkue myös tänäkin vuonna (2017 Turku). Viimeinen tietooni 

tullut ottelu, joka on pelattu Ruotsissa, oli RSKL:n 50-vuotisjuhlavuonna 

(2007) järjestetyssä liikuntatapahtumassa Eskilstunassa, vastakkain olivat 

Södertäljen ja Köpingin yhdeksiköt. Ja tietenkin tälläkin kertaa voitti Köping. 

Nykypäivänä toiminta on todellakin pienimuotoista lähinnä Tukholman 

seudulla. Entiset aktiivit ja pelaajat ovat ikääntyneet ja jatkajia ei ole, pitäisi 

saada apuja muualta. Tämän vuoden (2017) Suomen Superpesiskauden 

avauspeli pelattiin täällä Ruotsissa Zinkesdammissa. Suomen Pesäpalloliiton 

johto kylläkin lupaili apuja ja toivottavasti toiminta saadaan vielä viriämään. 

Ruotsinsuomalaisissa kouluissa on paljon oppilaita, suomen kielen taustaisia 

löytyy maasta vaikka kuinka paljon. Ei ole mistään muusta kun tahdosta ja 

taloudellisesta tuesta kiinni.

Kuva 12. Mainos Suomen Pesäpalloliiton kevättempauksesta, jossa suomalaiset 
superpesisjoukkueet kohtasivat Ruotsissa. Kuva: Suomen Pesäpalloliiton kotisivuilta
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Suomen Pesäpalloliiton avajaistempaus Ruotsissa oli onnistunut, sille 

Zinkensdammin kuululle stadionille oli ahtautunut huhtikuisena viileänä 

päivänä yli 2 000 katsojaa. Paikalliset pesäpallon harrastajat pitivät tapah-

tumaa hyvin onnistuneena.

Ruotsalaiset pesäpallon ystävät kertovat

Pelin hurmaa, järjestötoimintaa ja karhupainia Kanadassa
Martti Halinen, Tukholma

En ole savolainen, vaikka otsikosta niin voisi päätellä, vaan aito keskisuomalai-

nen, henkeen ja vereen vielä tänäkin päivänä. Synnyin Jyväskylässä joulukuussa 

1933, Opistokatu 10:ssä. Katu nykyisin tuntee nimen Yliopistonkatu. 

Sieltä muutimme Kivistö/Halssila-alueelle, jossa vietin poikavuoteni ja 

nuoruuteni ennen Ruotsiin muuttoa 1950. En muuttanut työttömyydestä joh-

tuen, niin kuin tuhannet muut, vaan uteliaisuudesta ja seikkailunhalusta. Se 

oli ranskalainen visiitti, joka kesti puolitoista vuotta. Sain kirjeen kutsuntaan ja 

sitä myötä astuin varusmiespalvelukseen. Syksyllä 1954 sain litteran Lahteen 

menevään junaan. Astuin palvelukseen kuuluisalla Hennalan kasarmilla, jossa 

palvelin tykkimiehenä kevääseen 1955. Vapaa-aikana harrastin urheilua, teat-

teria ja kuorolaulua, jotka muodostivat erittäin huonon yhdistelmän. Aina joku 

harrastus kärsi. Urheilussa lajivalikoimaan kuului kaikki mahdollinen, silloin 

ei erikoistuttu ennen aikuisikää, niin kuin nykyään. Pesäpallo ja hiihto olivat 

pääharrastukseni. Kilpailuissa edustin Jyväskylän Kisa-Tovereita, Jyväskylän 

Hiihtoseuraa, NMKY:tä, Kiriä ja Kiri-Veljiä. Syksyllä 1955 läksin Ruotsiin, ja sillä 

reissulla olen vieläkin. 

Tukholman Suomalainen Seura

Keväällä 1956 etsin  Dagens Nyheterin suomenkieliseltä palstalta ilmoitusta 

suomalaisten tansseista. Se löytyi, mutta vieressä oli myös pieni ilmoitus, jossa 

pyydettiin pesäpallosta kiinnostuneita saapumaan pesäpalloseuran perustavaan 

kokoukseen. Kiriläinen kun olin, niin uutinen tietysti kiinnosti. Lauantai-iltana 

tanssittiin ja sunnuntaina menin kokouspaikalle. Siellä oli paikalla kymmen-

kunta nuorta miestä, joukossa toki pari “ikäloppuakin”. Alustaja kertoi ruotsin-

suomalaisten pesäpallotoiminnasta ja vuosi aikaisemmin (1955) perustetusta 

Suomen Pesäpalloliiton Ruotsin piiristä. 
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Keskustelu oli innokasta, seuran perustaminen todettiin tarpeelliseksi. Minua 

kyllä hieman ihmetytti, kun toinen “ikälopuista” lupasi lahjoittaa rannekellon 

kiertopalkinnoksi, mikäli seura perustetaan! Kun seuran perustaminen oli nui-

jan lyöntiä vaille valmis, niin kokoushuoneen ovi avautui. Sisään astui kaksi 

verryttelypukuista nuorta miestä. ”Minä olen Matti Ruohonen ja tämä on Paavo 

Honkanen. Me tulemme Tukholman Suomalaisesta Seurasta, ei tänne muita 

seuroja tarvita. Meillä on mailat ja räpylät autossa, lähdetään harjoituksiin”, ju-

listi Matti päättävällä äänellä. Ja niin lähdettiin. Kokoushuoneeseen jäivät ne 

kaksi  “ikäloppua”. Jälkeenpäin sain selville, että nämä kaksi miestä halusivat 

perustaa uuden seuran ja alkaa järjestää tansseja sekä pistää rahat omaan tas-

kuunsa. Tanssiminen oli hyvä bisnes siihen aikaan. 

Harjoitukset pidettiin Tantolundenin puiston kentällä Tukholman Sö-

derissä. Siellä oli jo joukkue valmiina harjoituksiin, Mattia ja välineitä 

odoteltiin. Söder on Tukholman kuuluisa kaupunginosa, ja se on suosi-

tun jalkapallojoukkueen Hammarbyn kotiseutu. Siellä Tukholman Suomalainen 

Seura piti harjoitukset ja pelasi kotiottelut aina kentän sulkemiseen asti. Historian 

kirjoihin tulee myös merkitä, että Tantolundenia voidaan sanoa Ruotsin len-

topallon kehdoksi. Pesisharjoituksiin saapui nimittäin runsaasti pelaajia, jotka 

olivat enemmän kiinnostuneita lentopallosta kuin pesäpallosta. Niinpä vieressä 

olevalle pikkukentälle nostettiin lentopalloverkko ja lentopallon harrastajat pää-

sivät oman lajinsa pariin. Kentän ohi kulkevat ihmiset pysähtyivät katsomaan 

meidän touhuja, ja lentopallo kiinnosti heitäkin enemmän kuin pesäpallo. 

Monet pyysivät päästä kokeilemaan lentopalloa ja kaikki olivat tervetulleita. 

Lentopallo-fani Lauri Lintunen kertoi ruotsalaisille pelistä ja me uskoimme, 

että nämä puolestaan veivät asiaa eteenpäin. Näin lentopallo tuli ruotsalaisten 

tietoisuuteen. Tiesimme toki, että myös eestiläiset harrastivat lentopalloa omassa 

toiminnassaan, joten koko kunniaa emme halua ottaa. 

Mainita pitää myös, että Tukholman Suomalainen Seura on maailman toi-

seksi vanhin ulkosuomalaisyhdistys, perustettu vuonna 1894. Olin monella eri 

tavalla aktiivinen seuran toiminnassa, ja minulla oli kunnia, kahteen eri ottee-

seen, toimia seuran puheenjohtajana. TSS oli Ruotsin suurin ja aktiivisin seura, 

parhaimmillaan siinä oli jäseniä yli 7 000. 

Suomen Pesäpalloliiton Ruotsin piiri

Ensimmäisen Ruotsin sarjaan kuuluvan otteluni pelasin Västeråsissa sama-

na keväänä eli vuonna 1956. Käytössä oli vain yksi auto, loput porukastamme 

matkusti junalla. Kuuluin junaryhmään. Löysimme osaston, jossa istui vain 

yksi nuori nainen, joten valtasimme osaston. Matka kesti reilun tunnin ja koko 

matkan ajan pojat kehuivat naisen kauneutta suloisen suomen kielen kaikista 
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kauneimmilla sanoilla. Yhtään rumaa sanaa ei sanottu. Olen jäljestä päin ih-

metellyt, miten tämä rääväsuinen porukka osasi juuri sillä matkalla käyttäytyä 

herrasmiesmäisesti. Yksi pysäkki ennen Västeråsia nainen nousi, otti laukkunsa, 

kääntyi ovella ja hymyili herttaisesti sanoen selvällä suomen kielellä ”kiitos miel-

lyttävästä matkaseurasta”. Vaunuosastoon jäi joukko suu auki istuvia, hölmön 

näköisiä poikia. 

Västeråsin asemalla auto oli meitä vastassa ja vei pelikentälle. Olimme siellä 

hyvissä ajoin, johtuen junan aikataulusta. Kun västeråsilaiset tulivat kentälle, niin 

he ihmettelivät, että miten me olimme pystyneet matkustamaan vain yhdellä 

pienellä autolla. Silmääkään räpäyttämättä valehtelimme, että olimme kaikki 

tulleet samassa autossa. Tämän västeråsilaiset uskoivat ja ihmettelivät, miten 

tosiaan kymmenen miestä mahtuu moisen Opelin kyytiin. 

Ottelun jälkeen tutustuin piirin puheenjohtajaan Viljo Kuittoon. Hän oli 

innokas pesäpallomies, ja työskenteli Asealla insinöörinä. Viljo kertoi piirin toi-

minnasta ja pian olin minäkin aktiivisesti siinä mukana. Kuitto hoiti lähes kaikki 

piirin juoksevat asiat. Kerran tarjosimme hänelle korvausta postimaksuista ja 

puhelimen käytöstä. ”Antaa olla, laitetaan Asean tilille”, hän vastasi hymyillen.

Piirillä ei ollut muita tuloja kuin pieni jäsenmaksu ja sarjaan osallistumis-

maksut. Mitään palkkioita ei maksettu, johtokunnan jäsenet maksoivat omista 

ruokarahoistaan matkakulut ja pienet hankinnat. 

Ruotsin sarja pelattiin Suomen Pesäpalloliiton sääntöjen mukaisesti. Kierto-

palkintona oli lahjoituksena saatu Leijonapatsas [vrt. Maria Nyrhisen kirjoitus/IS]. 

Myöhemmin kun seuroja tuli lisää ja suuremmilla seuroilla oli kaksi joukkuetta, 

pelattiin kahdessa lohkossa matkakustannusten säästämiseksi. Tukholmassa 

pelattiin vuodesta 1975 alkaen joka kevät ennen sarjan alkua Tukholman Malja 

-ottelut. Turnaukseen osallistui neljä–viisi Ruotsin sarjan parasta joukkuetta. 

Ensimmäiseen turnaukseen vuonna 1957 myytiin pääsylippuja á 2 kr! Ensim-

mäisessä turnauksessa meillä oli päällä Ruotsin ensimmäiset baseball-asut. 

Myös suomalaisia joukkueita oli joskus mukana. Suomalaiset vierailivat muu-

tenkin ahkerasti Ruotsissa pelaten ystävyysotteluja. Myös meidän seurat kävivät 

pelireissuilla Suomessa. 

Kesällä 1957 pelasimme sarjaottelun Hallstahammarissa. Sikäläinen seura 

oli paha vastus meille. Hallstan pelaajalta irtosi hieno lyönti kakkosrajaan. Pallo 

meni maisemiin ja kenttä rullasi. Kun sain pallon takaisin kotipesään, menin 

siepparin tontille, painoin pallon juuri ja juuri rajalle ja pyysin tuomaria katso-

maan. ”Laiton lyönti”, sanoin. Hallstalaiset näyttivät pallolle aivan toisen paikan ja 

siitäkös alkoi melkoinen sanasota. Vihdoin tuomari tuomitsi lyönnin laittomaksi 

ja alkoi palauttaa juoksijat pesille. Silloin astui yleisön joukosta pieni, tukeva mies 

ja sanoi, ”tuomari, älkää uskoko tätä miestä, lyönti oli oikea”. Minä käännyin ja 

sanoin, ”mitäs tämä asia sivullisille kuuluu!” Johon kyseinen henkilö vastasi, 

”minä olen Eko Salminen, Suomen Pesäpalloliiton lähettämä tarkkailija, kyllä 
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tämä asia vähän minulle kuuluu.” Käännyin kannoillani, palasin kotipesään ja 

aloin nostella uutta syöttöä. Tunsin itseni melkoisen noloksi. Eko lähti meidän 

kyydissä Tukholmaan ja meistä tuli parhaat kaverit. 

Samana kesänä pelasimme sarjaottelun Kolsvan kesäjuhlien yhteydessä 

Köpingin joukkuetta vastaan.  Katsomossa oli peliä seuraamassa Lauri “Tahko” 

Pihkala. Ottelun aikana alkoi rankkasade ja pelikenttä muodostui melkoiseksi 

rapakoksi. Ottelu pelattiin loppuun ja miehet olivat surkeassa kunnossa. Lo-

petuskiilaan saapui Tahko ja pyysi sanoa jonkun sanan. Ja kyllä meillä rinnat 

kohosi, kun hän kehui meidän peliä ja yksityisiä pelisuorituksia. Vieläkin muis-

tan, sanasta sanaan, hänen viimeisen lauseensa, ”näin hyvää pesäpallopeliä en 

ole nähnyt edes Suomessa, kiitos teille.” Tapasin Pihkalan jonkun kerran tämän 

jälkeen ja hän muisti tuon pelin. Viimeinen tapaamisemme oli Bosön Urheilu-

opistolla Lidingössä, jonkin kurssin yhteydessä 1970-luvulla. Silloin hän koit-

ti “kaupata” minulle salamapalloa. Siihen en kuitenkaan innostunut. Myös ruot-

salaiset Itä–Länsi -ottelut olivat joka kesäinen suurtapahtuma Suomen tyyliin.

Kuva 13. Tukholman Suomalainen Seura (TSS) voitti Ruotsin mestaruuden 1958 
komeine peliasuineen. Kuva: Martti Halisen kirjoittamasta TSS:n historiikista (Halinen 
1965).
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Ruotsin piirin toiminnassa oli mukana vain Keski-Ruotsissa toimivia seuroja: 

Borlänge oli pohjoisin, Örebro eteläisin. Pohjoisessa ja etelässä oli myös pientä 

harrastusta, mutta pitkien matkojen vuoksi sieltä ei osallistuttu sarjatoimintaan. 

Länsirannikolla Göteborgissa oli erittäin aktiivisia seuroja, jotka osallistuivat 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton (RSKL) toimintaan. Oli myös seuro-

ja, jotka eivät erinäisten riitojen vuoksi halunneet kuulua mihinkään liittoon. 

Näissä seuroissa pelattiin myös pesäpalloa. Göteborgilaiset tulivat mukaan 

pesäpallotoimintaan hyvin myöhäisessä vaiheessa. Kiitos siitä kuuluu Veikko 

Holapalle, joka taisteli viimeiseen asti, viimeisenä puheenjohtajana, ennen 

kuin RSKL otti pesäpallon omiin hoteisiinsa. Tämä olikin viimeinen kuolinisku 

Ruotsin pesäpallolle.

Alussa oli pesäpallopiirin ohjelmassa muutakin urheilutoimintaa. Mes-

taruuskilpailuja pidettiin yleisurheilussa, maastojuoksussa, lentopallossa ja 

taisi hiihtokin olla mukana. Kesällä oli myös kolme suurtapahtumaa: Kolsvan 

helluntaijuhlat, Torshällan juhannusjuhlat ja Fagerstan elojuhlat. Ohjelma oli 

erittäin runsasta, mukana oli sekä kulttuuria että liikuntaa. Katsojia saapui run-

saasti yli koko Ruotsin. Eräillä Fagerstan elojuhlilla olimme pelaamassa kahta 

sarjaottelua. Fagerstassa oli kaksi joukkuetta, joten selvisimme yhdellä matkal-

la. Lauantaina pelasimme ensimmäisen ottelun, ja illalla menimme elojuhli-

en tansseihin kansanpuistoon. Kerroin siellä Fagerstan puuhamiehelle Sulo 

Karhulle, että suurlähettiläs Tarjanne on tulossa katsomaan peliä. En sanonut 

miksi. Suurlähettiläs tuli nimittäin hakemaan poikaansa, joka pelasi meidän 

joukkueessamme kolmosvahtina. 

Sunnuntaina pelasimme ja yllättäen kesken kiperän tilanteen, pelituomari 

Veikko Jyrkkä, pesäpallomies ja eräs ruotsinsuomalaisen järjestötyön kantavista 

voimista, puhalsi pelin poikki. Ihmetys oli suuri. Kysyin tuomarilta, ”miksi peli 

katkaistiin?” Hän viittasi läheiselle kentälle johtavalle tielle. Näin mustan limou-

sinen, suurlähettilään auton saapuvan. Kun Tarjanteen suurlähettiläspariskunta 

tuli kentälle, niin läheisestä pusikosta neljä miestä kantoi kaksi suurta nojatuolia, 

joihin Tarjanteet istutettiin. Sitten Fagerstan pelaajat ja kaikki tuomarit asettui-

vat jonoon ja juoksivat kättelemään vieraita. Meitä hieman nauratti, mutta kol-

mospesävahtimme Tarjanteiden poika, nauroi suorastaan vatsaansa pidellen. 

No, peli jatkui, ja kun tuli palkintojenjaon aika, niin sen suoritti rouva Tarjanne 

ja arvatkaa, kuka sai meidän parhaan pelaajan palkinnon? Eikä ansiotta, hyvä 

pelimies Tarjanteen poika oli. 

Piiri järjesti myös ohjaaja- ja tuomarikoulutusta, johon aluksi saatiin luen-

noitsijat Suomesta. Loppuaikana kurssit vedettiin omin voimin, samoin kuin 

kirjurikurssit seuratasolla. Myös seurojen edustajat osallistuivat jonkin verran 

Pesäpalloliiton järjestämille kursseille Suomessa. Itse osallistuin useille liiton 

kursseille. Kirjoitin eräällä piiriohjaajakurssilla Pajulahdessa lähes maksimipis-

teet tuomarikokeessa. Sain palkinnoksi baseball-pallon, joka on edelleen tallessa. 
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Ruotsissa oli vilkasta seuratoimintaa jo ennen piirin perustamista. Niin-

pä vuonna 1957 perustettiin Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto (RSKL). 

Sen jäsenmäärä nousi heti huomattavasti pesäpallopiiriä suuremmaksi. Sa-

moin liiton taloudelliset resurssit olivat paremmat, koska avustusta tuli sekä 

Ruotsin että Suomen valtioilta. Niinpä tehtiin päätös, jonka uskottiin olevan 

eduksi ruotsinsuomalaiselle liikuntatoiminnalle: RSKL otti hoitaakseen kai-

ken liikuntatoiminnan pesäpalloa lukuun ottamatta. Oliko tämä viisas päätös 

pesäpallon kannalta, siitä voidaan olla vain kahta mieltä? RSKL:n jäsenseurat, 

johon myös pesäpalloa pelaavat seurat kuuluivat, olivat taloudellisesti melkoi-

sen hyvinvoivia. Järjestettiin tanssitilaisuuksia tangoa janoaville suomalaisille. 

Sai vaikutelman, että ainoastaan Ruotsin pesäpallopiirimme kärsi rahapulasta. 

Ei ole liioiteltua sanoa, että Tukholman Suomalainen Seura osti Suomi-talon 

Tukholman keskustasta tanssirahoilla. Suomi-talossa toimii tänään Suomen 

Tukholman Kulttuuri-instituutti. 

Kuva 14. Puheenjohtajuutensa ohella Martti Halinen oli aktiivinen ja ansioitunut 
tuomarikouluttaja. Kuvassa Karlskogan koulutustilaisuus 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteessa. Vasemmalla sivukuvassa Köpingin pesisaktiivi Eero Uski. Kuva: Martti 
Halisen kotialbumi.
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Ruotsin Pesäpalloliitto

Janne Vonka Torshällasta valittiin pesäpallopiirin puheenjohtajaksi Viljo Kuiton 

muutettua Suomeen. Hänestä tuli myös ensimmäinen Ruotsin Pesäpalloliiton 

puheenjohtaja. Minut valittiin Janne Vongan seuraajaksi ja minä puolestani 

luovutin nuijan seuratoverilleni Onni Kontiselle. 

Vuonna 1965 Suomen Pesäpalloliiton puheenjohtaja Erkki Kivelä saapui 

Tukholmaan arvovaltaisen seurueensa kanssa. Oli järjestetty kokous hotelli 

Malmenissa, jonne myös piirin edustajia oli kutsuttu. Paikalla oli myös rehtori 

Bernt Möllberg Ruotsin Koulu-urheiluliitosta. Oli tarkoitus perustaa Ruotsin 

Pesäpalloliitto ja näin myös tapahtui. Samalla sovittiin, että Suomen Pesäpal-

loliiton Ruotsin piiri lopettaisi toimintansa ja siirtyy toimimaan uudessa liitos-

sa. Päätettiin myös anoa RF:n, Ruotsin valtakunnan urheiluliiton jäsennyyttä. 

Bernt Möllbergille luovutettiin Pesäpalloliiton hopeinen ansiomerkki kiitokseksi 

tekemästään työstä pesäpallon hyväksi. Möllberg oli usean vuoden ajan levit-

tänyt Koulu-urheiluliiton kautta tietoa pesäpallosta Pohjois-Ruotsin kouluille.  

Tämä oli meille yllätys, sillä tällaisesta toiminnasta emme olleet tietoisia. Miksi 

meille ei oltu kerrottu, on salaisuus tänäkin päivänä. Kun kokous päättyi, niin 

Bernt Möllberg ilmoitti, että nyt Koulu-urheiluliitto lopettaa pesäpallon, ja siitä 

saa huolehtia perustettu Pesäpalloliitto. Näin jälkiviisaana voi todeta, että tämä 

oli ensimmäinen kuolonisku Ruotsin pesäpallolle.

Piirin toiminnassa oli ollut erittäin vähän nuorisotoimintaa. Se ei ollut tar-

peellista, koska Suomesta tuli jatkuvasti uusia pelaajia. Nyt olivat asiat saaneet 

uuden käänteen. Aloimme itse suunnitella pesiksen levittämistä kouluihin. 

Se vaati kuitenkin rahaa ja sitähän meillä ei ollut. Materiaaliakin oli ruotsiksi 

heikosti, sitä piti saada lisää. Ruotsinkieliset säännöt olivat vanhentuneet, eikä 

Pesäpalloliitolla ollut mahdollisuutta uusia sääntöjä. Piti myös saada matkarahaa 

ja pientä palkkioita kouluja kiertävälle esittelijälle. Ketään ei voinut pyytää va-

paehtoiseksi sellaiseen urakkaan. Ensin otimme Jannen (Vonka) kanssa teh-

tävän ja aloimme kääntää sääntöjä ruotsiksi. Se oli kovaa hommaa, siinä meni 

monta viikonloppua. Teimme minkä osasimme, mutta huomasimme pian, 

että ilman ammattiapua emme hommasta selviä. Suomi Toimistossa, nykyi-

sessä Finska Turistbyrånissa työskenteli ystäväni, valantehnyt kielenkääntäjä 

Maj Valenius. Hän oli aktiivinen TSS:n jäsen vuosikymmenien takaa. Kerroin 

Majlle murheemme ja hän lupautui tarkistamaan tekstimme ilman korvausta. 

Näin tapahtui ja Suomen Pesäpalloliitto painatti säännöt. Sitten pakkasimme 

reppumme ja matkustimme Jannen kanssa Helsinkiin Suomen Pesäpalloliiton 

vuosikokoukseen. Pidin siellä pienen puheen, jossa kerroin suunnitelmistamme 

ja pyysin liittoa vastaamaan kustannuksista. Viimeisenä pisteenä iin päälle esi-

tin arvion, että pesäpallo on viidenkymmenen vuoden päästä vain Kontioiden 

peli, jos sitä ei saada kansainvälistettyä (onneksi olin väärässä). Puheenjohtaja 



– 41 –

Erkki Kivelä vastasi suoralta kädeltä kieltävästi anomukseemme ja sanoi lopuksi, 

”sitä paitsi, Pesäpalloliitto ei ole kiinnostunut pesäpallon kansainvälistämisestä!”

Pesäpallo menee vastatuulessa

Kylmää vettä niskaan tuli myös Ruotsin valtakunnan urheiluliiton RF:n taholta. 

Meitä ei hyväksytty jäseneksi. Vuosien aikana tehtiin vielä kaksi epäonnistunut-

ta yritystä. Meitä kehotettiin liittymään Ruotsin Baseball-liiton jäseneksi. Sitä 

emme uskaltanet tehdä, pelkäsimme joutuvamme huutolaispojan asemaan ja 

sulautumaan baseball-pelaajien joukkoon. Meidän pelaajia oli nimittäin useaan 

otteeseen kosittu sinne. Jotkut olivat käyneet kokeilemassa amerikkalaista peliä, 

mutta tulivat pian takaisin. Oli kuulemma kovin yksinkertainen peli. Ei edes se, 

että RF:n pääsihteeriksi valittiin suomalainen mies Bengt Sevelius, Tukholman 

suomalaisen seurakunnan kirkkoherran poika, auttanut asiaa. Seuroissa aloitet-

tiin pientä nuorisotoimintaa. Erikoisen hyvää työtä tehtiin Upplands Väsbyssä 

ja Köpingissä, jossa Martti Jäske ja Eero Uski ymmärsivät nuorten merkityksen. 

Olimme myös yhteydessä Uppsalan yliopistoon, jossa oli paljon suomalaisia 

opiskelijoita, ja jossa jo 1950-luvun alussa pelattiin pesistä. Koulutussuunni-

telma ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Eräänä kantona kaskessa olivat välineet 

ja erityisesti niiden puute. Pesisvälineitä ei saanut kuin Suomesta ja ne olivat 

kalliita. Ja näinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi: pelaajat vanhenivat, nuo-

ria ei tullut, maahanmuutto lakkasi, joten uusia pelaajiakaan ei enää muuttanut 

Ruotsiin. Siinä taisi sitten lopulta intokin kadota. 

Taitaa Södertälje olla nykyisin ainoa paikka, jossa jotain yritetään edelleen 

pesäpallon eteen tehdä. Siellä Heikki Ruusila tekee minkä voi ja ainakin silloin 

kun World Cup on tulossa. 

Erääksi ruotsinsuomalaiseksi pesäpallon “suurmenestykseksi” jäänee his-

toriakirjoihin osallistuminen Suomen suurkisoihin vuonna 1966. Ruotsi raivasi 

tien pesäpallosarjan loppuotteluun. Vastaan asettui Satakunta. Suuryllätys oli 

lähellä. Ruotsi johti ottelua, Satakunta oli viimeisen kerran sisällä, viimeinen 

lyöjä, viimeinen lyönti. Lyönti nousi varmaksi kopiksi. Mutta, pallo oli kuuma, 

se ei pysynyt kopparin hanskassa, ja näin kenttä rullasi. En itse ollut mukana, 

mutta näin minulle on kerrottu. 

Ruotsinsuomalaiset Kanadassa

Olin mukana, kun Tukholman Suomalainen Seura teki pesäpallohistoriaa ole-

malla ensimmäinen seura, joka läksi pelireissulle ison rapakon taakse Kanadaan. 

Kaksi viikkoa kiersimme reittiä Toronto–Thunder Bay edestakaisin koulubussilla. 



– 42 –

Halpaa kyytiä, kovat puupenkit, mutta hauskaa oli. Toronton suomalaisia vas-

taan pelasimme heidän kesäpaikassaan Utarassa. Matkalla kohti Thunder Bayta 

pysähdyimme Sudburyssä ja Sault Ste. Mariessa mennen tullen. Pelasimme 

kahdeksan ottelua, otteluvoitot saimme numeroin 6–2. Kanadansuomalaisten 

pelitaso oli suunnilleen samaa luokkaa kuin meillä Ruotsissa. 

Eräällä erämaataipaleella tulimme huoltoasemalle. Auto piti tankata ja poi-

kien painetta keventää. Oli vain yksi pieni WC, joten suurin osa porukkaa meni 

huoltoaseman taakse. Siinä seisottiin pienen jyrkänteen reunalla, rivissä kuin 

kanat orrella. Metsästä kuului kahinaa. Yllätys oli melkoinen, kun eteemme 

ilmestyi musta karhu. Kun eläin huomasi meidät, niin se nousi takajaloille ja 

katseli meitä yhtä uteliaana kuin me sitä. Eräs “uhkarohkea”, ei pelaaja, loihe 

lausumahan, ”karhu, tule tänne niin painitaan”, ja levitteli käsiään. Karhu ei 

osannut suomea, koska se vaan heilutti päätä. ”No, tule nyt Ahdin kanssa pai-

nimaan”, mairitteli Ahti. Karhu vaan katsoi ja keinutti päätään. Silloin Ahti alkoi 

laskeutua alas rinnettä, ”no, jos sinä et tule tänne, niin minä tulen sitten sinne”. 

Hän jatkoi alas laskeutumista ja me hölmöt emme tehneet mitään, vaan katse-

limme ja nauroimme. Kun Ahti on kahden metrin päässä karhusta, niin eläin 

Kuva 15. Tukholman Suomalainen Seura kävi Kanadan turneella pelit Thunder Bayta 
ja Torontoa vastaan. Kuvassa Thunder Bayn Reippaan hyvät vastustajat. Kuva: Martti 
Halisen perhealbumi.
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pudottautui kaikille neljälle tassulleen, kääntyi ja juoksi metsään niin että rytinä 

kuului. Yhdessä totesimme, että Ahdin henki haisi sen verran pahalle, että se 

ei karhua miellyttänyt. 

Monta kertaa jäljestä päin olemme todenneet, kuinka tyhmästi joskus voi 

ihminen käyttäytyä. Onneksi meillä oli onni mukana, huonolla tuurilla oli-

si jäänyt kamalat muistot. Tämä kaikki tapahtui kesällä 1973. Syksyllä minut 

valittiin RSKL:n ensimmäiseksi liikuntasihteeriksi ja pesäpallohommat jäivät 

vähemmälle. Jos sinä, arvoisa lukija, haluat tietää enemmän ruotsinsuoma-

laisesta liikuntatoiminnasta, niin mene nettiin. Googlaa “Ruotsinsuomalaista 

ruumiinkulttuuria viisi vuosikymmentä”, siinä on Seppo Pesosen keräämä tieto 

lähes kaikesta ruotsinsuomalaiseen liikuntaan liittyvästä. 

Martti Halisen puhelinhaastattelu

Terve Martti, terveisiä Turusta…

…”Kirjoitit lokakuussa 2006 artikkelin ’Pesäpallo ei ole kuollut’. Kirjoituksesi 

löytyy Pesäpalloliiton nettisivuilta. Lopetit kyseisen juttusi kohottavasti, sillä 

tarkoituksenne oli tavata Södertäljen veteraani-tapaamisen jälkeen jo seuraa-

vana vuonna. Oliko teillä uutta tapaamista?”

”Kuule, täytyy sanoa, että sen verran syviä haavoja siinä auottiin illan mittaan, 

että ei ole enää tavattu sen jälkeen niissä merkeissä, valitettavasti.”

”Mihin se pesäpallo sitten siellä Ruotsissa kupsahti Sinun mielestäsi?”

Martin vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä. ”Kyllä se kuoli nuorisotyön puut-

teeseen, ei ollut seuroilla, täkäläisellä Pesäpalloliitolla eikä myöhemmin Ruot-

sinsuomalaisella Keskusliitollakaan minkäänlaista nuorisotoimintaa. Aina tuli 

hyviä ja valmiita pelaajia Suomesta. Ja sitten kun virta Suomesta loppui, oltiin 

tyhjän päällä uusien pelaajien suhteen.”

”Eli olet aika pessimistinen pesäpallon kilpailutoimintaan Ruotsissa?”

Martti mietti tovin. ”Kuule, kyllä suomalainen sarjatoiminta on täällä aina-

kin toistaiseksi loppu, eikä piristystä siihen suuntaan näy. Mutta toisaalta kyllä 

mahdollisuuksia on. Kun täällä Tukholmassa kuukausi sitten suomalaiset huip-

puseurat kävivät pelaamassa Zinkensdammissa, juttelin Suomen Pesäpallolii-

ton toimitusjohtajalle, että kyllä täällä vielä mahdollisuuksia on. Ruotsissa joka 

koulussa pelataan brännbollia, se on eräänlaista nelimaalia. Kaikki sitä täällä 

osaa. Ei kuule tarvitsisi muuta kuin että suomalaiset tekisivät omat joukkueet ja 

menisivät voittamaan brännbollin valtakunnalliset kisat. Ne pelataan vuosittain 

Uumajassa. Ja sen lisäksi suomalaiset voisivat antaa näytösotteluita pesäpallos-

sa. Ei peli juurru tänne, jos ei sitä saada kouluihin. Ruotsiinhan sitä koetettiin 

levittää 1960-luvulla ja silloin erityisesti Bernt Möllberg teki hartiavoimin työtä 

pelin levittämiseksi.”
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”Millainen peli se brännboll on?”

”Jos sanon lyhyesti, niin siinä lyödään omasta syötöstä, pelataan tennispal-

lolla, maila on lyhyt ja aika vapaamuotoinen. Takalaitonta ei ole. Pesiä on neljä, 

ja polttaminen tapahtuu kotipesälle.”

Tuumasin hetken ja sitten välähti. ”Vaikuttaa aivan kuningaspallon ja Tahkon 

kehittämän pitkäpallon viritelmältä. Taitaa olla sukua. Tahkohan itse totesi, että 

pallopelit Suomeen tulivat aikoinaan lännestä. Mitä mieltä Martti olet tästä?”

”Saattaapi olla sukua, niin kuin kaikki pallopelit”, totesi Martti naurahtaen 

iloisesti. 

”Kiitos Martti haastattelusta. Kaikkea hyvää sinne Tukholmaan.” 

”No minäkin lähden tästä saman tien kesämökille, ettei tarvitse täällä Tuk-

holmassa tuijotella naapuritalon kiviseinää. Voi hyvin, pidetään yhteyttä.”

Kuva 16. Södertäljen veteraanitapaamisessa vuonna 2006 hakattiin myös pesäpalloa. 
Ylärivissä vasemmalta Onni Konttinen (Tukholma), Martti Jäske (Upplands Väsby), 
Jouko Salminen (Tukholma), Martti Halinen (Tukholma), Olli Kinnunen (Tukholma), 
ystävän nimi unohtunut, samoin nimi unohtunut, Taisto Ronkainen (Upplands 
Väsby), Alpo Ahonen (Tukholma). Edessä vasemmalta Heikki Ruusila (Södertälje), 
Kauko Määttälä (Upplands Väsby), loppujen ystävien nimet unohtuneet. Kuva: Martti 
Halisen perhealbumi.
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Jälkikirjoitus

Martti Halisen artikkelissa viitataan siihen, että Ruotsin pesäpallotoiminta 

haluttiin pitää erillään Ruotsin Suomalaisen Keskusliiton (RSKL) toiminnasta. 

Tiedustelin RSKL:stä, miten pesäpallo jaksaa nykyisin sen alaisuudessa. Vastaus 

tuli ystävällisesti sähköpostilla:

”Minä olen Teuvo Nevala, Ruotsinsuomalaisen liikunta- ja urheiluliiton 

puheenjohtaja [RSKL:n alainen yksikkö/IS]. Pesäpalloliitto liitettiin vuosia 

sitten RSLU:hun, mutta toimintaa ei ole ollut ollenkaan pesäpallolla!” (Säh-

köposti 10.5.2017)

Oma Mikko-poikamme opiskeli ja työskenteli Ruotsissa kymmenen vuotta en-

nen paluutaan Suomeen. Hän pelasi yliopistonsa brännboll-joukkueessa Uu-

majan turnauksessa. Tuolloin minulle välittyi vaikutelma, joka on hyvä tiedostaa 

Suomessakin. Pelit olivat tuimia ja ne otettiin tosissaan. Mutta itse turnaus oli 

samalla iloinen karnevaali, jossa pidettiin ruotsalaiseen tapaan hauskaa. Onko-

han meillä suomalaisilla hiukan liian tiukka pipo pesiksen suurtapahtumissa?

Itse peli on tosiaan muunnos Ruotsissa 1800-luvulla pelatusta pitkäpallos-

ta, joka tunnettiin Suomessa pelatun kuningaspallon yhtenä sukulaispelinä. 

Brännbollia pelataan myös Saksassa ja Pohjois-Amerikassa Minnesotassa, jonne 

ilmeisesti ruotsalaiset siirtolaiset veivät sen mukanaan (Engan 2003).

Pesäpalloa vesitornin kupeessa 
Liisa Anneberg, Göteborg 

Terveisiä täältä Etelä-Ruotsista. Tänne Malmön kaupunkiin perustettiin tämä 

nykyinen Malmön Suomi-Yhdistys 26.11.1977. Pesäpalloa aloimme pelata ke-

sällä 1978 Vanhan Rosengårdin vesitornin mäellä. Siinä ei ollut oikein tasaista, 

vaan kenttä oli alaspäin viettävä. Siinä oli pitkä heinä, mutta ei se pelaamista 

haitannut. 

Mutta innostusta riitti niin paljon, että hankittiin pesäpalloja ja muutama 

räpylä. Joillain oli oma räpylä. Alkuaikoina siellä oli paljon pelaajia, mutta parin 

vuoden jälkeen loppui innostus. Vuonna 1982 pelasimme viimeiset pelit, kun ei 

ollut tarpeeksi porukkaa ja Malmön kaupungilla oli muita suunnitelmia paikan 

käytöstä. Sen jälkeen emme ole pelanneet. Itse olin mukana muutaman kerran, 

kun tarvittiin pelaajia. Ei ole oikein koskaan pelannut pesäpalloa aikaisemmin, 

enkä osunut palloonkaan kovin usein.
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Tänä päivänä ei ole enää montaa pelaajistamme elossa ja muutamia on 

muuttanut toisille paikkakunnille. Itse olen Malmön Suomi-Yhdistyksen elä-

keläisten toiminnassa aktiivisesti mukana, 

Göteborgin Karhut saunoivat Karhunpesässä
Eino Haapala, Göteborg/Heinola

Tässä kerron vähän pesäpallosta Ruotsissa 1970–1980-luvuilla. Muutin Suo-

mesta Ruotsiin vuonna 1974 yhden pelikaverini kanssa. Tarkoituksenani oli 

harjoitella talvi Göteborgissa, koska siellä oli normaalisti hyvät olosuhteet tree-

nata läpi talven. 

Ensimmäisenä kesänä pelasimme Trollhättanin Suomi-Seuran joukku-

eessa. Keikka kuitenkin jatkui, koska Göteborgiin perustettiin pesäpalloseura 

Kuva 17. Tältä näyttää Liisan ja hänen malmöläisten kumppaneidensa pelikenttä 
nykyisin. Suomi-Seura toimi tuolloin vanhassa Rosengårdin kartanossa, joka oli 
lähellä vesitornia. Liisan mukaan puita ei tuolloin ollut kentällä peliä häiritsemässä. 
Lähde: fi.wikipedia.org
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Bergsjön Karhu ja päätimme jatkaa pelaamista Ruotsissa. Huhtikuussa 1975 

pelattiin ensimmäinen Finn Sanomien järjestämä Finn Cup Gårdstenin ken-

tällä Göteborgissa. Köpingin Suomi-Seura voitti tuon turnauksen. Pesäpalloin-

nostus kasvoi koko Ruotsin alueella ruotsinsuomalaisten keskuudessa, ja pian 

pelattiinkin sitten jo kahdessa eri sarjassa. Mestaruussarjassa oli parhaillaan 

kahdeksan joukkuetta ja kakkossarjassa 10 joukkuetta. Bergsjön Karhu vaihtoi 

nimensä vuonna 1975 ja siitä tuli Karhu IF Göteborg. Aiemmin mestaruussarjaa 

hallinneet Bofors Bobollspojkarna ja Köpingin Suomi-Seura vähitellen joutuivat 

luopumaan hallinnastaan ja Karhu IF sekä Götan Suomi-Seura alkoivat vuoro-

tella mestaruuksilla. 

Suuri saavutus oli, kun Gårdstenin kentän reunalle Karhu IF:n jäsenten toi-

mesta tehtiin kunnan lahjoittamista kahdesta parakista klubitalo Karhunpesä. 

Rakennuksessa oli kahvio sekä kaksi saunaa pukuhuoneineen pelaajien sekä 

Kuva 18. Kuva Göteborgin Karhujen kotikentältä vuonna 1976 Finn Cupin välierän 
jälkeen. Alarivissä vasemmalta Aimo Pulkkinen, Harri Liukko, Seppo Ollakka, Eino 
Haapala, Heikki Hannula, Lasse (sukunimi ei tiedossa), Erkki Hiltunen. Ylärivissä 
vasemmalta Voitto Moilanen, (etunimi ei tiedossa) Toikka, Unto Keskisyrjä, 
vaaleatukkaisen pelaajan nimi ei tiedossa. Kuva: Eino Haapalan kotialbumi.
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myös jäsenten käyttöön. Suomesta kävi useampana pääsiäisenä joukkueita 

pelaamassa harjoitusturnauksia kanssamme, koska yleensä pääsiäisenä meillä 

oli aina kenttä täydessä pelikunnossa. 

Mieleenpainuvin tapahtuma oli sarjapelissä, kun siepparimme Matti Töyrylä 

tuli näpyä vastaan, mutta lyöjä löikin laakana suoraan Mattia kurkkuun. Mies 

putosi kerrasta kentän pintaan ja kahviosta soitettiin heti ambulanssi hätiin. 

Kun ambulanssi tuli, Matti nousi itse istumaan ja totesi kylmän viileästi, ettei 

”peliä kärpäsen pureman vuoksi kesken jätetä”. Hän jatkoi pelaamista ikään kuin 

mitään ei olisi tapahtunut. 

Itse muutin sitten vuonna 1982 helmikuussa takaisin Suomeen, ja silloin-

kin pesäpallon vuoksi. Äitini oli nähnyt sanomalehti Karjalaisessa ilmoituksen. 

Lahden Mailaveikot etsi pelaajia maakuntasarjan joukkueeseensa. Äitini soitti 

minulle, että ottaisin yhteyttä joukkueeseen. Olin puhunut hänelle, että voisin 

muuttaa Suomeen, jos saisin työpaikan ja pystyisin pelaamaan pesäpalloa. 

Otinkin yhteyttä Lahteen ja sovin tapaamisesta seuran puheenjohtajan kanssa 

joululomani aikana käydessäni kotona. Olin voittanut edellisenä kesänä Ruot-

sin pistepörssin ja valittu vuoden pelaajaksi. Samoin seuramme Karhu IF voitti 

myös Ruotsin mestaruuden vuonna 1981. 

Kuva 19. Peliä Göteborgin Karhujen kotikentällä 1980-luvulla. Kuva: Matti Töyrylän 
kotialbumi.
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Vuoden 1982 kesällä aloitin pelaamisen Lahden Mailaveikoissa. 1980-luvun 

loppupuolella innostus pesäpalloon oli alkanut hiipua Ruotsissa, osaksi siksi, 

koska moni pelaajista muutti Suomeen, myös työtilanteet paranivat Suomessa. 

Tietojeni mukaan tällä hetkellä ei enää ole pesäpallosarjoja Ruotsissa. 

Jälkikirjoitus

Einon mainitsema Karhunpesä-klubitalo jäi pois käytöstä muutama vuosi sit-

ten. Talo on nyttemmin purettu kaupungin irtisanottua vuokrasopimuksen. 

Alueelle tulee uusia asuinrakennuksia kovaa vauhtia. Talon eri vaiheista löytyy 

kuvia googlaamalla ”if karhut göteborg”.

Maailman pisin harhaheitto
Seppo Reijonen, Eskilstuna. Puhelinhaastattelu

”Terve Seppo, kiva saada Sinut langan päähän. Mitäs puuhaat juuri nyt siellä 

Ruotsissa, onko aikaa haastatteluun?”

”Kuule täällä minä vaihdan kavereiden kanssa kesärenkaita alle. Minulla on 

hyvää aikaa turista, antaa nuorempien vain rehkiä.”

Takaa kuuluikin puhetta kahdella kielellä, kun muttereita väännettiin. Seppo 

on valmistautunut hyvin haastatteluun, vastaukset tulivat sujuvasti.

”Olet nyt himpun verran yli 70-vuotias, ja syntynyt Sortavalassa. Karjalan 

poikia siis. Milloin ja miksi muutit Ruotsiin?” 

”Vuonna 1969 tulin. Velipoika ja serkku olivat tulleet jo aikaisemmin teh-

dashommiin. Muutin ensiksi Keski-Ruotsiin Skinnskattebergiin. Näillä main 

olen ollut koko Ruotsin aikani. Fagersta ja Hallstahammar ovat tuttuja, nyt asun 

Eskilstunassa. Samoilla seuduilla Keski-Ruotsissa olen pyörinyt.”

”Sinut tunnettiin Suomessa sekä kovan luokan mäkihyppääjänä että pesä-

palloilijana, eikö vain?”

”Jo vain minä olin enemmän pinnalla mäkihypyssä, Jyväskylässä oli kova 

mäkiporukka tuohon aikaan. Edustinhan minä Suomea Grenoblen olympialai-

sissa. Sitten edustusmaa vaihtui, kun minusta tuli Ruotsin kansalainen vuonna 

1976. Voitin kerran Ruotsin mestaruudenkin mäkihypyssä, se oli vuonna 1978. 

Täytyy kyllä sanoa, että oli se voittaminen tehty suomalaiselle vaikeaksi – aina 

ne sai ruottalaisen paremmaksi. Mutta sitten hyppäsin niin hyvin, etteivät keh-

danneet pudottaa toiseksi.”

”Sinulla on edelleen kipinää mäkihypyn suuntaan?”

”No joo, minulla on muutama junnu valmennettavana. Ainakin yksi jo hyp-

pää 100-metrin mäestä – siitä kaverista voi tulla tosi hyppääjä.”
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”Edustit pesiksessä Suomea mo-

nessa seurassa, Jyväskylästä Nousu, 

Lohi ja Kiri olivat tuttuja. Missä muissa 

joukkueissa pelasit ennen Ruotsia?”

”Oulun Lippoa minä edustin myös, 

sehän oli siihen aikaan Suomen par-

haita pesisseuroja.”

”No entä Ruotsi, siellä taisi olla 

aktiivista pesistoimintaa 1970-lu-

vulla?”

”Kyllähän pesisjoukkueita oli lä-

hes joka suomalaiskeskuksessa. Into 

oli valtava. Kannattaa muistaa, että 

Ruotsi oli Suomen Pesäpalloliiton 

yksi piiri. Tieto kulki, samoin kou-

lutusta ja ystävyysotteluja pelattiin. 

Kävin paljon tuomari- ja valmenta-

jakoulutuksessa Suomessa. Samoin 

junnujen kanssa pelasimme nuorisoleireillä. Itse pelasin useissa ruotsinsuo-

malaisissa joukkueissa. Monissa paikoin pelaaminen alkoi hiipua jo 1980-lu-

vulla. Mutta aina kun vaihdoin seuraa, niin sitten tapahtui paikallista virko-

amista.”

”Pelasiko joukkueissanne riikinruotsalaisia?”

”Kyllähän meillä oli vuonna 1982 Skinnskattebergin joukkueessa kaksi rii-

kinruottalaista, ja toinen oli varsinainen pelimies. Hän oli kerran Suomessakin 

pelaamassa meidän kanssa, ja moni katteli ihmeissään kun ”ruottalainen pelasi 

noin hyvin pesäpalloa”. Ja kuule, se oppi suomeakin siinä pelaillessa, fiksu ja 

mukava kaveri se oli.”

”No mikäs sen pelaamisen sitten oikein kokonaan siellä Ruotsissa lopetti?”

”Ihmiset ikääntyivät ja perheellistyivät, muuttivat pois paikkakunnalta. Pe-

sisvehkeitäkään ei ollut helppo saada. Ja kyllähän se lopullinen tyrmäys tuli, 

kun minä lopetin Ruotsin pesäpallopiirin puheenjohtajana. Samalla lopetin 

pelaamisen.”

”Vieläkös siellä on suomalaisia seuroja pyörittämässä pesistä?”

”Olen kuullut, että Södertäljessä, Norrtäljessä ja Köpingissä vielä pelattaisiin, 

mutta en ole pitkään aikaan seurannut niiden pelaamisia. Tänä vuonnahan 

Kuva 20. Seppo Reijonen jatkaa edelleen 
aktiivisesti mäkivalmentamista erityisesti 
junnujen parissa. 
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suomalaisia mestaruussarjan joukkueita tulee muutaman päivän kuluttua pe-

laan Tukholmaan. Toivotaan, että tahti siitä piristyy.”

”Sinulle varmasti sattui kaikenlaista siinä pelaillessa?”

”Monenlaistahan sitä kuuli pelimatkoilla. Matti Nykästäkin valmentanut 

Matti Pulli oli tosi kova pesispelaaja 1950-luvun lopulla. Hän kertoi jutun – siis 

tositarinan – maailman pisimmästä harhaheitosta. Katos, Jyväskylän Harjun 

Kuva 21. Eino ”Eikka” Kaakkolahti syöttää Jyväskylän Harjun kentällä vuonna 1958. 
Kuva: Seppo Turpeinen, Keski-Suomen museon kuva-arkisto. Lähde: fi.wikipedia.org
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kentällä pelattiin mestaruussarjan peliä. Naapurilla oli kärki ykkösellä ja se oli 

kovasti menossa kakkoselle. Siitä kaveri lähti ravaamaan, mutta onneksi syöt-

täjä oli hereillä. Pahaksi onneksi kakkosvahti ei saanut palloa kiinni. Pallo osui 

pesän takana olevaan juoksuradan reunalautaan, josta se kimposi sitten kentän 

takana olevan aidan kautta maantiellä menevään linja-autoon. Pallo luikahti 

avoimesta ikkunasta sisään. Petäjäveden bussi vei pallon 32 kilometrin päähän. 

Eikä takaisin tullut – pallo nimittäin.”

”Sattuikos sinulle mitään ihmeempää pesiskentällä?”

”Toki kun vuosikymmeniä pelaa, niin aina kaikenlaista sattuu. Kerran pe-

lasin takakentällä kopparina. Vastustaja löi jumalattoman ylilyönnin. Ajattelin, 

että jos putoaa takanani kenttään, niin tulee paljon juoksuja. Niinpä irrotin no-

peasti räpylän kädestäni ja sinkosin sen yläilmoihin. Ja ihme tapahtui, räpylä 

iski kiinni suoraan palloon ja niin vastustajan juoksut jäivät tekemättä. Oli siinä 

naurussa pitelemistä, kun muina miehinä kiinnittelin räpylää takasin käteeni.”

”Kiitos sinulle Seppo tosi mukavasta haastattelutuokiosta. Ja menestystä 

mäkihyppyvalmennukseen.”

”Eipä mittään. Olisi minulla hyvä mäkijuttukin. Väinö ”Vänni” Salonen oli 

kuule kova pesäpalloilija, mutta hyppäsi myös mäkiä. Se harjoitteli aika vähän, 

ja alastulot sillä oli joskus vähän hakusessa. Kerran se hyppäsi Kouvolan SM-

kisoissa. Kuuluttaja ilmoitti: ”Seuraavana hyppää Jyväskylästä Väinö Salonen. 

… Ja mäentamppaajat valmistautukaa!” Kesällä Vännistä oli lehdessä kuva, kun 

hän syöksyi kotipesälle. Kuvan alla oli teksti: ”Väinö Salonen syöksymässä pe-

sälle – mies kesät mahallaan, talvet selällään”. Semmoset jutut, terve!”

Haastattelijan lisäys: Väinö Salonen oli mäkihyppyuransa jälkeen sekä 

tunnettu että pidetty valmentaja ja mäkimestari Laajavuoressa Jyväskylässä. 

Hänen lämminhenkinen 70-vuotishaastattelunsa löytyy osoitteesta: http://

juoksijanomadi.blogspot.fi/2016/12/vaino-salonen-70-vuotta.html

Maailmaa pitkin ja poikin 
Heikki Ruusila, Södertälje 

Södertälje on n. 20 km etelään Tukholmasta. Kaupungissa on lähes 70  000 

asukasta. Södertälje on perinteinen suomalaiskeskus, sillä siellä sijaitsee mm. 

Scanian autotehdas. Kaupungissa asuu nykyisin paljon Lähi-idästä tulleita maa-

hanmuuttajia. He ovat tuoneet eloa Södertäljeen erityisesti jalkapalloseurojensa 

avulla: sekä Assyriska FF että Syrianska FC pelaavat nyt toiseksi korkeimmalla 

sarjatasolla. 

Aloitin pelaamisen Toholammilla. Pelasimme maakuntasarjassa, kohtasim-

me useasti mestaruussarjojen kakkosjoukkueita kuten Vimpelin ja Jyväskylän 

http://juoksijanomadi.blogspot.fi/2016/12/vaino-salonen-70-vuotta.html
http://juoksijanomadi.blogspot.fi/2016/12/vaino-salonen-70-vuotta.html
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joukkueet. En tiedä pelaavatko ne vielä [kyllä pelaavat/IS]. Ruotsissa oli pesis-

buumi korkealla kuuskytluvun lopulta koko 1980-luvulle asti. Mutta sitten kun 

me ensimmäinen sukupolvi lopetimme pelaamisen, niin ei ole saatu vetäjiä. 

Tällä hetkellä Ruotsissa ei ole minkäänlaista pesäpallotoimintaa.

Olemme pelanneet myös Lontoossa, vuosia en tahdo muistaa, mutta Pertti 

Salolainen oli silloin lähettiläänä siellä. Yksi sikäläinen pelaaja oli Marko Kanala, 

joka on kai nykyään pappina Helsingissä. [Pertti Salolainen oli Suomen suur-

lähettiläänä vuodet 1996–2004/IS].

Saksassa olimme Kölnissä ja Münchenissä. Siellä kävi niin, että minäkin 

pelasin, vaikka olin täyttänyt jo 60-vuotta. Joukkueesta puuttui yksi. Totesin, 

että ”jos on minusta kiinni, niin antaa palaa”. Virossa oli hupireissu, koska 

heidän joukkueensa oli vain harrastelutasolla. Viimeiseksi tein pelimatkan 

Australiaan – sinne olen tehnyt itse asiassa viisi pelimatkaa. Otimme aina 

pari vuotta ennen suunniteltua matkaa yhteyttä kysymällä, että saadaanko 

tulla. Sen jälkeen alkoi kova rahan hankinta. Meillä oli tietenkin lupa omalta 

seuralta, että saadaan kerätä rahaa. Suurin osa sai kasaan matkalipun tällä 

konstilla ja asuimme perheissä, joten asuminen tuli halvaksi. Australia on 

sitten ollut Ruotsissa samoilla ehdoilla. Olemme pelanneet kaikkia Australian 

joukkueita vastaan. 

Meidän matkat ovat olleet aina matkoja maailman ympäri, olemme käyneet 

esim. Havaijilla, Fidzisaarilla, Uudessa-Seelannissa maorien luona, Balissa, Sin-

gaporessa ja vielä Salomonsaarilla. Olen käynyt pelimatkoilla krokodiilifarmeilla, 

koralliriutoilla sekä kuumilla lähteillä. Olisin halunnut mennä vielä Tahitille, 

mutta se on jäänyt näkemättä.

Ruotsissa ei ole pesäpalloa tällä hetkellä. Pitäisi olla tulisieluisia ihmisiä, jotka 

yrittäisivät saada pelin kouluihin. Mutta se on monen vuoden urakka. 

Melkein ammattilaisena pesispelaajana Ruotsissa
Matti Töyrylä, Göteborg, Borås ja Helsinki 

Lähdin Ruotsiin vuonna 1978 kaverini houkuttelemana. Olin silloin työtön, 

joten ajattelin, että ”miksipä ei!” Saavuin Göteborgiin vuoden 1979 keväällä. 

Suomalaisilta kuulin, että kaupungissa pelataan pesäpalloa. Olin harrastanut 

peliä pikkupojasta asti Kouvolassa, joten läksin mielenkiinnosta mukaan. Toki 

halusin muutenkin pelata edelleen. 

Pelaaminen oli tosi hauskaa Ruotsissa. Joukkueitakin oli useita. Ruotsin 

mestaruussarjassa oli kuusi joukkuetta silloin, ja kakkossarjassa oli kaksi eri 

lohkoa. Olen pelannut siis Kouvolassa pienestä pojasta asti, ja voittanut junio-

reissa useita Suomen mestaruuksia.
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Ruotsissa oli meillä Boråsissa muutamia ruotsalaisiakin mukana. Kyllä 

Ruotsissa oli minun aikanani hyvätasoisia joukkueita ja todella hyviä pelaajia. 

Minut on itseni valittu vuonna 1984 vuoden lukkariksi ja seuraavana vuonna 

Ruotsin parhaaksi pesäpalloilijaksi. Sitten helsinkiläinen pesisseura Puna-

Mustat värväsi minut Suomeen pelaamaan, ja urani jatkui tuonne 2000-luvun 

alkuun.

Yleisöä kävi peleissä oikein mukavasti, ja monessa seurassa oli kovia puu-

hamiehiä.

Puhelinhaastattelu. Matin vastaukset on nidottu 
yhdeksi tarinaksi ilman välikysymyksiä

Pelasin Ruotsissa sarjaa kahdessa joukkueessa. Ensin pelasin Göteborgin Kar-

huissa kolme kautta vuosina 1979–1981. Pelasimme tosiaan kotipelit oman klu-

birakennuksen vieressä olevalla kentällä. Kuulemma rakennus on juuri purettu. 

Siihen liittyi monia mukavia muistoja. Kenttä oli varsinkin alkuvuosina hyvä, 

pikkuhiljaa se kuitenkin pehmeni, vaikka Vattulaisen Väinö kavereineen piti 

siitä hyvää huolta. Väinö veti aina ennen peliä omalla autollaan lanaa perässä 

ja tasoitti kentän. Loppuaikoina kakkospesävahti pelasi semmoisessa kuopassa, 

että tukka vain välillä vilahteli.

Me pelattiin omilla välineillä, itse ostettiin mitä tarvittiin. Suomesta välineitä 

tuotiin lomien yhteydessä. Joskus seuroilta Suomesta saatiin käytettyjä mailoja 

ja muita pelivälineitä, ja se tietysti helpotti.

Joo, muistan hyvin sen pallon, joka tuli kurkkuun (vrt. edellä Martti Halmisen 

kirjoitus). Sain onneksi räpylää sen verran väliin, ettei se paukahtanut täysillä. 

Kyllähän siinä ambulanssikin kävi, mutta pahemmalta onneksi säästyttiin. Peliä 

vain tosiaan jatkettiin saman tien.

Täytyy sanoa, että kyllä Ruotsissa tuohon aikaan oli kova pesistaso. Sanoi-

sin, että meidänkin joukkue Göteborgin Karhut vastasi hyvinkin suomalaista 

suomensarjan joukkuetta. Meillähän kävi keväisin Suomesta mestaruussarjan 

joukkueita kevätharjoittelussa, ja niiden kanssa sparrattiin. Joukkueita tuli 

mm. Alajärveltä, Kouvolasta, Kuusankoskelta ja Sotkamosta. Siinä sitä pystyi 

vertaamaan tasoa, kun niiden kanssa otettiin yhteen. Suomesta siirtyi Ruotsiin 

valmiita pelaajia, eli pelaajat olivat tuontitavaraa.

Tutustuin pelin kautta Boråsin pelaajiin. Sieltä kävi pari tuttua kaveria pyy-

tämässä heidän joukkueeseensa. Ilmoittivat, että perheelle järjestyy asunto ja 

työpaikat, jos vaihdan seuraa. Se olikin niin hyvä tarjous, että sitten siirryin 

Boråsin joukkueeseen. Siellä pelasin neljä kautta vuosina 1982–1985.

Ruotsissa meni kansa lomalle heinäkuussa. Tulimme aina Suomeen ja pe-

lasin sitten vielä kesälomilla Kouvolan Pallonlyöjien kakkosjoukkueessa. Siihen 
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Kuva 22. Matti Boråsin joukkueen pelaajana. Taitaa olla pomppulyönti menossa. 
Kuva: Matti Töyrylän kotialbumi.
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aikaan ei etukäteen tarvinnut olla pelaajalisenssiä, joten tuollainen tuuraami-

nen kävi joustavasti. Sitten muutimmekin takaisin Suomeen ja pelasin vielä 

Puna-Mustien joukkueessa Helsingissä suomisarjaa pari vuotta. Hakunilan 

joukkueessa sitten jo jäädyttelin.

Göteborgin Karhut toimii vielä, mutta ei tietääkseni toimi enää pesäpallon 

parissa. Olen kuullut, että ainoastaan Södertäljessä on säännöllistä pelitoimin-

taa. Olen vanhojen pelikavereideni kanssa jonkin verran yhteydessä sosiaalisen 

median kautta. Vähäiseksi on toiminta ilmeisestikin mennyt. Ennen Götebor-

ginkin lähistöllä pelattiin mm. Trollhättanissa, Götassa ja parissa muussa pai-

kassa, esimerkiksi sellainenkin seura kuin Nolin Virekin löytyi. Naiset pelasivat 

myös ahkerasti sarjaa.

Jälkikirjoitus

Haastattelun lopuksi Matti lupasi heti seuraavana päivänä lähettää muutaman 

lehtileikkeen, joista saa lisätietoa hänen Ruotsin peleistään. Lopuksi hän ilmoitti 

lähtevänsä kohtapuoliin katsomaan Puna-Mustien peliä. Maineikas pääkau-

punkiseura pelaa nykyisin suomensarjassa. Matti ilmoitti saaneensa 60-vuotta 

mittariin ja hänelle lahjoitetaan pieni muisto ennen illan ottelua. ”Että lähden 

tästä kentälle, pidetään yhteyttä” sanoi Matti ja sulki puhelimen. 

Haastattelu päättyi Turun suunnasta lähetettyihin lämpimiin syntymäpäi-

väonnitteluihin.

Skövden pesäpallojaoston synnystä ja toiminnasta
Aarno Peltonen, Skövde

Skövde on n. 35 000 asukkaan taajama, jossa on Volvon moottoritehdas. Vol-

volla työskentelee nykyisin 5 000 työntekijää. Kaupunki on ollut voimakas suo-

malaiskeskus jo 1960-luvulta lähtien. Skövde sijaitsee n. 130 km Göteborgista 

pohjoiseen Tukholman suuntaan.

Aarno Peltosen kirjoitus perustuu Skövden Suomi-Seuran 50-vuotisjuhlajul-

kaisussa vuonna 2009 ilmestyneeseen artikkeliin.

Skövden pesäpallotoiminta alkoi vuonna 1965. Silloin toiminnan puuhamie-

hinä toimivat Taito Kaukoranta ja Rauno Lehtimäki. Molemmat olivat lähtöisin 

pesäpallosta kuuluisasta Vimpelistä. Seura koulutti kaksi pesäpallotuomaria 

Tukholmassa. Nämä kaksi olivat Ahti Kemppainen ja Veli Sipola. 

Pesäpallo-ottelut käytiin haasteotteluina ukko- ja poikamiesten välillä. 

Vasta vuonna 1969 seura alkoi käydä ystävyysotteluita Kinnan ja Karlskogan 
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kanssa. Vuonna 1970 seuran pesäpallojaosto liittyi Ruotsin Pesäpalloliittoon 

ja alkoi pelata sarjassa. Näistä otteluista mainittakoon, että kotiottelut pelattiin 

Mariehovin kentällä. Kaikki ottelut olivat erittäin tasaväkisiä ja todella tasok-

kaita otteluita.

Pesäpallon todelliseksi puuhamieheksi täytynee nimetä Ahti Kemppainen. 

Hän oli seuran yhdysmiehenä otteluita järjestämässä ja samalla hän toimi ot-

telujen tuomarina niin koti- kuin vierasotteluissa. Seuran joukkueessa pelasi 

neljä Viitalan veljestä ja ristimänimeltään he olivat Veikko, Lauri, Erkki ja Heikki. 

Tämä veljessarja oli Vimpelin Vedon kasvatteja. 

Finn-Sanomain järjestämässä Finn Cupissa Göteborgissa 9.–10.1976 Skövden 

Suomi-Seuran pesäpallojaosto toi seuran kaappiin vuodeksi ikuisesti kiertävän 

kiertopalkinnon. Finn-Cupin finaalissa olivat Köping ja Skövde. Tämän ottelun 

Skövde voitti juoksuin 14–9.

Pesäpallotoiminta alkoi hiipua, kun muuttoliike suuntautui takaisin Suo-

meen päin. Loppumiseen vaikutti myös se, että oli puute kunnollisista pesä-

pallokentistä. 

Kuva 23. Finn Cupin voittanut Skövden joukkue. Joukkueessa pelasivat mm. 
Veikko, Lauri, Erkki ja Heikki Viitala, Erkki Minkkinen, Reijo Koskinen, Veikko 
Mäenranta, Reijo Björkbacka, Martti Kumpumäki, Timo Heiti, Teuvo Kohonen. 
Joukkueen viuhkamiehenä toimi Markku Ollikainen. Kuva: Skövden Suomi-Seuran 
50-vuotisjuhlajulkaisu.
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Housua aidalla, mies kentällä
Seppo Pesonen, Eskilstuna 

Pelattiin Kaisaniemessä Helsingissä puulaakipesistä joskus 1980-luvulla. 

Vastustaja löi kolmosrajasta läpi ja minä juoksin kopparin tontilta hakemaan 

kiireesti palloa, joka jo ennätti mennä verkkoaidan alta. Ei ollut aikaa kiertää 

aitaa, joten piti vauhdista hypätä aidan yli. Onnistuin polttamaan vielä ete-

nijän kolmoselle. Mutta aidan yli en enää kiivennyt, vaan rauhassa kiersin 

takakautta kopparin paikalleni. Joukkuekaverit huusivat, että Pessi (oli silloin 

lempinimeni) katso mitä aidan päälle jäi roikkumaan. Itse asiassa kyllä ala-

päähän otti vähän kipeää.

Kuva 24. Kolme kovaa ruotsinsuomalaista pesäpallomiestä. Vasemmalta Reijo 
Kukkola, Seppo Reijonen ja Seppo Pesonen. Vuonna 1992 Ruotsiin muuttanut 
Seppo Pesonen on ”urheilun elävä tietosanakirja”. Hän on ollut edesauttamassa 
merkittävästi tämänkin kirjan syntyä. Kuva otettu vuonna 1995 Skinnskatebergissä 
järjestetyn pesiturnauksen yhteydessä. Kuva: Soili Häkkinen/Siirtolaisuusinstituutin 
arkisto.
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Toinen Sepon muistelu

Meilahdessa oli myös joku matsi ja minä ryntäsin kolmoselta kotiin. Yht´äkkiä 

jalat lähtivät alta. Pelikaverit huusivat, että mitä sinä siellä makaat, mene ko-

tipesään ja nopiaan. Onnistuin tuomaan juoksun, mutta ilmoitin tuomarille, 

että nyt mennään tarkastamaan, mitä taipaleella oli. Selvisi, että kentänhoitaja 

oli piirtänyt kentän väärin ja juoksuväylällä oli kaivonkansi, johon kompastuin. 

Ettäs sillai.

Kuva 25. Sepon kotikaupungin Eskilstunan Suomi-Seuran kova naisjoukkue saavutti 
hopeaa vuonna 1982 Ruotsin Cupissa. Joukkueessa pelasivat takarivissä vas. Eila 
Salminen, Riitta Väyrynen, Tuula Ruohtula, Hannele Karkulehto, Auri Hirvikoski, 
Marja-Liisa Kauppinen. Eturivissä vasemmalta Tuula Palosaari, Leila Karppinen, Liisa 
Sinisalo, Sirkka Piukkala. Edessä myhäilee pelinjohtaja Kari Matikainen. Kuva: Seppo 
Pesosen kotialbumi.
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Poistuimme voittamattomina
Eero Uski, Köping

Eero Uskin kotikaupunki Köping on pienuudestaan huolimatta (n. 17 000 asu-

kasta) merkittävä keskiruotsalainen teollisuuspaikkakunta. Kaupunki sijaitsee n. 

100 km. Tukholmasta länteen. Kaupungissa sijaitsee mm. Volvon teollisuuslaitos 

ja suurehko sairaala, jotka ovat perinteisesti työllistäneet suomalaisia. Köpingistä 

10 kilometrin päässä sijaitseva 2 000 asukkaan Kolsva kuuluu nykyisin Köpin-

giin. Kolsvassa (alkuperäiseltä nimeltään Kohlswan) on edelleen huomattava 

metallitehdas, joka erityisesti 1970-luvulla työllisti satoja suomalaisia. Köping on 

perustettu jo 1400-luvulla, eli kaupungilla on pitkät taloudelliset ja kulttuuriset 

perinteet alueellisena keskuksena. Kolsvassa on krikettikenttä, jonka kerrotaan 

olevan Euroopan pohjoisin.

”Terve Eero, sain Seppo Pesoselta yhteystietosi. Miten Sinä sinne Köpingiin 

eksyit?”

”Kuules, vuonna 1969 pelasin pesistä Haminan Palloilijoissa. Minulla meni 

jalka huonoon kuntoon ja ajattelin lopettaa pelaamisen. Haminaan tuli ruot-

salaisia värväreitä, tarve oli saada Eskilstunaan töihin 18 nuorta miestä. Kaksi 

meitä sieltä Haminasta lähti. Olin hommissa Eskilstunassa toista vuotta. Sitten 

muutin Köpingiin. Siellä olikin kovia pelaajia. Piti soittaa kotiin ja pyytää lähet-

tämään pelivehkeet. Paikkakunnalla oli parikin Suomi-Seuraa, jotka järjestivät 

pääasiassa tansseja. Päätettiin perustaa oma seura eli Köpingin Pesäpalloseu-

ra. Saatiin pitää rahat omalla seuralla. Meillä oli parhaimmillaan 250 pelaajaa 

kahdeksassa eri joukkueessa. Oli miesten, naisten ja junnujen ikäkausijoukku-

eita. Ja pelaajia oli vaikka mistä maasta. Meilläkin pelasi miesten joukkueessa 

riikinruotsalaisia, italialaisia, jugoslaaveja, ja mitä heitä nyt oli. Ja kaikki oppi 

huutamaan suomeksi ’oikein’, ’väärin’ ja niin edelleen.”

Eero jatkoi rauhalliseen tyyliinsä Haminan seudun Karjalan murteella. 

”Junnut olivat niin innokkaita, että jos mie pidin sadesäällä paussia, niin 

jo olivat oven takana koputtelemassa, että mikset tule kentälle? Sinne sitä 

oli mentävä sateeseen. Ja kuules vielä Ismo: me oltiin Köpingin aktiivisin 

ja suurin seura, niin me saatiin oma kenttä ja saatiin oikein valita peli- ja 

harjoitusajat.”

”Mihin se teidän toiminta sitten hiipui?”, tiedustelin. Kysymys taisi olla in-

tohimoiselle pelimiehelle ja vetäjälle tiukka paikka. 

”No katsos, vetäjät ikääntyivät, pelijoukkueet harvenivat, pelireissut Suo-

meen olivat kalliitta. Mutta kyllähän se viimeisin niitti taisi olla se, että kun oma 

Ruotsin Pesäpalloliitto lopetettiin ja toiminta siirrettiin Ruotsinsuomalaisten 

Keskusliitoon (RSKL). Sitä ei moni seura halunnut, joten into loppui. Ja kyllähän 

se keskusliiton toiminta oli aika rahastamista. Kun me aikanaan järjestimme 
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pesiskoulutusta ja -leirejä, otimme 50 kruunua pelaajalta. Kun keskusliitto jär-

jesti samaa, oli hinta monenkertainen. Kuka sellaisia summia pystyy ja viitsii 

maksaa”, huokaisi Erkki.

”Oliko Suomen liitosta mitään apua?”, kysyn seuraavaksi. 

”Kyllähän sitä avustusta jossain vaiheessa saatiin, kun mentiin RSKL:ään. 

Käsittääkseni Suomesta lähetettiin jopa 250 000 kruunua pesiksen tukemiseen. 

Ei me sitä rahaa koskaan nähty, meni ilmeisesti toimiston pyörittämiseen.”

Erkki muistelee viimeisiä pelejä.”Vuonna 2006 pelasimme ottelun Köping 

vastaan muu Ruotsi, voitimme ottelun kirkkaasti ja poistuimme pesäpalloken-

tiltä voittamattomina.”

”Olisiko pesistä saatu mitenkään juurtumaan Ruotsissa?”

Erkillä oli heti vastaus. ”Liian myöhään tuossakin asiassa herättiin. Kun täällä 

oli aikanaan paljon suomalaisia kouluja, suomalaisia luokkia ja opettajia, niin 

silloin olisi pitänyt peli juurruttaa kouluihin. Mutta se jäi tekemättä, vaikka moni 

opettaja pelasi täällä eri joukkueissa”, harmitteli Erkki.

”Kävittekös ulkomailla pelailemassa?”, kyselen kansainvälisistä yhteyksistä.

”Itse en käynyt”, Erkki kertoi. ”Mutta kyllä meidän joukkue vieraili esimerkiksi 

Australiassa ja Kanadassa. Siellä hän järjestetään niitä suuria suomalaisjuhlia 

(FinnFest/IS). Minun piti kerran lähteä reissuun Kanadaan, mutta olin tilannut 

jo liput Moskovan olympialaisiin, joten matka jäi tekemättä.”

”Missäs teidän seuranne pelivälineet nyt ovat? ”

”Kyllä niitä täällä on tallessa. Ennen kun junnut kasvoivat peliasuista ulos, niin 

pieneksi jääneitä asuja lähetimme Viroon. Itsellä minulla on vielä oma peliasu 

tallella. Talvella kun lähden ulos hiihtämään, niin se on tosi lämmin aluskerrasto.”

”Voi jepulis – kuule – jos käy trikoo pieneksi, niin voisit lahjoittaa sen 

instituutin arkistolle. Meiltä puuttuu ruotsinsuomalainen pesisasu. No 

sattuikos teille mitään ikimuistettavaa pelatessa?”, kysäisen lopuksi. Erkki 

miettii kotvan.

”Kyllä meille kerran nauru kelpasi. Eräs opettaja-pelaaja löi komian läpilyön-

nin ja lähti oitis kiertämään kenttää. Heti kentän takana oli nurmikko, johon oli 

jäänyt pystyyn yksi heinänkorsi. Ja siihen se pallo stoppasi. Koppari nappasi 

pallon heinän vierestä ja sai poltettua juoksijan kolmoselle. Opettajaa harmitti 

niin, että kävi nyppäämässä korren irti maasta. Mutta se oli jo myöhäistä.”

”No Sinulla oli pitkä peli- ja valmentajaura?”, totesin lopuksi. 

”Olihan se”, huokaisi Eero. ”Sain Pesäpalloliitolta kultaisen ansiomerkin, 

jota pidin puvuntakkini rintapielessä. Kerran täällä Köpingissä jätin takin nau-

lakkoon. Kun lähdin kotiin, huomasin että merkki oli häipynyt. Niin se häviää 

mainen kunnia”, murehti Erkki lopuksi. Erkki vaihtaakin kevyempään aiheeseen. 

”Millainen sää teillä siellä Turussa muuten on nyt (26.35.2017/IS)?”

Vilkaisin ikkunasta ulos, ”lämpöä on 17 astetta ja kova tuuli. Koivun kukinta 

on pari viikkoa myöhässä.”
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”Vai semmoiset kelit. Meillä on 30 astetta, täällä sitä lämpöä riittää. Oikein 

hyvää kesää sinne Suomeen”, sanoi Erkki, ruotsinsuomalaisen pesiksen yksi 

suurista.

Pesäpallon kiertopalkinto palasi kotiluolaansa Kolsvaan
Maria Nyrhinen, Kolsva

Kiitos kirjoituspyynnöstäsi. Olen Kolsvan Suomalaiset Seuran puheenjohtaja. En 

oikeastaan tiedä pesäpallosta mitään, mutta toki tiedän, että seurassamme on 

pelattu, ja tämä Västmanlandin lääni on ollut hyvä pelaamaan. Keväällä [2017/IS] 

haudattiin Köpingin pesäpalloseura. Kun me kolsvalaiset olemme lahjoittaneet 

pesäpallolle kiertopalkinnon joskus 1950-luvulla, niin saimme sen nyt takaisin. 

Kiertopalkinto on iso puinen leijona.

Sähköposti Marialle

Kiitos nopeasta vastauksestasi. Laitatko siitä kiertopalkinnosta valokuvan, jos 

Sinulla sellainen on. Vai haudattiin Köpingin pesäpalloseura. Mihin kaikki 

pelivehkeet Köpingistä joutuvat. Toivottavasti papereistasi käy selville, miksi 

Köping lopetti.

Olin nuorena miehenä tyttöystäväni, nykyisen vaimoni Evan kanssa siellä 

Kolsvassa töissä. Itse paiskoin hommia rautatehtaalla ja Eva putsaili paikkoja Kö-

pingin sairaalassa. Hienoa aikaa 1970-luvun alussa. Sitten vain koti-ikävä voitti.

Maria Nyrhisen sähköposti 

Kävin illalla kuvaamassa leijonan. Kolsvan Suomalaiset Seura lahjoitti tämän 

vuonna 1955 kiertopalkinnoksi. Nyt kun Köpingin pesäpalloseura loppui, niin 

tykkäsivät, että tämä leijona annetaan takaisin Kolsvaan. Siis leijona on palan-

nut kotiin ja on meillä Seurantalolla hienosti koristeena. Laitan lisää tekstiä 

sinulle postiin.

Maria Nyrhisen kirje

Sehän sattui, että Kolsva oli sinulle tuttu paikka. Tulin tänne neljävuotiaana, ja 

tänään yli 60 vuoden jälkeen tunnen itseni täysin kolsvalaiseksi. Rautatehtaalla 

oli parhaimpana aikana yli 1 200 työläistä, olisiko tänään 200. Ei näin tietokone-
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aikana tarvita enää isoja raudanpaloja, suuri osa kolsvalaisista käy Köpingissä 

Volvolla töissä [välimatka on reilut 10 km/IS).

Meillä on helluntaina kesäjuhlat Kolsvan Parkilla, 63:n kerran. Yritämme 

pitää Suomalaiset Seuramme vireessä. Seura pienenee vuosi vuodelta koska 

meidän lapset ”ruotsalaistuu”. Sanon aina aikuiselle lapselleni, että ”olet Suo-

malaiset Seuran jäsen”. Siihen hän vastaa, että ”kai se on pakko”. Kun on kyse 

urheilusta, varsinkin Suomi–Ruotsi -ottelusta, niin kyllä hänen sydämensä 

on sinivalkoinen. Tiesitkö muuten, että Kolsvan Suomalaiset Seura on Ruotsin 

toiseksi vanhin Suomi-Seura. 

Kuva 26. Leijona on palannut kotiluolaansa Kolsvan suomalaisten seurantalolle. 
Kuva: Maria Nyrhinen.
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Oikein kaunista ja lämmintä kevättä ja kesää teille sinne Turkuun. Laitan 

sinulle Seuran viimeisimmän joululehden 2016. Olemme Seurassa aina tehneet 

lehden jouluksi ja myös kevätnumeron.

6.2. Sveitsi

Sekä Sveitsissä että Saksassa on noin 10 000 suomalaista siirtolaista jälkeläi-

sineen. Suurin muuttobuumi oli 1960-luvun jälkeen. Taustalla oli saksan kie-

len vahva asema Suomen kouluissa tuohon aikaan. Varsinkin naiset lähtivät 

kieliharjoitteluun ja moni jäi sille tielleen. Omankin ylioppilasluokkani tytöistä 

kaksi päätyi avioon saksankieliselle alueelle ja yksi Ruotsiin. 

Molempiin maihin on toki muutettu myös työn vuoksi. Varsinkin Suomen 

liityttyä Euroopan unioniin on työn perässä liikkuminen esimerkiksi Saksan 

suuntaan helpottunut. Myös Sveitsi on Schengen-maa eli vapaan liikkuvuuden 

alue sopimusmaiden asukkaille. 

Sveitsissä ja Saksassa pelatulla pesiksellä on yhteisiä tunnusmerkkejä: pe-

laaminen niissä aloitettiin 1990-luvulla, pelaajat ovat useaa eri kansallisuutta ja 

kummassakin maassa pelataan edelleen sarjapelejä. Sekä Sveitsissä että Saksassa 

pelaamisen aloittivat suomalaiset siirtolaiset, mutta vähitellen pelin vetovastuu 

on siirtynyt tai siirtymässä muille kuin Suomessa syntyneille. 

Kuten Reto Brotschin kirjotuksesta selviää, on Sveitsissä tällä hetkellä nel-

jä toimivaa joukkuetta. Pesäpalloliiton (PPL) kotisivuilla oleva Sveitsi-linkki ei 

aukea. Sen sijaan samoilla PPL:n sivuilla oleva Saksan linkki toimii, tosin vii-

meiset päivitykset ovat vuodelta 2009 (www.pesis.de). Sen perusteella selviää, 

että ainakin tuolloin Saksassa pelasi aktiivisesti kuusi joukkuetta. Toisaalta vii-

si joukkuetta oli nimetty kotisivuilla passiivisiksi, eli niiden kohdalta todettiin 

toiminnan olevan ainakin toistaiseksi ohi. Saksassa joukkueet oli nimetty joko 

paikkakunnan mukaan (”Münchenin Mailajussit) tai sitten opiskelijahuumorin 

sävyttämänä tyyliin Rosenheimin Märkä Räpylä

Vaikka kontaten kotiin
Satu Isotalus, Zumikon/Zürich 

Muutimme Sveitsiin vuonna 1995. Olin urheillut koko ikäni ja pallopelejäkin 

harrastanut, mutta pesäpallo vain oli minulle se totaalinen ”no go”.

Mutta niin vain keväällä 1995 löysin itseni seisomasta Zürichissä kentän 

reunalta katsomasta, kun suomalaiset harjoittelivat pesäpalloa. Mieheni, joka 

on Pohjanmaalta kotoisin, tietenkin innoissaan lähti heti mukaan, kun joku 
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hänelle vinkkasi, että nyt myös Zürichissä aletaan harjoitella. Jo vuodesta 

1992 oli Sveitsissä pelattu vuosittain mestaruuspelejä. Vuonna 1995 perustet-

tiin Zürichiin oma joukkue: Zürichin Sini–Valkoiset. Ja kuten olin miestäni 

seurannut tänne Sveitsiin, niin nyt sitten hänen myötänsä ajauduin itsekin 

pesäpallokentälle!

Intoa oli kaikilla todella paljon, taitoa sitten vaihtelevasti. Suurin osa oli pe-

lannut pesistä viimeksi koulussa, ja taisipa sieltä löytyä muitakin kuin minä, 

joilla muistot pesiksestä eivät niin ruusuisia olleet. Mutta koska lastenlaulun 

sanoin ”siellä kaikilla oli niin mukavaa”, niin innolla joka viikonloppu harjoi-

tuksiin mentiin.

Säännöistäkin oli vähän jokaisella omanlaisensa versiot mielessä; joku nou-

datti omia kouluaikaisia mieleensä jääneitä sääntöjä ja toinen vähän uudempia 

versioita. Alussa lähes jokainen joukkue pelasi omilla säännöillään. Se tietenkin 

aiheutti joskus ihan hupaisia tilanteita. 

Heti alusta asti kuitenkin osallistuttiin Sveitsin mestaruuspeleihin, joihin 

Suomesta aina tuli tuomarit paikalle. Heille nämä pelit olivat varmaankin aika 

”mielenkiintoisia” tapahtumia. Joskus tuomareiden todellakin piti ihan pidätellä 

nauruaan, kun tilanteet olivat niin hullunkurisia. Esimerkiksi jossain vaiheessa 

alkoivat pelaajamme harrastaa syöksymistä suurten pesispelaajien tapaan. Siinä 

vain kävi usein niin, että syöksyyn lähdettiin liian aikaisin ja sormenpäätkin 

jäivät metrin–kaksi pesästä vajaaksi. Sitten yritettiin vaikka konttaamalla päästä 

perille. 

Kerran tuli jopa suuri sanaharkka kesken pelin, kun kolmoselta kotipe-

sälle yksi pelaajistamme jätti kulmanlipun kiertämättä ja ilmoitti, että ei ole 

koskaan kuullutkaan säännöstä. Siinä oli tuomarilla ensin naurussa pidät-

telemistä ja sitten alkoi kärsivällisyys olla koetuksella, kun kyseinen henkilö 

ei antanut kannastaan periksi. Eli alkuvuosina tuomarit eivät pelkästään vi-

heltäneet peleissä, vaan yrittivät myös hienovaraisesti ohjata meitä pesiksen 

saloihin. 

Mestaruuspelien viikonloput olivat myös koko perheen yhteinen tapahtuma. 

Katsojatkin kun muodostuivat lähinnä vain pelaajien omista perheenjäsenistä ja 

mukaan houkutelluista sukulaisista ja ystävistä. Yhdessä sitten tauoilla ja pelien 

jälkeen vietettiin aikaa grillimakkaran ja juomien parissa.

Pelit vietiin läpi aina, oli sää sitten millainen tahansa. Usein tuntui, että 

juuri ”tuona” viikonloppuna oli juuri joko kauhea kaatosade tai sitten polttava 

helle. Usein jouduttiin tuomareillekin lainaamaan kumisaappaat, että he selvi-

äisivät kuivin jaloin tehtävästään kurakentillämme. Zürich oli ja on likipitäen 

ainoa paikka, jossa pelit pelataan yhä edelleen hiekkakentällä, muualla pelataan 

yleensä nurmella. Joskus sade oli niin valtava, että maila taisi lyödessä lentää 

lyöjän kädestä melkein pidemmälle kuin pallo. Eli aikamoisia vaaratilanteitakin 

sitä kentillä sattui.
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Sairaalaan on pelaajia kuskattu, kun olkapää on mennyt sijoiltaan, pallo tullut 

kasvoihin tai jalkaan, sormivammoista nyt puhumattakaan. Itse olin harjoituk-

sissa kerran ottamassa palloa kentällä kiinni ja kun miehet löivät, niin tuleehan 

se lujaa. En saanut palloa kiinni. Mieheni, joka oli lukkari, huusi tietenkin käs-

kyjänsä, että laita kroppa eteen! No, tein työtä käskettyä. Mutta kenttä oli kova 

ja pallo tuli pompun kautta suoraan kaulaani. Seuraava muistikuvani oli, että 

makasin maassa ja ympärilläni näkyi joukko kenkiä. 

Oli kuulemma mieheni juossut lujaa, kun olin kaatunut ja repinyt kypärää 

päästäni, kun en tahtonut saada henkeä. Onneksi eivät seuraukset olleet sen 

pahempia. Tosin viikon ajan tunsin nielaistessani ikävän tunteen kurkussa. 

Jälkeenpäin yksi pelaajistamme, leikkaussalihoitaja ammatiltaan, oli kuulem-

ma jo miettinyt, että jos henkitorvi on painunut kasaa, pitää kurkku avata. Hän 

olikin jo miettinyt, miten se voitaisiin siellä tehdä!

Alussa olimme lähes täysin suomalainen ryhmä, mutta sitten porukkaamme 

eksyi mukaan muutama muukin, esimerkiksi sveitsiläinen jääkiekkomaalivahti 

ja irlantilainen sekä jenkkiharrastaja. Mutta koska edelleen pääasiassa puhuim-

me harjoituksissa suomea, niin se aiheutti joskus sekaannuksia. Kerran eräässä 

Kuva 27. Sveitsin mestaruuspelien toinen päivä kaatosateessa. Kuvassa Zürichin 
Sini–Valkoisten joukkue. Zürich, syyskuu 1997. Kuva: Satu Isotaluksen kotialbumi.



– 67 –

harjoituspelissä tämä jenkki löi ja lähti heti juoksemaan baseball-tyyliin suoraan 

kohti kakkosta! Kaikki tietenkin alkoivat suomeksi karjua ”takaisin, takaisin!”. 

Jolloin hän luuli meidän häntä kannustavan ja kiristi vain vauhtia. Siinä tilan-

teessa meistä ei kukaan muistanut, että hän ei osaa suomea!

Pikkuhiljaa aloin minäkin siinä sitten sopeutua tilanteeseen, että siellä 

kentällä sitä aikaa nyt sitten vietetään. Tosin en koskaan ymmärtänyt, miksi se 

maila ei huitomisestani huolimatta siihen palloon tahtonut osua, tai miksi pallo 

meni ihan eri suuntaan kun olin hienosti suunnitellut. Eli itselläni sitä intoa oli 

alkunikottelun jälkeen roppakaupalla, mutta taitoa vain hitusen.

Kun joukkue oli siis kerran perustettu, niin päätettiin heti seuraavana vuon-

na, että jos ei taidolla niin sitten edes asusteilla ja varusteilla voidaan vastustajat 

lyödä. Niinpä heti vuoden 1996 talvella hankittiin sekä kypärät että hienot pe-

liasut Suomesta. Johan sitä oli olo kuin ammattilaisella, kun upean pelipuvun 

päällensä veti – siis siihen asti, kunnes siihen lyöntipaikalle taas astui.

Kuva 28. Zürichin pesäpalloilijat kannustamassa joulukuussa 2000 suomalaisia 
mäkihyppääjiä Engelbergin mäkikisoissa. Edessä vasemmalta: Satu Isotalus, Irmeli 
Viljanen, Päivi Käyhkö, Kikka Salmi. Keskellä vas. Kari Isotalus, Tiina (?). Takana 
vasemmalta Bruno Zürcher, Jari Kuusisto, tuntematon, Arto Käyhkö. Kuva: Satu 
Isotaluksen kotialbumi.



– 68 –

Merkkipeli oli yksinkertaista. Kotipesässä mailalla näytettiin, milloin kolmo-

selta piti juosta kotiin. Muut sitten parhaan kykynsä mukaan vaihtoivat pesiä 

oikeaan aikaan. Mutta joskus sitä sattui vahingossa kaksikin merkin näyttäjää 

sinne kotipesään. Kun toinen käski juosta ja toinen ei, niin siitähän se soppa 

ja selvittely joskus alkoi.

Vietimme paljon mukavia hetkiä pelin tiimellyksessä, mutta olimme myös 

paljon muutenkin yhdessä. Vietimme vappujuhlia, laskettelu-viikonloppuja, 

saunailtoja yms. Joulukuussa kävimme myös useana vuonna kannustamas-

sa suomalaisia mäkihyppääjiä Engelbergin mäkikisassa. Saimme siellä sekä 

muun yleisön että tiedotusvälineidenkin huomion hurjine kannustushuu-

toinemme. 

Vuosien kuluessa taitomme karttuivat ja voittipa Zürichin joukkueemme 

seitsemänä vuonna peräkkäin Sveitsin mestaruudenkin. Tosin tästä yhtenä 

vuonna tuomari totesi: ”ette ole läheskään paras joukkue pelillisesti, mutta teillä 

on todella mahtava yhteishenki.”

Itse pelasin aktiivisesti liki seitsemän vuotta, tästä osan ajasta toimin myös 

joukkueen johtajana ja yhdyshenkilönä. Taisivat antaa tämän tittelin minulle, 

että saivat minun siirrettyä suunnittelemaan lyöntijärjestyksiä ja pois itse siitä 

mailanvarresta huteja husimasta. Tuomarikurssikin tuli käytyä, mutta Saksassa 

ja saksankielellä.

Vuodet ovat vierineet, mutta pesis elää edelleen vahvana Zürichissä. Joukkue 

ei enää ole vain suomalaisten miehittämä, vaan väki on varsin kansainvälistä. 

Joka vuosi mestaruudesta taistellaan ”tosissaan” ja strategiat suunnitellaan tar-

kasti, hauskuutta kuitenkaan unohtamatta.

Yksi asia on kuitenkin säilynyt vielä näin vuosien jälkeenkin: käytössä on 

edelleen samat kypärät ja nuo vuonna 1996 hankitut pelipuvut! Ja tuolla ne kel-

larissamme odottavat uuden kauden alkua, en ole vieläkään päässyt kokonaan 

eroon tuosta pelistä, sillä mieheni jatkaa edelleen pelaamista ja myös vanhin 

poikamme on siitä innostunut.

Satu Isotaluksen puhelinhaastattelun tiivistelmä

Sveitsissä pelaa nykyisin neljä joukkuetta, Finnpesis Solothurn, Winterthurtin 

Wintin Hurjat, Zürichin Sini–Valkoiset ja Itä-Sveitsin joukkue (entinen Sankt 

Gallen joukkue). Vuonna 2017 pelataan edelleen sarjapelejä noiden neljän jouk-

kueen kesken. Pelit alkavat 11.6.2017.

Zürichin Sini–Valkoisissa pelaa tällä hetkellä 15 pelaajaa. Mukana on mm. 

yksi ranskalainen pelaaja, mutta muuten joukkueen pelaajat ovat suomalaisia tai 

suomalaistaustaisia. Sadun mukaan esimerkiksi Solothurnin joukkue on täysin 

sveitsiläinen. Oli joukkueen etninen tausta sitten suomalainen tai sveitsiläinen, 
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niin pesistermit ovat suomalaisia kaikilla. Myös Zürichin pelaajat käyttävät pu-

hekielenään pääsääntöisesti saksaa.

Pelivälineitä hankitaan Suomesta miten milloinkin. Lomilta palatessa on 

laukussa uusia tai uusvanhoja pelivälineitä. Myös Suomesta oman paikka-

kunnan pesisseurat ovat lahjoittaneet esimerkiksi palloja. Pelit pelataan ja 

harjoitukset toteutetaan Zürichissä hiekkakentällä. Kaupungissa on iso pal-

loilukeskus, jossa on lukuisten nurmikenttien ohella yksi hiekkakenttä. Tämä 

taas ei kelpaa nirsoille jalkapalloilijoille, joten pesiksen pelaajat ovat saaneet 

käyttää kenttää sangen vapaasti. Taivaalla on tässä suhteessa tosin synkkeneviä 

pilviä. Kentälle on ilmestynyt intialaisia kriketin pelaajia – itse asiassa kaksi-

kin joukkueellista. Heidän kanssaan on ollut pientä kisailua kentän käytöstä. 

Toinen harmi liittyy siihen, että pelejä varten kenttä joudutaan vuokraamaan 

aina puoleksi päiväksi, ja vuokra kerralta on 500 frangia. Summa on suun-

nilleen yhtä monta euroa, kyse on siis melkoisesta taloudellisesta haasteesta. 

Pelirahat sitten kerätään porukalla.

Satu Isotaluksen mielestä pelillä on edelleen tulevaisuutta Sveitsissä. Uusia 

pelaajia on kohtuullisen helppo värvätä. Uusia nuoria tulee töihin tai opiskele-

maan paikkakunnalle säännöllisesti. Suomalaiset kokoontuvat yleensä samois-

sa ravintoloissa tai pubeissa, ja sieltä sitten pesistä mainostamalla on saatu ja 

saadaan innostuneita harrastajia.

”Ensi kesänä Sveitsistä tulee Turun World Cup -turnaukseen joukkue – totta 

kai”, päätti Satu haastattelutuokiomme.

Pesäpallo in Solothurn (auf deutsch)
Reto Brotschi, Solothurn 

Solothurn on vanha, noin 16 000 asukkaan pohjoissveitsiläinen, sama nimisen 

kantonin pääkaupunki. Lisäksi kaupunki muodostaa oman hallintoalueensa. 

Solothurn on tiheästi asutulla Sveitsin keskitasangolla Aarejoen rannalla, ne-

lisenkymmentä kilometriä Bernistä pohjoiseen. Kaupunki sijaitsee noin 500 

metrin korkeudessa.

Reto Brotschi on kirjoittanut artikkelinsa sekä saksaksi että englanniksi. Suo-

menkielinen tiivistelmä on Ismo Söderlingin tekemä.

Im Sommer 1994 zog mich das samstägliche Fussballspiel auf den Schulhaus-

platz des Nachbardorfes. Konsterniert fand ich damals den Platz besetzt vor; ein 

paar komisch sprechende Männer und Frauen spielten eine Art Baseball. Bevor 

ich enttäuscht von dannen ziehen konnte, wurde ich gottseidank in Deutsch 

angesprochen und dazu überredet mitzuspielen. 
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Nun, 23 Jahre später, spiele ich als Spielertrainer zusammen mit rund 15 

begeisterten Kollegen und Kolleginnen beim mehrfachen Schweizermeister 

Finnpesis Solothurn. Wieso hat mich der finnische Nationalsport so in den Bann 

gezogen, dass ich einen grossen Teil meiner Freizeit dafür einsetze?

Die Antwort ist denkbar einfach und trotzdem ausführlich zu formulieren; 

Pesäpallo ist wahnsinnig attraktiv zu spielen. Es ist dynamisch, kraftvoll, tak-

tisch wunderbar vielseitig und ein Mannschaftssport, in dem Erfolg nur mög-

lich ist, wenn das Team gut eingespielt ist und die Stärken einzelnen Spieler 

bekannt sind.

Ich liebe es, Bälle möglichst genau und schnell meinen Mitspielern zuzu-

werfen um gegnerische Spieler zu verbrennen. Ich liebe es, fast unerreichbare 

Bälle in extremis noch zu fangen. Ich liebe es, Bälle so zu schlagen, dass meine 

Mitspieler die Bases wechseln oder einen Lauf erzielen können. Ich liebe es, 

innert kürzester Zeit entscheide instinktiv fällen zu müssen, um das Beste aus 

einer Situation herausholen zu können.

Aber das Hochgefühl innerhalb dieses Sports erlebe ich noch viel stärker, 

wenn ich mein Team betrachte, die erzielten Fortschritte der einzelnen Mitspieler 

erkenne oder mich an den gelungenen Spielaktionen des Teams erfreuen kann. 

Wie zum Beispiel als im Finalspiel vor vier Jahren unser Teamsenior im Alter 

von 62 Jahren den entscheidenden Lauf ins trockene brachte... ...gestartet war 

er bei der zweiten Base... Das sind Momente, die trotz der Unpopularität unseres 

Sportes in der Schweiz bei mir grosse Emotionen auslösen.

Im Sommer 1994 war das ganze Empfinden und Erleben der Situation na-

türlich anders. Da war es schlicht mal geil, denn Ball zu treffen, schnell auf den 

Beinen unterwegs zu sein, Spass zu haben. Aber rückblickend muss ich ganz 

klar konstatieren, dass die Liebe und Treue zum Pesäpallo nicht auschliesslich 

beim Ausführen des Sports wuchs. Entscheidender waren die offenen, herzli-

chen und geduldigen, immer wiederkehrenden Begegnungen mit den „Altein-

gesessenen“ des damaligen Teams. Keiner von Hannu, Beat, Olli, Anja (um nur 

ein paar zu nennen) sind heute noch aktiv dabei, aber ihnen verdanke ich die 

heute vorhandene Passion für diesen Sport. Ohne die in mich investierte Zeit, 

die persönlichen Gespräche, die gemeinsame Freude am wöchentlichen Wie-

dersehen hätte ich nie dieses Feuer für das Spiel Pesäpallo entwickeln können. 

Diese Erfahrung von mir und meinen langjährigen Mitspielern schlägt sich 

in meinen Augen auf mein jetziges Team nieder. Wir sind eine erfolgshungrige 

Gruppe, alle haben den Anspruch besser zu werden, aber vor allem geniessen 

wir die Zeit miteinander und lassen einander an unseren Leben teilhaben. 

Ähnliches erlebe ich in der gesamtschweizerischen Pesäpalloszene. Die vier 

Teams treffen sich pro Jahr dreimal für die anstehenden Liga- und Finalspiele; 

trotz der gesunden Rivalität ist die Stimmung sehr familiär und alle freuen sich 

auf die gemeinsame Zeit. 
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Pesäpallo in Solothurn (in English/Reto Brotschi)

In summer 1994 my weekly routine of playing soccer on Saturdays got me to 

the playing ground of the neighbourhood school. I was affected because the 

playing ground was taken. Some men and women with a strange way of speak-

ing were playing some sort of baseball. Before I was on my way to return home 

somebody asked me in German to stay and play with them. 

Today, 23 years later, I coach and play together with 15 or so dedicated 

friends in the multiple Swiss champion team Finnpesis Solothurn. Why am I 

under the spell of this Finnish national sport and spend a great amount of my 

free time with it?

Although the answer is very easy, it should be formulated elaborately: Pesä-

pallo is amazingly attractive to play. It is dynamic, strong, tactically amazingly 

all-round team game. Success is only possible when the team is in tone and 

the strength of every player is known.

I’m loving it, to throw ball as exactly as possible to my teammates to burn 

an opponent player. I’m loving it, to catch ball who is almost out of reach. I’m 

loving it to hit the ball for my teammates, who can run through the bases or 

Kuva 29. Sveitsin Luzernin komeissa maisemissa pelattiin vuoden 2015 World Cup. 
Miesten loppuottelussa pelasivat Suomi ja Australia. Kuva: Stefan Berchtold.
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make a run. I’m loving, to make decision by heart to reach the best out of a 

situation. 

But the most amazing thing of this sport is the feeling, when I look to my 

team and understand the challenge of every player and I enjoy every good move 

of my teammates. Like the final game before four years. Our senior player of 

62 years did the key run. He even started at the second base. These are mo-

ments, whose although the unpopularity of the sport in Switzerland sparks big 

emotions. 

In this specific summer in 1994 was the feeling and the experience differ-

ent of course. Back then it was cool to hit the ball, to run fast and to have fun. 

But when I look back, I have to say that the love and loyalty for this sport are 

not only results of playing it. The key moments were the people who made this 

sport what it is for me today. Nobody of the old gang for example Hannu, Beat, 

Olli and Anja are active players anymore, but I appreciate them my passion for 

this sport. 

These experiences of mine and these of my players are a big part of the 

spirit of my team. We are a greedy group, everybody wants to get better, but the 

most important thing; we are enjoying the time together and we let the others 

to be part of our lives. 

It is almost the same with the whole Swiss Pesäpallo community. The four 

teams meet four times in one season. Despite the tough games, the mood is 

very cozy and everybody is happy for the time together. 

The World Cup was organized in Luzern, Switzerland in 2015. Finland and 

Australia played for the men’s final game in a fine scenery. 

Tiivistelmä suomeksi

Reto Brotschi kertoo:

Vuonna 1994 pelasin viikottain lauantaisin jalkapalloa naapurikoulun ken-

tällä. Samalla kentällä outoa kieltä puhuvat miehet ja naiset pelasivat eräänlaista 

baseballia. Ennen kuin lopetin pelaamisen eräänä päivänä, joku pyysi minua 

saksaksi jäämään pelaamaan heidän kanssaan.

Tänään 23 vuotta myöhemmin toimin pelaajana ja pelaajavalmentajana 15 

sitoutuneen ystäväni kanssa moninkertaisen Sveitsin pesismestarin Finnpesis 

Solothurnin joukkueessa. Miksi olen sitoutunut tähän peliin ja vietän sen parissa 

suuren osan vapaa-ajastani?

Vaikka vastaus on helppo antaa, se on muotoiltava hyvin: Pesäpallo on häm-

mästyttävän koukuttava peli. Pesis on dynaaminen, voimakas ja taktisesti to-

della monipuolinen joukkuepeli. Menestyminen on mahdollista ainoastaan, jos 

joukkueen jokaisen pelaajan vahvuudet tunnetaan ja niitä osataan hyödyntää.
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Rakastan pallon heittämistä pelaajallemme vastustajan etenijän polttami-

seksi. Rakastan pallon vastaanottamista, oli se sitten kuinka vaikeaa tahansa. 

Rakastan pallon lyömistä, jotta pelaajakaverini voi edetä ja tehdä juoksun. Ra-

kastan nopeiden ratkaisujen tekemistä.

Mutta parasta pelissä on tunnelma, kun katson joukkuekavereitani ja ym-

märrän pelin ratkaisuun liittyvät jutut. Esimerkiksi neljä vuota sitten finaalipe-

lissä joukkueemme 62-vuotias nestori teki pelissä ratkaisevan juoksun lähti-

essään matkaan kakkospesältä. Nämä ovat unohtumattomia hetkiä ja saavat 

aikaan suuria tunteita.

Aloittaessani pelaamisen kesällä 1994 tuntemukset ja kokemukset olivat 

toki erilaiset. Tuolloin oli tärkeää osua palloon, juosta lujaa ja pitää hauskaa. 

Mutta kun mietin menneitä vuosia, voin sanoa, että kiintymykseni peliin joh-

tuu myös vanhoista kavereistani, jotka olivat mukana tekemässä pelistämme ja 

joukkueestamme sitä, mitä se on tänään. Vanhasta porukasta Hannu, Beat, Olli 

Kuva 30. Solothurnin joukkue syyskuussa 2015. Takana vasemmalta Rick Schild, 
Nathanael Greuter, Ricci Cadola, Domi Meier, kirjoittaja Reto Brotschi, Marco 
Salzmann, Sven Müller, Eric Escurriola. Eturivissä vasemmalta: Roli Spinner, Cedu 
Lerch, Nadine Hovald, Anna Bürki, Toni Salzmann, Fö Tomazzoli, Jerry Greuter. Kuva: 
Reto Brotschin perhealbumi.
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ja Anja eivät pelaa enää, mutta ilman heitä en olisi koskaan saanut rakkautta ja 

intohimoa tähän peliin.

Kaikki kertomani kokemukset ovat luoneet pitkäikäisen ja mahtavahenki-

sen joukkueen. Haluamme menestyä ja kehittyä edelleen pesäpallossa, mutta 

siitä huolimatta tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo ja viihtyminen pesiksen 

parissa. Tämä sama koskee koko sveitsiläistä neljän joukkueen pesisyhteisöä. 

Kohtaamme vuoden mittaan kunkin joukkueen kolmesti sarjan ja finaalipelien 

puitteissa. Terveestä kilpailusta huolimatta on tunnelma hyvin kodikas ja kaikki 

nauttivat yhteisestä ajasta ja pelistä.

Jälkirjoitus

Olin yhteydessä Reto Brotschiin luettuani hänen kirjoituksensa. Hän vastasi 

esittämiini lisäkysymyksiin seuraavasti (sähköposti 28.5.2017):

1. Sveitsissä siis pelaa ja harjoittelee tällä hetkellä neljä seuraa: Finnpesis So-

lothurn (Reton seura), Pesis Hirvet Heiden/Sankt Gallen, Badenin hurjat, 

Zürichin Sini–Valkoiset. 

2. Solothurnin Pelaajat ovat 100 %:sti taustaltaan sveitsiläisiä. Pelaajat keskus-

televat siis sveitsinsaksaksi. Toki pelaajat tuntevat tärkeät suomenkieliset 

pesissanat, ja he käyttävät niitä harjoituksissa ja peleissä (”laiton”, ”väärä” jne.).

3. Me rakastamme todella tätä peliä. Ehkä tapaamme World Cup -turnauksessa 

kesällä Turussa.

Suomen Pesäpalloliiton viestintäpäällikkö Antti Kallio muistelee sähköpostis-

saan Sveitsin matkojaan kaihoisasti:

Ensi kerran matkustin Sveitsiin St. Galleniin Heli ja Urs Hänsenbergerin vie-

raaksi. Jylhien vuoristomaisemien keskeltä löytyi ruohokenttä, jossa neljän 

joukkueen toimesta laitettiin pelit pystyyn. Pesäpallokulttuuri Sveitsissä on 

ainutlaatuista. Finnpesis Solothurn on voittanut useita mestaruuksia lähes 

puhtaasti sveitsiläisellä joukkueella ja Zürichin Sini–Valkoiset on pitänyt 

maan finanssipääkaupungin puolia. 

Vahvasti sveitsiläinen Itä-Sveitsin Pesis-Hirvet lähti alkeista kehittämään 

peliään ja nousi vuosien varrella varteenotettavaksi joukkueeksi maan 

mestaruusturnauksissa. Wintin Hurjilla Winterthurista oli kokoonpano-

ongelmia, mutta joukkue on pysynyt mukana ja pelaa parhaimmillaan 

vahvaa pesäpalloa. 
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6.3. Saksa

Pesis – My story
Konstantin Oikonomides, Nürnberg, Kerava

Nürnberg on kaupunki Saksan Baijerissa. Vuoden 2015 väestönlaskennassa kau-

pungissa oli noin 530 000 asukasta. Nürnberg on Münchenin jälkeen Baijerin 

toiseksi suurin kaupunki. Nürnbergin metropolialueella asukkaita on yhteensä 

noin 3,5 miljoonaa.

Nürnberg tunnetaan Wagnerin oopperasta Nürnbergin mestarilaulajat. Kau-

pungilla on myös pitkä historia Rooman valtakunnan ajoista lähtien. Saksassa 

Nürnberg tunnetaan myös joulukaupunkina, ja kaupungissa järjestettäville jou-

lumarkkinoille saapuukin vuosittain noin kaksi miljoonaa turistia.

My pesis story starts in 1995, when I heard first time about pesäpallo. At the be-

ginning I couldn’t imagine to get so fascinated by this exotic sport.

The first team I played for was Nürnbergin Palloveikot (Nürnberger Pesä-

pallo Verein/NPV). I started as a koppari and after a while I found myself as an 

ykkösvahti on the field. Training was on a greenfield in a public park. If the 

weather was nice there was also a kind of audience, people were grilling and 

enjoying the sun next to the pitch.

After moving to Finland in 2006 I played for several teams in Rauma, Eurajoki 

(EuVe / maakuntasarja), Kerava (KePe / maakuntasarja) and actually in Rekola 

(RePe / maakuntasarja and aluesarja). Typical first reaction of Finnish people: 

You have played this sport before, right!?

NPV was part of the DPL league (Deutsche Pesäpallo Liiga) of all in all eight 

teams. All teams were mixed teams. At that time the DPL was played in two 

conferences, Northern Conference and Southern Conference. Tahko Berlin, 

Reinin Reipas, Mainin Maila and Vechelde Blue Rats were playing in the North-

ern Conference. Münchenin Mailajussit, Augsburgin Maila, Merklinger Löwen 

and NPV were playing in the Southern Conference. After the group stage the 

grand season finals were played. All teams were gathering for a weekend and 

fought for the trophy. Every year a North-South-Match between the best play-

ers of the two conferences on the basis of Itä-Länsi took place.

Our teams invited Finnish players, eg. Simo Eerikäinen or Markus Meri-

läinen, or complete teams to give us training lessons in order to improve our 

skills and understanding of pesäpallo. During the summer our players came to 

Finland to have training camps / matches or participate into tournaments, eg. 

Harrastepesiksen SM-kisat in Tampere. 

https://www.lansisuomenpesis.fi/harrastepesiksen-sm-kisat/
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Then in 1997 Team Germany was participating in the 2nd World Cup in 

Hyvinkää, my first appearance in this kind of international tournament, and I 

haven’t missed any World Cup after.

After a practice game against an all-star team from Rauman Fera (B-tytöt 

and superpesis) and the World Cup 2009 in Pori, I started to be the assistant 

coach of the Fera D97-Tytöt Team (2010-2011). 

There are so many stories I can tell about pesis, I have experienced a lot of 

fun all those years which kept me going on to play this extraordinary game, 

even it’s so unknown outside of Finland! 

The best part of this sport is that it connects people. I found so many friends 

– worldwide! 

Before the season 1998/99 started the members of NPV made an internal 

bet who will be participating into the most training sessions. At that time I was 

studying already in Munich, thus I thought I’ll have a really good chance to win 

the competition if I join the Münchenin Mailajussit (MMJ) training, too.

Well, NPV and MMJ had trainings twice a week, in Nürnberg on Saturdays 

and Mondays, and in Munich training was scheduled for Sundays and Mon-

Kuva 31. NPV:n mestaruusjoukkue Berliinissä vuonna 1999. Joukkueen jäsenet takana 
vasemmalta: Giorgio Gencarelli, Imke Riebeck, Hans-Matti Blencke, Tomi Dewes, 
Konsta Oikonomides, Ingo Schmelzer ja Hanns Scheu. Edestä vasemmalta: Mikko Jylhä, 
Tapani Oinonen (lasten kanssa), Tuija Näriäinen, Markku Koivisto, Martin Haar, Martin 
Herzele. Mika Balz pokaalin vieressä. Kuva: Konstantin Oikonomideksen perhealbumi.
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days. So I was driving usually on Fridays home to Nürnberg, and on Sundays 

in the morning back to Munich to have three times a week training. For this 

reason I got different nicknames from NPV and MMJ, like ‘Spionski’ (spy) or 

Eppu Normaali’s ‘Urheiluhullu’.

In the end I didn’t win the bet, but our team NPV won the German Cham-

pionship for the first time. 

About me
How I started to play pesis: I was told by a friend there is this team in Nürnberg 

and I joined for the training and stayed. That’s it.

Well, there is not much to say, I grew up in Germany and moved in 2006 

to Finland. I am a civil engineer working for a global wide operating construc-

tion company.

And I am fascinated with team sports, I follow them from the couch or in 

the stadium. I am playing actively football and pesis.

Tiivistelmä suomeksi

Konstantin Oikonomides aloitti pesiksen parissa vuonna 1995. Hän oli onnel-

linen löytäessään noinkin eksoottisen pelin.

Konstantin aloitti Nürnbergin Palloveikoissa kopparina, mutta siirtyi vähi-

tellen etukentälle ykkösvahdiksi. Harjoitukset pidettiin nurmikentällä, ja kauniin 

ilman sattuessa yleisöä tuli paikalle katsomaan ja grillailemaan.

Konstantin Oikonomides muutti Suomeen vuonna 2006. Hän pelasi 

Suomessa useissa joukkueissa, samoin hän aloitti pesisvalmentajana. Kun 

suomalaiset näkivät hänen pelaavan, yleinen hämmästys ja reaktio oli: “olet 

tainnut pelata ennenkin?”

Nürnbergin joukkue pelasi Saksan pesisliigassa seitsemän muun joukkueen 

kanssa. Kaikki joukkueet olivat sekajoukkueita (miehiä ja naisia). Tuohon aikaan 

liigassa pelattiin kahdessa lohkossa, eli oli olemassa pohjois- ja etelä-lohko. Kun 

lohkosarjat oli pelattu, olivat vuorossa suuret finaalit lohkovoittajien välillä.

Konstantin kirjoittaa, että he kutsuivat Suomesta kuuluisia pelaajia ohjaa-

maan ja valmentamaan heitä, esimerkiksi tunnetut pelaajat Simo Eerikäinen 

ja Markus Meriläinen kävivät Saksassa. Joskus jopa kokonaiset joukkueetkin 

kävivät Suomesta pelaamassa ja harjoittelemassa. Saksalaiset joukkueet taas 

osallistuivat Suomessa erilaisiin turnauksiin. Parasta pesiksessä on kirjoittajan 

mukaan se, että peli yhdistää ihmisiä. Konstantin on saanut paljon pesäpallo-

ystäviä eri puolilta maailmaa.

Konstantin oli himoharjoittelija. Vaikka hän oli Nürnbergin pelaaja, ajoi 

hän pitkiä matkoja Müncheniin harjoituksiin. Konstantinin tarkoitukse-
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na oli voittaa veto parhaasta harjoittelijasta. Vetoa hän ei voittanut, mutta 

taito karttui huomattavasti. Hän sai erilaisia kutsumanimiä vieraillessaan 

toisen joukkueen harjoituksissa (“Spionski”), joka viittaa spy- eli vakooja-

sanaan. Eppu Normaalin kappaleesta lainattiin hänelle myös kutsumani-

mi “Urheiluhullu” (kappale löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/

watch?v=3Lgy8qAJdZ8)

Konstantin asuu Suomessa ja pelaa pesiksen ohella myös jalkapalloa.

Seurani Augsburgin Maila
Martin Ludwig, Augsburg

Augsburg  on yliopisto- ja korkeakoulukaupunki Baijerin lounaisosassa, 

eteläisessä Saksassa. Noin 284  000 asukkaallaan  se on Baijerin kolmanneksi 

suurin kaupunki ja Etelä-Saksan merkittävimpiä kauppa- ja teollisuuskeskuksia. 

Augsburg on Schwabenin hallintopiirin keskuskaupunki.

Pesäpallo wurde einige Jahre in Augsburg von Kindern der Finnischen Emigranten 

und von Deutschen Spielern gespielt. Pesäpallo ist ein Finnischer Nationalsport 

und durch viele Besuche in Finnland begannen wir in der Deutsch-Finnischen 

Gesellschaft dieses Kulturgut unter den Mitgliedern der Gesellschaft zu spielen. 

Zusammen mit meiner Frau Leena Varemo-Ludwig haben wir einen gan-

zen Winter eine erste Übersetzung der Pesäpalloregeln (Pesäpallo in Bildern) 

durchgeführt. Jetzt wurde vielen die Idee und die Regeln klar. Diese Exemplare 

wurden in ganz Deutschland kopiert und es war für viele die erste Einweisung 

in die beliebte Sportart von Finnland. 

Mit diesen Anfängen, begannen wir Ausrüstung für die Mannschaft zu kau-

fen. Wir wurden auch vom Finnischen Pesäpallo Verband mit Handschuhen, 

Bällen und Schlägern ausgestattet. Die Trikots haben wir in Finnland gekauft. 

Pesäpallo war neben den sportlichen Aktivitäten, als Kulturpflege für die Mitg-

lieder der DFG gedacht. Die Anfänge waren etwa 1985 in Augsburg. In einigen 

anderen deutschen Städten gab es zu der Zeit ähnliche Entwicklungen. 

Sehr schnell begann man auch mit anderen Städten auf regionalen Tournie-

ren zu spielen. Eine große Entwicklung im deutschen Pesäpallo wurde mit der 

Deutschland-Rundreise einer Finnischen Mannschaft (Suur-Savon Piiri) ausgelöst. 

Als Belohnung bekam Deutschland eine Einladung zur Teilnahme am 1. Pesäpal-

lo–Welt Cup 1992 in Helsinki. Da begannen die Spieler in Köln/Düsseldorf, Berlin, 

Nürnberg, Stuttgart, München und Augsburg mit einem regelmäßigen Training. 

Durch die Teilnahme am Weltcup wurde klar, dass es in Deutschland einen 

regelmäßigen Ligabetrieb geben muss, um annähernd an die Finnischen Spiel-

qualitäten heranzukommen. Die deutsche Weltcupmannschaft war technisch 

https://www.youtube.com/watch?v=3Lgy8qAJdZ8
https://www.youtube.com/watch?v=3Lgy8qAJdZ8
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und taktisch den anderen Teams weit unterlegen. Zu der Zeit hatte Finnland 

schon 75 Jahre Sporterfahrung. Deutschen Spielern fehlten diese Jahre aber 

die Teilnahme hat alle Teilnehmer motiviert weiter zu spielen. 

Bei einem Treffen in Berlin mit Vertretern aus den Spielstädten Berlin, Düs-

seldorf, Nürnberg, Stuttgart und Augsburg und Finnischen Verbandspartnern, 

wurde die Idee einer Deutschen Pesäpallo-Liga in die Tat geboren und umgesetzt. 

Die Aktiven haben damals auch Kontakt zu Finnischen Erstligateams gesucht 

und ideelle Unterstützung erhalten. Augsburg hatte die Mannschaft KaMa (Kankaan-

pää), Berlin war mit Hyvinkää und München mit dem Team Seinäjoki verbunden. 

Neben den Ligaspielen in Deutschland, gab es in Anlehnung an die Finni-

sche Tradition, pro Jahr ein Nord/Südspiel mit den besten Spielern der oben 

genannten Städte. 

Einige Besuche bei Schweizer Freunden haben wir genutzt um mit den 

dortigen Teams uns zu messen. 

Den Augsburger Spielern war klar daß ein Weiterkommen mit dem  

Ligabetrieb eine Möglichkeit ist, die Entwicklung von Pesäpallo zu fördern. 

Gleichzeitig begannen wir in Augsburg Kontakt mit der Sporthochschule in 

Kuva 32. Tässä on Augsburgin Mailan vanhimpia kuvia. Pelaajat vasemmalta oikealle: 
Matti Leinonen, Arto Leinonen, Hanns Scheu, Timo Kytölä, Felix Crämer, Martin 
Ludwig, Silja Ludwig (istumassa), Peter Englbrecht, Pasi Kytölä. Kuva: Stadtanzeiger 
24.9.1991 Martin Ludwigin lähettämänä.
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Augsburg zu suchen. Hier wurde mit dem damaligen Leiter Herrn Prof. Dr. Al-

tenberger vereinbart im Rahmen des Allgemeinen Hochschulsports Pesäpallo 

anzubieten. Somit wurde in Augsburg als erste Universität in Deutschland der 

Sport den jungen Studenten angeboten. Die Spieler von Augsburg haben diese 

Aktivitäten mit Training und Spielen unterstützt. Die Idee war auch die zukünfti-

gen Sportlehrer als Multiplikatoren für den Sport zu gewinnen. Es war zu der 

Zeit die meistbesuchte Sportart an der Hochschule Augsburg. Im Unterschied 

zu Finnland wurde in Deutschland mit jungen Männern und Frauen gespielt. 

Es gab keine Trennung der Geschlechter. Für viele Finnen war es ungewohnt. 

Eine Aktivität war es auch an der Sporthochschule Augsburg in den Schul-

ferien Teilnehmer auf den EURODAY CAMPS mit Pesäpallo zu konfrontieren. 

Dabei wurden den Kindern und Schülern europäische Sportarten präsentiert. Es 

war ein großer Erfolg. Denn wir konnten sehen, dass junge Schüler schon nach 

wenigen Minuten die Spielidee verstanden haben und der Ehrgeiz geweckt war. 

In Berlin und München wurde ebenfalls an den dortigen Hochschulen Pesä-

pallo von den Aktiven Spielern angeboten. Letztlich musste diese Entwicklung 

Kuva 33. Pesäpalloa Saksassa. Super-Pesis 5/1993. Kuva: Martin Ludwigin kokoelma.
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aber eingestellt werden da die dominanten Sportarten Fußball, Handball usw. 

nicht zu schlagen waren. 

Einige Spieler haben bei ihren Sommerurlauben in Finnland mit den Ex-

playern Kontakt gehabt und die hohe Qualität in Finnland hautnah erleben 

können. Heute gibt es für einige im Sommerurlaub zur Erinnerung noch einen 

Pflichtbesuch bei einem Ligaspiel in Finnland. 

Die Augsburger Spieler wurden älter und beendeten ihre Berufsausbildung 

oder ihr Studium. Damit waren die Aktivitäten nach einigen Jahren beendet. 

Wir hatten keine Jugend die diese Aktivitäten fortführen konnte. Damit war 

Pesäpallo für Augsburg leider beendet. Ein Teil der Ausrüstung haben wir von 

Augsburg an die Hochschule in Greifswald gespendet. 

Unvergessliche Momente waren für einige Augsburger Spieler, die Teilnah-

me am Welt Cup in Helsinki, die Gründung einer Deutschen Pesäpallo-Liga und 

die Angebote an der Sporthochschule in Augsburg. Wir waren Stolz an der Pio-

nierarbeit für die Entwicklung Pesäpallo in Deutschland beteiligt zu sein. Viele 

Spieler sprechen mich noch heute schmunzelnd an die Anfänge in Augsburg 

an. Pesäpallo gehört zu Finnland wie die Sauna. 

Kuva 34. Augsburgin Mailan joukkue vuodelta 1997. Takana vasemmalta: Markus 
Viertel, Tobias Breit, Martin Herzele, Markku Kyrölä, Marko Mäkelä. Alhaalla 
vasemmalta: Hanns Scheu, Arto Leinonen, Tobias Kytölä, Martin Ludwig. Kuva: 
Martin Ludwigin kotialbumi.
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Tiivistelmä suomeksi

Pesäpalloa pelattiin aikoinaan muutama vuosi Augsburgissa. Pelaajat olivat 

suomalaisten siirtolaisten jälkeläisiä sekä pelistä kiinnostuneita paikallisia. 

Martin käänsi vaimonsa Leena Varemo-Ludwigin kanssa ensimmäisenä 

talvena säännöt. Siinä yhteydessä selvisi moni peliin liittyvä kiperä kysymys. 

Säännöt levisivät kopioina eri puolille Saksaa. Pelivälineitä ja -asuja hankittiin 

mistä milloinkin, suurena apuna oli myös Suomen Pesäpalloliitto. Pesis tuli 

myös osaksi paikallisen saksalais-suomalaisen seuran toimintaa. Pelitoiminta 

Augsburgissa alkoi vuonna 1985, suunnilleen samoihin aikoihin kuin muissa-

kin saksalaisissa kaupungeissa.

Varsin pian alkoi yhteistoiminta muiden joukkueiden kanssa. Pelin omak-

sumista edesauttoi suunnattomasti myös se, että Suur-Savon maakuntajoukkue 

kävi pelikiertueella Saksassa. Pelaajien taidot kasvoivat ja Saksa osallistui pe-

siksen ensimmäiseen World Cup -turnaukseen Helsingissä vuonna 1992. Sa-

moihin aikoihin alkoivat harjoitukset myös Kölnissä, Düsseldorfissa, Berliinissä, 

Nürnbergissä, Stuttgartissa, Münchenissä ja Augsburgissa.

Varsin pian selvisi, että menestyäkseen kansainvälisissä koitoksissa olisi 

syytä perustaa oma pesäpallosarja. Saksalaiset olivat sekä teknisesti että takti-

sesti selvästi jäljessä suomalaisista joukkueista. Toki Suomella oli pelistä jo 75 

vuoden kokemus kiinni kurottavaksi. Mutta saksalaiset ottivat tämän vain haas-

teena. Saksalaiset joukkueet etsivät myös aktiivisesti seurakontakteja Suomesta: 

Augsburgin joukkue teki yhteistyötä Kankaanpään Mailan, Berliini Hyvinkään 

Tahkon ja München Seinäjoen Maila-Jussien kanssa. Yhteistyötä harjoitettiin 

myös sveitsiläisten pesisseurojen suuntaan. Kun Suomessa pelataan Itä–Länsi 

-otteluita, pelattiin Saksassa pohjoinen–etelä -turnaus joka vuosi.

Edistääkseen pelin laajenemista ja yleensäkin pelaajien taitoa augsburgi-

laiset solmivat kiinteät siteet paikallisen urheilukorkeakoulun kanssa. Tässä 

suhteessa professori Altenbergerin myötämielinen suhtautumien oli suureksi 

avuksi. Pesäpallosta tuli yksi suosituimmista lajeista urheilukoulun ohjelmassa, 

sillä oppilaat – siis tulevat opettajat ja valmentajat – ottivat pelin innokkaasti 

vastaan. Myös Berliinin ja Münchenin korkeakouluissa pelattiin pesistä, mutta 

varsin nopeasti se hävisi muille pallopeleille, erityisesti jalka- ja käsipallolle. 

Augsburgilaiset opiskelijat esittelivät peliä mm. EURODAY CAMPS -kursseilla, 

ja siellä pesis otettiin erittäin hyvin vastaan.

Saksassa pelattiin alusta lähtien sekajoukkueilla, mikä tuntui olevan suoma-

laisille seuroille ja pelaajille tuohon aikaan tuntematon pelitapa.

Aikaa myöten augsburgilaiset pelaajat ikääntyivät, lähtivät opiskelemaan ja 

siirtyivät muualle työmarkkinoille. Niinpä vähitellen toiminta hiipui, sillä uusia 

nuoria pelaajia ei tullut enää mukaan. Osa pelivälineistä lahjoitettiin Greifswal-

din korkeakoululle.



– 83 –

Pesäpallo ja erityisesti osallistuminen World Cup -turnaukseen Helsingissä 

tarjosi augsburgilaisille unohtumattomia hetkiä. Samoin Saksan liigan ja oman 

pesäpalloliiton perustaminen olivat tärkeitä virstanpylväitä. Augsburgilaiset 

olivat ylpeitä ollessaan lajin pioneereja Saksassa. Pesäpallo kuuluu Suomeen 

kuten saunakin.

Pesäpalloa tennispalloilla
Eero Pajula, Rovaniemi, Frankfurt am Main 

Olen Sveitsin Ystävät Lapissa -osaston puheenjohtaja. Seuramme puitteissa ei 

ole harrastettu pesäpalloa. Asuin vuosina 1975–1979 Länsi-Saksassa Frankfurt 

am Mainin alueella. Toimin paikkakunnalla vuosia sikäläisen suomalaisen 

seurakunnan aktiivina ja johtotehtävissä. Kirkon taloudellisella tuella (matkat) 

pelasimme vuosia eri puolella Länsi-Saksaa olleiden ”suomalaisten” seurakun-

taryhmien kesken pesäpalloa (Gruppen FfM/München/Kassel/Hamburg). 

Kasselissa asunut suomalainen lähetyspastori koordinoi jutut yhdessä ham-

purilaisen merimieskirkon edustajan kanssa. Pelejä ei kuitenkaan ollut kuin 

muutaman kerran vuodessa. Harjoittelu Frankfurtissakin oli jotenkin hankalaa: 

Kuva 35. Saksan (punaiset paidat) ja Australian joukkueet Luzernin turnauksen 
yhteiskuvassa 2015. Kuva: Stefan Berchtold.
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peli vaatii enemmän tilaa kuin Liegewieseillä (isojen puutarhojen/maauimaloi-

den nurmikot) oli. Varsin usein emme saaneet riittävästi joukkoa kokoon, jotta 

harjoituspelit olisivat tulleet toimiviksi tai yleensäkään saatu aikaan. 

Harjoittelussa tyydyttiin useimmiten neljään maaliin tennispalloilla. Pesä-

pallo kovalla pallolla kokemattomien kanssa on aika raju peli. Muistelen, että 

berliiniläisten kanssa ei pelattu, kun matka oli hankala (eikä siellä tainnut olla 

innostustakaan). Ottelut olivat lähinnä leikkimielisiä, jotkut ottivat tietysti pelit 

kuitenkin aina silloin tällöin melko vakavasti. Tavallisesti sunnuntaiaamuisin 

lähdettiin ja illalla tultiin jo takaisin. 

Jälkikirjoitus

Seppo Pesonen Eskilstunasta lähetti Siirtolaisuusinstituuttiin vuoden 1994 

pesäpallokalenterin. Siihen on merkitty Saksan pesäpalloliiton henkilökunta. 

Luettelossa oli kaikkiaan 10 nimeä. Liitolla oli ainakin tuolloin toiminnanjoh-

tajakin (Thomas Scharnberg), joten Saksassa oli loppujen lopuksi kyse varsin 

suurimittaisesta pesäpallotoiminnasta.

6.4. Viro

Virolla on kunniakkaat pesäpalloperinteet. Peliä levitettiin eteläiseen naapu-

rimaahamme innokkaasti jo 1930-luvulla, jolloin Suomi ja Viro kävivät neljä 

maaottelua. Itse asiassa varsinaisesta maaottelusta on tosin turha puhua, sillä 

Suomea edusti jokin huippuseura tai sitten alueellinen kokoonpano. Esimer-

kiksi vuoden 1934 maaotteluun valittiin Uudenmaan alueen joukkue. Neljästä 

pelistä kolme päättyi Suomen voittoon. Suomen ja Viron välillä pelattiin myös 

ystävyysotteluja, sillä vuoden 1934 maaottelun yhteydessä pelattiin ystävyys-

ottelu Helsingin ja Tallinnan välillä.

Ymmärrettävästi toisen maailmansodan jälkeen Virossa ei pelailtu, joskin on 

tietoa, että vielä 1960-luvun loppupuolella virolaisissa korkeakouluissa pelattiin 

30 vuotta vanhoilla pelivälineillä (Laitinen 1983, 232–233).

Viron uuden itsenäistymisen myötä peliyhteyksiä luotiin uudestaan. Myös 

ruotsinsuomalaiset joukkueet kävivät pelimatkoilla Virossa. Maahan perus-

tettiin jopa Pesäpalloliitto ”Eesti Pesäpalliliit”. Virolaiset osallistuivat omalla 

joukkueellaan Helsingissä vuonna 1992 järjestettyyn pesiksen World Cup 

-turnaukseen. 

Liiton toimitusjohtajaan Tauno Koppel vastasi sähköpostitse 13.5.2017 tie-

dusteluuni liittyen Viron pesiksen nykytilaan:
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Kuva 36. Ensimmäinen Suomen ja Viron välinen maaottelu pelattiin vuonna 1932 
Tallinnassa. Syöttämässä Viron lukkari Mathiesen. Pelipaikkana oli Kalevin kenttä. 
Kuva: Urheilumuseo, julkaistu Urheilumuseon luvalla. 
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”Nykyisin Virossa ei pelata suomalaista pesäpalloa vaan amerikkalaista ba-

seballia. Vuosina 1984–1992 me pelasimme pesäpalloa paljonkin Avinurmessa. 

Pelasimme myös eri puolilla Suomea, mm. Suomussalmella ja Seinäjoella. Pe-

lasin myös Viron maajoukkueessa Helsingin vuoden 1992 kisoissa. Minulla on 

vieläkin tallella palkinto noista kisoista. Suurin osa pelaajista oli Avinurmesta. 

Tällä hetkellä johdan Panthers-nimistä baseball-joukkuetta. Olen myös Viron 

baseball-liiton johtaja. Jos sinulla on enemmän kysyttävää, olen valmis autta-

maan.”

Lisäkysymyksiini en saanut enää vastausta. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, 

että Viron pesäpallotoiminnasta on puhuttava imperfektissä.

Martti Holma kertoo tässä julkaisussa omassa kirjoituksessaan, että Kem-

peleen Kiri kävi pelaamassa puolenkymmentä kertaa Tallinnassa vuodesta 

1985 alkaen. Ottelut pelattiin teknisen instituutin avaralla pihalla, joskus myös 

kaupungin muurin vieressä olevalla nurmikentällä. Matkat tehtiin hänen mu-

kaansa osittain salaa, koska pesäpallo ei ollut Neuvostoliitossa hyväksyttyjen 

lajien joukossa.

Kuva 37. Maaottelun jälkeen vuonna 1934 suomalaiset ja virolaiset pelaajat esiintyivät 
yhteiskuvassa. Suomi voitti ottelun 18-0. Ainakin räpylät vaikuttavat baseball-
tyyppisiltä. Kuva: Urheilumuseo, julkaistu Urheilumuseon luvalla
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Virolaisia autettiin ja paljon – he ovat kovaa porukkaa
Markku Pullinen, Helsinki. Puhelinhaastattelu

Markku Pullinen toimi Suomen Pesäpalloliiton toimitusjohtajana vuosina 1974–

2006. Pitkällä urallaan hän oli keskeinen vaikuttaja Suomen urheiluelämässä. 

Vauhtia pesisuralleen Markku sai toimimalla Jyväskylän Kirin toimitusjohta-

jana pari vuotta ennen Pesäpalloliiton pestiä. Markku Pullinen vieraili useissa 

maissa pesäpallolähettiläänämme. Erityisen lähellä hänen sydäntään oli Viron 

urheiluelämä. Seuraavassa tiivistettynä puhelinhaastattelun keskeinen sisältö.

Kuva 38. Avinurmi oli voimakas pesäpallokeskus Virossa vielä 1990-luvun alussa. 
Seuran alkuperäinen merkki kuuluu Seppo Pesosen kokoelmiin.
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Markku kertoo:
Tein ensimmäisen matkan Viroon vuonna 1979. Kyse oli suomalaisesta urhei-

ludelegaatiosta, jossa minäkin pesismiehenä olin mukana. Kannattaa muistaa, 

että tuohon aikaan Viro oli vielä osa Neuvostoliittoa. Hämmästyttävää kyllä, 

virolaiset urheilujohtajat vaikuttivat ammattimaisilta ja itsenäisiltä, en tosiaan 

huomannut minkäänlaista valvontamentaliteettiä viranomaistaholta. 

Virolaisethan ovat hyvin liikunnallisia. Erityisen hyvin tutustuin Tallinnan 

urheilutoimenjohtajaan Rein Tölpiin. Rein oli ollut 1960-luvulla huippujuoksija 

ja hän oli edustanut Neuvostoliittoa 800 metrin matkalla Tokion olympiakisois-

sa vuonna 1964. Reinillä oli lukuisia Viron ennätyksiä eri juoksumatkoilta. Hän 

suhtautui erityisen ystävällisesti suomalaisiin urheiluhenkilöihin ja erityisesti 

pesäpalloilijoihin.

Tölpin johdolla vierailtiin kouluilla ja eri harrastepaikoilla. Suomalaiset 

huomasivat, että kyllä Virossa edelleen pesäpalloharrastusta oli. Välineet olivat 

vain ikivanhat ja siten surkeat, joten niitä suomalaiset toivat mukanaan aina 

kun vierailivat naapurimaassamme.

Kuva 39. Suomen ystävä Rein Tölp vaimonsa kanssa puutarhassaan. 
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Markku Pullinen kävi Virossa myös luennoimassa yleensäkin urheiluasioista 

virolaisille. Siellä oli todella kiitollisia kuulijoita, joiden tiedonjano oli suuri.

Markku Pulliselle oli suuri yllätys, että itsenäistyttyään virolaiset vaihtoivat 

pesäpallon amerikkalaiseen baseballiin. Toisaalta hän ymmärtää muutoksen: 

virolaiset ovat kilpailuhenkisiä, ja he haluavat kilpailla kansainvälisillä kilpaken-

tillä. Siihen antoi baseballin lisääntyvä kansainvälinen suosio mahdollisuuden. 

Baseballhan on peräti olympialaji.Toisaalta pesis ei ollut Markun mielestä tar-

peeksi juurtunut Viroon, joten muutos pesäpallosta baseballiin tapahtui suh-

teellisen kivuttomasti.

Markku pohti myös Ruotsissa tapahtunutta pesiksen hiipumista. Siinä hän 

näki jonkinmoisen yhteyden Viroon: peli ei juurtunut kouluihin, toisaalta nuo-

risotyö jäi tekemättä, kun Suomesta tuli valmiita pelaajia ruotsinsuomalaisiin 

joukkueisiin.

Kaikkiaan Markku on ylpeä ja onnellinen pesiksen nykytilasta Suomessa, 

suunta on ylöspäin.

6.5. Australia

Australiassa asunee tällä hetkellä noin 30 000 suomalaista jälkeläisineen. Maan 

suomalaisella siirtolaisuushistorialla on pitkät perinteet, sillä ensimmäiset do-

kumentoidut siirtolaisemme saapuivat maahan jo 1800-luvun puolivälissä. 

Varsinainen siirtolaisuuspiikki oli toisen maailmansodan jälkeen. Suomen 

epävarma yhteiskunnallis-poliittinen tilanne, Karjalan pakolaisten (ns. evakko-

jen) juurettomuus sekä maan heikko taloudellinen tilanne olivat voimakkaita 

työntäviä tekijöitä. Vetotekijänä oli Australian työvoimapula sekä maan halli-

tuksen halu asuttaa maa eurooppalaisilla siirtolaisilla. Tähän liittyen nykypäivän 

australiansuomalaisten oma siirtolaisuushistoria on varsin lyhyt. Siksipä myös 

pesäpallo on heille tuttu urheilulaji.

My story about Pesäpallo 
Esko Kankaanpää, Melbourne 

To write about all my experiences over the years that I have played in Australia 

would probably fill a book. I have put together some things that come to mind, 

I should make a mention of the road trips of which there were many and the 

players who passed away tragically on the way to play pesapallo early years 

Melbourne and later Brisbane. On a happier note in Canberra two pesapallo 

families bonded in marriage at the field.
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My playing days for the Melbourne Finnish club started in 1962 when the 

club had a split; at least half of the sportsmen left and formed their own club. 

The club needed players so they could field teams at the Easter Games, my pa-

rents forced me to go to the field. The first time I refused to get out of the car 

but eventually I did join the training and still playing (joker) today. I started to 

coach the team in 1977 which I continue to do to this day.

Pesapallo in Australia is our kuningaslaji at our Suomi Paivat each Easter. 

We have played our carnival in Adelaide, Brisbane, Canberra, Gold Coast, Mel-

bourne, Mount Isa, Sydney, Western Suburbs Sydney and Wollongong since the 

late 1950’s. Early years some clubs fielded two teams A and B, the games were 

played over two days and everybody played against each other. There were a 

lot of games in one day for players to play (and injuries). Eventually we had to 

stop the B team competition because of lack of umpires, players and time.

There were weekend trips to Sydney or Canberra and vice versa leaving 

home on Friday after work or school driving 700 to 900 kilometers playing Sa-

turday and Sunday morning then driving back. Also Canberra organised sum-

mer games in January for years as a warm up for the Easter Carnival, teams 

from Sydney, Western suburbs, Melbourne and sometimes Brisbane attending.

Remembering the trips, Mount Isa stands out as we played there twice over 

the years, our club chartered planes for both trips. If I remember correctly flying 

time was about 16 hours. We played in a rodeo arena and I reckon the tempe-

rature would have been 50 plus, base umpires had cans of drinks which they 

shared with the runners if they had time to stop.

Over the years two teams have dominated the competition and that’s Syd-

ney and Melbourne. I believe that Melbourne has won the most gold. The final 

game of the carnival has usually been played by these two teams although last 

few years Sydney has been too good but that can change as usual.

In 1990 Kaija Tanner (Vaisanen) brought a ladies team to play in Melbourne 

and at the Easter Games in Canberra, during her visit to Melbourne we discussed 

the possibility of organising a World Cup of Pesapallo and how many countries 

could we get to such an event. We came to an agreement that she would ap-

proach Suomen Pesäpalloliitto on her return and that I would try to get a team 

from Australia to participate.

First world cup became a reality in 1992 (Helsinki) where teams from Swe-

den, Germany, Estonia, Japan, Finland, Lithuania and Australia participated. 

Australia had a group of 32 players and skippy the kangaroo. At the Cup we 

had three teams, women’s, men’s and mixed. For me to see and also to play in 

the same team with my wife, daughter and son was something special espe-

cially in Finland. I have attended all the World Cups except the one in Sweden. 

To me 1992 was the best. I have to mention the longest hit that I have seen in 

the World Cup was by my son Mark in Kaisaniemi 1992. He hit a ball third base 
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line, it bounced through the side window of a bus and continued never to be 

seen again. Unfortunately it was a laiton.

Playing and coaching Pesapallo to me has been a large part of my life. To 

see my wife, daughters and son play it, also has been special. All the friends 

that I have made not just in Melbourne but all over Australia and Finland will 

always be close to me. There have been lots of relationships that have started 

on the pesapallo field, not just in Melbourne but in all the clubs. To see their 

children growing up and again playing pesapallo for their clubs – its amazing 

(only natural).

Tiivistelmä suomeksi 

Kuumaa peliä Mount Isan rodeo-areenalla

Mount Isa on Queenslandin erämaassa eristyksissä oleva kaivoskaupunki, jon-

ne on muuttanut paljon suomalaisia kaivostöihin erityisesti 1950-luvulta lähti-

en. Sikäläisen keskikesän aikaan eli tammikuussa keskilämpötila on 35 astetta. 

Kuva 40. German and Australian teams, Helsinki 1992 (most German players are 
standing). Photo: Martin Ludwig’s home album.
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Talvella eli suomalaisen juhannuksen aikaan lämpöä on vielä keskimäärin 25 

astetta. Kaupunki on Australian tärkeimpiä kaivoskaupunkeja. Kaivos tuottaa 

useita mineraaleja, joista tärkeimmät ovat kupari, sinkki ja lyijy. Paikkakunnal-

la on 21 000 asukasta, ja Mount Isa on edelleen huomattava suomalaiskeskus.

Pesäpalloon liittyy iloja ja suruja. Iloisin muisto Esko Kankaanpään mielestä 

liittyy siihen, kun pesäpallokentällä solmittiin avioliitto. Kankaanpää aloitti 

peliuransa Melbournessa vuonna 1962, kun joukkue tarvitsi uusia pelaajia. 

Vanhemmat patistivat poikaa kentälle. Aluksi hän kieltäytyi menemästä, mut-

ta vähitellen mielenkiinto heräsi. Esko aloitti valmentamisen vuonna 1977 ja 

jatkaa sitä edelleen.

Pesäpallo on pääsiäisen aikaan pidettävien Suomi-Päivien kuningaslaji. 

Joukkueita on perinteisesti jo 1950-luvulta lähtien ollut Adelaidesta, 

Canberrasta, Gold Coastista, Melbournesta, Mount Isasta, Sydneystä, Sydneyn 

läntisestä kaupunginosasta ja Wollongongista. Varhaisimpina vuosina kullakin 

paikkakunnalla tai seuralla oli a- ja b-joukkueet. Pelit kestivät kaksi päivää. 

Kaikki joukkueet pelasivat toisiaan vastaan, joten pelaamista riitti – ja sen myötä 

loukkaantumisiakin. Vähitellen oli luovuttava b-joukkueiden kisoista, koska 

alkoi olla puutetta tuomareista, pelaajista ja ajasta.

Tuolloin tehtiin viikonloppumatkoja Sydneyhyn tai Canberraan, lähtö oli 

perjantaina työpäivän tai koulun jälkeen. Ajomatkaa oli 700 – 900 kilometriä. 

Lauantaisin pelattiin ja sitten sunnuntai-aamuna oli lähtö takaisin kotiin. Can-

berrassa esimerkiksi järjestettiin tammikuussa kesäpelit, jotka toimivat lämmit-

telynä tulevaa pääsiäisturnausta varten.

Matkat Mount Isan kaivoskaupunkiin oli tehtävä lentokoneella. Matka kesti 

16 tuntia. Pelit pelattiin paikallisella rodeo-areenalla, ja lämpötila saattoi olla 

jopa 50 asteen vaiheilla. Pesätuomareilla oli juomakannut mukanaan, josta he 

tarjosivat juotavaa etenijöille näiden päästyä pesilleen. 

Vuosien saatossa Sydneyn ja Melbournen joukkueet ovat hallinneet kisoja. 

Esko Kankaanpään mukaan Melbourne on saanut eniten mestaruuksia.

Vuonna 1990 Kaija Tanner (Väisänen) oli aktiivinen naispesäpallon vetäjä. 

Kaijan vieraillessa Melbournessa ryhdyttiin keskustelemaan World Cup -turna-

uksen järjestämisestä. Tapaamisessa sovittiin, että Kaija on yhteydessä Suomen 

Pesäpalloliittoon. Esko taas sitoutui saamaan Australian joukkueen mukaan 

mahdollisesti järjestettäviin kisoihin. Kisat toteutuivatkin ja ensimmäinen World 

Cup -turnaus järjestettiin vuonna 1992 Helsingissä. Joukkueita oli mukana 

Suomen lisäksi Ruotsista, Saksasta, Virosta, Japanista, Australiasta ja Liettuasta.

Australialla oli 32 pelaajan ryhmä ja maskottina Skippy-kenguru. Australian 

tiimi käsitti naisten, miesten ja sekä sekajoukkueen. Esko oli onnellinen, kun 

hän sai pelata samassa joukkueessa vaimonsa, tyttärensä ja poikansa kanssa. 

Esko Kankaanpää on osallistunut yhtä maailmanturnausta lukuun ottamatta 



– 93 –

kaikkiin World Cup -turnauksiin. Hänen mielestään vuoden 1992 kisat ovat ol-

leet parhaat. Erikoisesti Helsingistä hänelle on jäänyt mieleen poikansa Markin 

lyönti: Markin joukkue pelasi Kaisaniemen kentällä vuonna 1992. Mark sivalsi 

pallon kolmospesän taakse, josta se pomppasi ohi ajavan bussin avonaisesta 

sivuikkunasta sisään. Pallo lähti sille tielleen. Pahinta Markin kannalta oli se, 

että lyönti oli laiton.

Pelaaminen ja valmentaminen on ollut Eskolle tärkeä osa hänen elämäänsä. 

Erityisesti perheen kanssa pelaaminen on ollut ikimuistoista. Pelien mukana 

on tullut myös paljon uusia ystäviä eri puolista maailmaa ja Australiaa. Parasta 

on ollut nähdä, kun uudet sukupolvet tulevat mukaan peleihin

Kuva 41. Melbournen joukkue Suomi-Päivillä kotikaupungissaan vuonna 1968. 
Pelaajat edessä vasemmalta: Paavo Matinki, Mauri Rintala, Pekka Mäkelä. Keskellä 
Olavi Virtanen. Takana vasemmalta Mikko Kauppinen, Esko Kankaanpää, Heikki (?), 
Veijo Koponen ja Risto Salo. Kuva: Esko Kankaanpään kotialbumi.



– 94 –

Pesapallo in Sydney
Arja and Mark Nyrhinen, Sydney 

Arja Nyrhinen: In 1972 I was competing at my first Suomi Paivat in volleyball. 

But then on the Sunday I was given a pesapallo rapyla and told to go on the field 

as one of the female players had not turned up and they were short a player. 

Well, I was shocked and stunned as up until that weekend, I had not seen, heard, 

let alone played pesapallo. Luckily I did not have to stay on the field too long as 

the missing player turned up. After that some of the players arranged for me to 

come to pesapallo training.They started my 45 year love affair with the game. 

I have represented Finnish Society of Sydney at each kisat.

Mark Nyrhinen: 1961 my first contact with pesapallo was as a bat boy for 

Sydney men’s team, my dad played. The first time I saw a game being played 

I was hooked. I could not wait for Sundays for training and if they were can-

Kuva 42. Hutunkeittoa Sydneyn Suomi-Päivillä Brisbanessa vuonna 1989. Vasemmalla 
Markku Nyrhinen (Sydney), keskellä tarkkailee Melbournen Troy Palviainen ja 
oikealla kirjoittaja Esko Kankaanpää. Sydney taisi voittaa hutunkeiton. Kuva: Esko 
Kankaanpään kotialbumi.
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celled I was very disappointed. I have participated in all 50 Suomi Paivat and I 

competed for Finnish Society of Sydney for 49 of them (in 1976 I was playing 

for Brisbane Finnish Society when I was living in Brisbane).

Arja Nyrhinen: Through pesapallo Mark and I became friends and with 

time it developed into love and marriage. This year we celebrate our 40 year’s 

anniversary. Pesapallo has been a passion for both of us for the past 50 and 45 

plus years. We have both played, coached, fund raised, taken the equipment to 

and drawn fields for training and games and helped organize kisat when they 

are in Sydney. We are constantly recruiting players: one of my first questions 

when introduced to a new young Finn or Aussie Finn is “do you play pesapallo?”

When we first started to play, there were seven or eight men’s and women’s 

teams competiting at Suomi Paivat. Over the years the numbers have fallen and 

today there are three men’s and women’s teams. Sydney men have been one of 

the dominant teams over the 50 years and our women team has been up their 

in the medals most years. My first gold medal was won in Mount Isa in 1980 

(Mark had already won many gold medals), and it was very special as we not 

only had family who lived there watching us but we took out the double with 

our men’s team winning gold as well. We took out the clean sweep for pesapallo, 

it was the first time both Mark and I came home with gold for pesapallo – but 

it was not the last.

In 1992 the first pesapallo World Cup was played in Finland. We decided 

that with our boys Daniel (8 years) and David (6 years) we would go on a family 

pesapallo adventure. Mark and I were part of the Australian men, women and 

mixed teams and the boys were our cheer squad. It was a wonderful experience 

to be shown training drills and play the game in a new field format to the one 

that we were use too as well as on a non-grass field. 

We had to adapt to the fact that when the ball hit the ground it went flying. 

The ball did not stop in a tuff of grass. We learnt quickly to get behind the ball 

or else you would have a long chase after the ball. We adapted well as all three 

teams came home with bronze medals.

Our boys, Daniel and David started to play at around the age of 10—12. They 

had both been on the slide line of the pesapallo field since their birth, people 

were not surprised to see them playing. One of the highlights was when both 

boys played in the Sydney team with Mark. Sydney won gold which they did 

again the following year.

Pesapallo, when we started playing was played the way the game was in the 

1950-60-70’s when the migrants came out. The Finnish immigrants brought the 

skill of how to play the game back then in Finland. Then in 1981 Antti Heinonen 

came out from the Suomen Pesapalloliitto, to teach us the up to date versions 

of the game. He showed us tactics and explained to us the full meaning of the 

rules as we had referees that had different interpretations of the rules. 
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A small group of us went to a referees training with Antti and at the end of 

the course he got us to do the pesapallo referee exam. Mark and I were over-

joyed as we had passed and received our referee’s card. After Antti’s Australia 

visit we went to Finland and to our surprise we were invited to Pesapalloliitto’s 

60th celebrations – celebration ball on Saturday night where we were seated with 

players from other countries. Then on Sunday we experienced out first top level 

pesapallo games. Ita—Lansi, first one to be played at Olympic stadium and on 

grass. Everyone was wondering how the game would go being played on grass 

as they never play on grass. To us it was a no brainer as we always play on grass. 

Our house has always been full of pesapallo friends/players staying with us 

from all over Brisbane, Gold Coast, Canberra, Melbourne and after Antti’s visit 

there were visitors from Finland and Sweden.

The Swedes were the first overseas pesapallo group to tour Australia. The 

Swedes from Stockholm came out with a tanhu group, they visited Sydney and 

other cities. Even though the Swedes were more knowledgeable about the games 

strategy, Australia pulled off the unset win 9–6 (Swedes = Swedish Finnish/IS).

In 1987 we had a group of Finnish players – some older, some younger – 

come out to challenge us Aussies. We were fortunate to have Eikka Kaakkolahti, 

Kuva 43. Nyrhinen family from left: David, Arja, Daniel and Mark. Photo: Nyrhinen’s 
family album.
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he was one of three players that was staying with us. Unknown to us he was a 

legend in pesapallo, that we found out not from him but the other players that 

were on tour with him. His skills were still something to aspire to even though 

he had not been playing for years. We were fortunate enough to catch up with 

Eikka at Kouvola at Ita–Lansi in 2011, where we again reminisced about their 

trip to Australia and the antics that we all got up too. That was the last time we 

got to see him, Eikka passed away before our next visit to Finland.

In 1990 Finnish women’s pesapallo team come out lead by Kaija Vaisanen 

(now Tanner). She was one of the Finland’s top women pesapallo servers. The 

team was made of players who had retired from top level pesapallo but still 

wanted to play pesapallo as they still loved the game. They were still very com-

petitive in Finland in their series. When they were in Sydney they held training 

sessions for us so we could again come up to date with Finland. The womens’ 

team came to Canberra Easter Games and competed against us but were way 

to dominant for us.

Over the following years we have had many pesapallo players come from 

Sweden and Finland. Our lives are always the richer for their knowledge of 

pesapallo but most of all the friendships that we have made. When Gold Coast 

had the pesapallo World Cup in 2012 we were fortunate to see some of the Fin-

land’s best recent superpesis players on our shores and also to become friends 

with them as well as catch up with past players that had been to Sydney in prior 

years. Finland won the World Cup but Australia won the kunnarit hit 4–1. 

Our boys have played in prior pesapallo World Cups, but this year the roles 

will be reversed from the first pesapallo World Cup, as this time mum and dad 

will be cheering on the boys.

Pesapallo is a game that brings people together. It is a game of speed and 

tactics. You do not need to be good at batting, pitching or throwing, you can be 

an average player to be an intricate part of the team. Every player has their own 

skills and that skill contributes to the game and the results as well as the team. 

All players can enjoy the game, whether you can hit a kunnari or a näpy, your 

contribution is just as important. But the main thing is that we are all having 

fun and then we will party together after the games – no matter which team 

you represented.

We have had the fortune to play pesapallo in Brisbane, Canberra, Melbourne, 

Mount Isa, Adelaide and of course our home town, Sydney as well as in Swe-

den and Finland. But our greatest reward is all the friends that we have made 

in Australia and overseas through pesapallo.

Greatest gift we received through pesapallo was that we became husband 

and wife. Now both our boys play pesapallo and love the game nearly as 

much as we do. Our youngest son David met his wife Kristy through pesa-

pallo and they have given us two gorgeous grandsons, Logan and Jaxon. 
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Hopefully one day they will play and become our families fourth generation 

pesapallo players.

On Kaija’s visit we looked into getting pesapallo into schools here in N.S.W. 

The education director was very interested. But again it comes down to funding 

as equipment etc. would have to come from Finland as we do not have rapylat 

etc. here in Australia. They like the prospect of a game that both girls and boys 

could play through to adulthood.

Future for pesapallo is hard to say. We Aussies love the game but we do not 

have a full time competition so it is hard to keep players coming as we only 

basically have one competition each year which is Suomi-Paivat. We do get to 

recruit Finns that come to study or working here for Finnish companies as well 

as back packers’ help to fill the team.

Hoping the game will continue as it has been great playing and now watch-

ing the boy’s play. It would be fabulous to be sitting on the side line in 10–15 

years time watching the grandsons play pesapallo, a game that comes from 

their grandparent’s birth country.

Tiivistelmä suomeksi

Arja ja Mark Nyrhinen ovat pelanneet kumpikin pesäpalloa jo vuosikymmeniä: 

Markilla on pelivuosia takanaan 50 ja Arjalla 45. Peli on yhdistänyt heitä monella 

tapaa, jopa avioliittoon asti. Heillä on tullutkin täyteen yhteistä pesistaivalta jo 

40 vuotta. Arja tosin aloitti pelaajauransa lentopallon parissa, mutta sitten hän 

”hurahti” pesäpalloon, kun hän kerran joutui tuuraamaan pesiksessä erästä 

pelaajaa.

Arjalle ja Markille pesäpallo ei ole vain pelaamista: he ovat pelaamisen ohella 

valmentaneet, keränneet varoja, hankkineet varusteita ja piirtäneet kentälle vii-

voja harjoituksia ja pelejä varten. He ovat myös rekrytoineet uusia pelaajia. Arja 

kirjoitti, että aina kun hän tapaa uuden suomalaisen tai australiansuomalaisen 

henkilön, hän kysäisee kättelyn päätteeksi oitis, että ”pelaatkos pesäpalloa?”

Arja sai ensimmäisen kultamitalinsa Mount Isassa 1980, Markilla niitä oli 

jo ennestään.

Vuoden 1992 pesäpallon World Cup Helsingissä oli tärkeää tapahtuma sekä 

australiansuomalaisille pelaajille että Nyrhisen perheelle. Mark ja Arja olivat 

ottaneet poikansa Danielin ja Daavidin mukaan kannustamaan, kun isä ja äiti 

pelasivat. Matka oli muutenkin unohtumaton, sillä oli hienoa pelata keinonur-

mella, jossa pallo vain menee lujaa vauhtia. Samoin Suomen-matkalla opittiin 

uusia harjoitusmenetelmiä ja saatiin tietysti myös uusia ystäviä.

Pesäpallojoukkueen nimi oli alkujaan Punaiset paholaiset (Red Devils) – tällä 

nimellä sitä kutsuttiin 1970- ja 1980-luvuilla. Jotkut vanhemmat seuran jäsenet 
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eivät olleet nimestä oikein innoissaan, jolloin nimeksi muutettiin Sydney Reds. 

Virallisesti joukkue on Sydneyn Suomi-Seuran pesäpallojoukkue.

Pojat Daniel ja David aloittivat pelaamisen noin 10 vuoden ikäisinä. Arjan 

mukaan oli tosi liikuttavaa katsoa, kun pojat pelasivat Markin kanssa Sydneyn 

joukkueessa ja voittivat samalla kultaa.

Australiassa pelataan paljolti säännöillä, jotka opittiin Suomessa 1950–1970 

luvuilla. Vuonna 1981 Antti Heinonen saapui Suomen Pesäpalloliitosta ohjaa-

maan ja opettamaan sääntöjä. Hän piti myös tuomarikokeen, jonka Arja ja Mark 

selvittivät. Antin vierailu ja opetus olikin tärkeä kulminaatiopiste australiansuo-

malaiselle pesikselle.

Suomalaisten ohella myös ruotsinsuomalaiset ovat ahkerasti vierailleet 

Australiassa suomalaisten luona. Mukana on pelaajien lisäksi ollut myös tan-

huryhmiä. Ikimuistoinen suomalaispelaajien vierailu tapahtui vuonna 1987. 

Kuva 44. Sydneyn Suomi-Seuran mestarijoukkue vuodelta 2016. Pelaajat alarivissä 
vasemmalta: Joe Mahoney, Mikko Myllymäki, Mark Niemi, David Nyrhinen, Luke 
Niemi, Kai Niskanen. Takarivissä vasemmalta: Ismo Niemi, Daniel Nyrhinen, Harri 
Mahoney, Andrew Blunden, Antti Aronen, Ryan Groenewald, Samuel Rusanen, Domi 
Dabcevic, Mark Nyrhinen. Kuva: Arja Nyrhisen perhealbumi.
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Mukana oli myös pesäpallolegenda Eikka Kaakkolahti. Vaikka hän oli jo jättänyt 

aktiivipelaamisen, oli hämmästyttävää katsoa, kuinka taitavasti hän edelleen 

pelasi. Arja ja Mark olivat onnekkaita tavatessaan Eikan vielä 2011 Suomessa 

Itä–Länsi -ottelun yhteydessä. Pian tämän jälkeen Eikka nukkui pois.

Ikimuistoinen oli myös suomalaisten naissenioreiden vierailu vuonna 1990. 

Jo pelikentän taakseen jättäneet ”huippuladyt” pelasivat ja opastivat aussi-

sisariaan. 

Pesäpallo tuo ihmisiä yhteen. Pelissä tarvitaan nopeutta, taktiikkaa, hyvää 

lyöntitaitoa sekä nopeaa räpyläkättä. Mutta jokainen voi olla pelissä oma itsensä, 

eikä yhtään enempää. Tärkeintä on pitää hauskaa ja nauttia pelistä sekä hyvistä 

kavereista. Ja pesis on opettanut, että myös ”vastustajat” ovat kavereita, samaa 

pesisperhettä.

Kuva 45. Australian naisten pesisjoukkue Helsingissä vuonna 1992 World Cup 
-turnauksessa. Eturivissä vasemmalta: Anne Hede, Merja Lahtinen, Arja Nyrhinen, 
Kerttu Rintala. Keskellä vasemmalta: Janet Niemi, Anja Kankaanpää, Teresa Koponen, 
Katja Kankaanpää, Nakke (Natalie) Laukkanen. Takarivi vasemmalta: Silja Moilanen, 
Niina Ahlgren, Briony Martell, Sharon (Sakkara) Crone, Maarit (Moilanen) Uren. Kuva: 
Arja Nyrhisen perhealbumi.
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Sydneyssä on koetettu levittää peliä myös paikallisiin kouluihin. Esteenä 

on vain pelivälineiden vaikea saatavuus Suomesta. Opettajat pitivät erityisesti 

siitä, että tytöt ja pojat voivat pelata samassa joukkueessa.

Pesistä pelataan jatkossakin ainakin Suomi-Päivillä. Kaikki pelistä 

kiinnostuneet otetaan mielellään vastaan, oli hän sitten työskentelemässä 

suomalaisessa firmassa tai reissaamassa reppu selässä pitkin ja poikin Australiaa. 

Arja ja Markin toiveena on saada seurata lastenlastensa Loganin ja Jaxonin 

pesispelejä seuraavat 10–15 vuotta – peliä, joka tuli lastenlasten isovanhempien 

synnyinmaasta Suomesta.

Pesapallo is our passion
Janet Niemi, Sydney

I sit here writing this story in our kitchen with the most recent Pesapallo games 

fresh in my memory. It is a tradition that has been in our family for more than 

30 years. 

It was the year 1984 in Sydney, Australia. I was 18 and dating Ismo Niemi 

when he took me to Pesapallo training one Sunday morning. He told me, 

“Pesapallo is my passion. This is what I do every Easter at the Finnish Cultural 

Games.” 

Ismo began playing pesapallo when he was ten years old, first in the women’s 

team, as there were no junior teams. When he was twelve he was old enough 

to play in the men’s team.

At first, my intention was to watch from the side, as I was never very 

skilled in bat and ball games. However, in 1985, with the encouragement 

from Ismo’s mother and father, Armi and Veli Niemi, and the women play-

ing in the team, I played in my first Easter Games. At the time both of Ismo’s 

parents also played for the Western Suburbs Finnish Club. I can’t remember 

if we won or lost, but I do remember Armi just telling me to “juokse, juokse” 

(run, run) while playing. We stayed the night at the homes of our new-found 

friends and the tradition continues to this day, making our friendships 

stronger and more precious.

With teams coming from cities around Australia including Sydney, West 

Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, the Easter Finnish Cultural Games 

were competitive and the contestants were fierce. Playing hard, debating rules, 

and improving our skills is what kept us coming back each year. 

While competitive, my best memories from each Easter Games are of good 

times with lots of laughing and drinking with friends and making new friends 

with teams visiting from Finland and Sweden. Players can travel up to and over 

1 000 kilometers to participate in each Easter Game. 
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Kuva 46. Luke and ”näpy” in Pori in 2009. Photo: Jaana Jahkonen



– 103 –

Through pesapallo we have made lifelong friends. We often see our friends 

at different times throughout the year, but always look forward to Easter where 

we catch up with everyone at the same time.

We continue to be a part of the Finnish Cultural Games every Easter here 

in Australia, with teams now coming from Sydney, Canberra, Melbourne, Gold 

Coast and Brisbane.

In 1992, Ismo and I married and joined 26 other players to participate in 

our first Pesapallo World Cup representing Australia. The Pesis World Cup was 

the start of our honeymoon as we shared it with 26 other people, including our 

best man, Dan Spannari. 

A couple of years later Luke Niemi was born in 1994, followed by Mark Niemi 

in 1997. We took our sons to the Easter games while they were very young and 

they were cared for by our family and friends while Ismo and I continued to 

play pesapallo at each Easter Games. Our boys have both inherited their parents’ 

and grandparents’ love for pesapallo.

In 2009, we went to the pesis World Cup in Pori as a family. Luke was 14 

and Mark was 12. Ismo and Luke played in the men’s team while Mark and I 

represented the women’s team. We had a very special moment as a family at 

this World Cup as all four of us played in the Australian mixed team for part of 

the game.

In 2012, the World Cup was held in the Gold Coast, Australia, where Ismo 

and Luke both took part. They were lucky enough to play against some of the 

best Super Pesis players in Finland that year. While the Australian team was 

overpowered by Finland Ismo always says it was an amazing experience. This 

World Cup was a pivotal turning point for Luke. He had an outstanding tourna-

ment, won the Australian Best Player award and he was invited to travel Finland 

to live and play pesapallo.

As parents, we encourage Luke to try new challenges, so in February 2013 

at the age of 18 Luke moved to Finland. He lived in Seinäjoki, which by coinci-

dence was the area in which Ismo’s family lived before migrating to Australia. 

Ismo’s parents were from Ylistaro. Luke started training and playing with Jymy 

Jussit, and then continued to improve his performance. His personal peak was 

playing for A-pojat and suomisarja for Alavus in 2015.

While in Finland he worked and trained in pesapallo and visited his ex-

tended family. We visited him a few times while he lived in Seinäjoki and at the 

same time we were able to reconnect with our relatives and met new relatives 

each time. Luke made new friends in Seinäjoki, with who he is still in regular 

contact to this day.

In 2015, the World Cup took place in Switzerland. Ismo and Luke again trav-

elled to take part in the Games with 15 other Australians. By this time, Luke had 

been living in Finland for two years and his pesapallo skill level had increased. 
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During these games, Luke hit a kunnari (home run) against Finland in the mixed 

game and received the tournaments overall best player. 

Pesapallo has taken my family to many places that we would not possibly 

visit and allowed us to meet people otherwise not possible. We all have a con-

nection to pesapallo regardless of county of birth, language or skill level.

Luke returned home to Australia, in October 2015, where he continues to play 

American baseball at a high level on Sundays. Ismo, Mark and Luke continue to 

play American baseball on Saturdays together. They would love to be playing 

pesis more often but the American baseball helps to improve their skills and 

strength. Mark has become much stronger as a pitcher and this is now evident 

in his pesapallo game.

Since our first taste of attending the World Cup in Helsinki, Finland in the 

year 1992, we have remained passionate to attend as many World Cup Games 

as possible.

The 2017 Easter Games have only recently passed, where my family continued 

to play pesapallo. Mark as pitcher (lukkari) and Luke as polttaja, however both are 

Kuva 47. Niemi family: Luke, Janet, Ismo and Mark. Photo: Janet Niemi’s family album.
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also able to play any position on the field that benefits the team. Being able to 

take part in a sport where the entire family is involved is rare. We celebrate our 

achievements together, and guide one another on how to improve. We also know 

how to laugh at our own mistakes, or sometimes to tease each other’s mistakes. 

The joy that pesapallo brings our family cannot be expressed in words, each 

of us have our own achievements and failures, the excitement of when we have 

the opportunity to play, is revealed on our faces.

We are committed to be involved in the Pesis World Cup in Turku this year. 

Our sons are now adults and we look forward to playing once again in the 

mixed team as a family. I truly believe our sons will continue to be involved in 

Pesapallo in Australia and hopefully, when it is time, our grandchildren.

Pesäpallo on intohimomme

Tiivistelmä suomeksi

Niemen perhe on pelannut pesäpalloa yli 30 vuotta. Janet oli 18-vuotias, kun hän 

tapasi Ismo Niemen. Eräänä sunnuntai-aamuna Ismo vei Janetin pesisharjoi-

tuksiin. ”Pesäpallo on intohimoni” totesi Ismo tyttöystävälleen. Ismo oli aloittanut 

pelaamisen jo 10-vuotiaana ja 12-vuotiaana hän siirtyi miesten joukkueeseen.

Vähitellen myös Janet siirtyi pesiksen pariin Ismon ja tämän perheen kan-

nustamana. Niinpä vuonna 1985 hän pelasi ensimmäisen pääsiäisturnauksensa 

Sydneyn joukkueessa. Pelin jälkeen yövyttiin uusien ystävien luona, ja tämä 

perinne jatkuu yhä tänäkin päivänä. Ystävyyssuhteet vain voimistuvat vuosi-

en saatossa. Osallistujat voivat ajaa jopa tuhat kilometriä päästäkseen mukaan 

pääsiäisturnaukseen. Tänä päivänä turnauksiin osallistuu joukkueet Sydneystä, 

Canberrasta, Melbournesta, Goald Coastista ja Brisbanesta.

Ismo ja Janet avioituivat vuonna 1992, ja he tulivat 26 muun aussipelaajan 

kanssa Helsingin turnaukseen. Turnauksesta alkoi heidän häämatkansa, mu-

kana oli myös Ismon best man Dan Spannari. Ensimmäinen poika Luke syn-

tyi 1994, ja häntä seurasi Mark vuonna 1997. Lapset seurasivat vanhempiaan 

pääsiäisturnaukseen. Pojat olivat turnauksen ajan perheenjäsenten ja ystävien 

huomassa, samaan aikaan kun isä ja äiti kirmailivat pesiskentällä. Lapset ovat 

perineet vanhempiensa rakkauden pesäpalloon.

Vuonna 2009 koko perhe osallistui Porissa pelattavaan World Cupiin. Luke 

oli 15- ja Mark 12-vuotias. Luke pelasi miesten ja Mark naisten joukkueessa. 

Turnauksen kohokohta oli, kun perhe pelasi jonkin hetken yhdessä Australian 

sekajoukkueessa.

Vuonna 2012 World Cup järjestettiin Australian Gold Coastilla. Mukana oli 

suomalaisia superpesiksen pelaajia. Vaikka suomalaiset olivat erinomaisia pe-
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laajia, Ismon mielestä peli huippupelaajia vastaan oli hämmästyttävän miel-

lyttävä kokemus. Luke valittiin aussijoukkueen parhaaksi pelaajaksi, ja hänet 

kutsuttiin Suomeen pelaamaan. Janet ja Ismo rohkaisivatkin Lukea tarttumaan 

haasteeseen, ja vuonna 2013 hän muutti Suomeen 18-vuotiaana. Poika menestyi 

hyvin suomalaisissa sarjoissa. Vanhemmat kävivät usein katsomassa poikaansa 

Suomessa. Samalla he saivat uusia ystäviä ja löysivät Ismon sukulaisia.

Vuonna 2015 World Cup pelattiin Sveitsissä. Ismo ja Luke pelasivat Australian 

joukkueessa. Tuohon mennessä poika oli pelannut Suomessa jo kaksi vuotta, 

joten hän oli jo melkoinen tekijä. Luke palasi kotimaahansa Australiaan vuonna 

2015. Nyt hän pelaa myös amerikkalaista baseballia isänsä ja veljensä kanssa. 

Baseballin kautta he saavat voimaa ja taitoa pesikseen.

Pesäpallon peluu jatkuu sekä Australiassa että Niemen perheessä. Vuoden 

2017 pääsiäisturnaus on ohi – pojat osoittivat, että he pystyvät pelaamaan mel-

kein mitä paikkaa tahansa. Perhe on myös oppinut nauramaan omille virheil-

leen, mutta myös ”härnäämään” vastustajia heidän mokistaan.

Perhe on tulossa Turkuun kesällä 2017 järjestettävään World Cup -turna-

ukseen. Jälleen koko perhe aikoo pelata Australian sekajoukkueessa. Janet on 

vakuuttunut, että pojat ja mahdollisesti tulevat lapsenlapsetkin jatkavat pesiksen 

pelaamista Australiassa.

Kuva 48. Janet, Ismo sekä pojat Mark (vas.) ja Luke vuonna 2009 Porissa. Kuva: 
Janet Niemen kotialbumi.
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Pesis in Canberra
Dan Spannari, Canberra

My name is Dan Spannari and I was born in Australia’s Capital city Canberra in 

1965. My parents moved from Utti in 1960 with my sister Päivi and brother Aki 

to Australia. They settled in Canberra.

In the 1960’s my parents played for Canberra in Pesäpallo and Lentopallo. 

At about the age of eight I began to train and learn pesäpallo. I played for the 

Canberra men’s team at the age of thirteen and became a regular player after 

that. I captained the Canberra men’s team from the age of twentyfive. I was the 

Captain of the 1992, 1997 and 2000 Australian men’s teams. 

My wife Mia was born in Sydney and played for West Sydney and Sydney 

City teams before moving to Canberra in 1988. She has played for the Canberra 

women’s team. In 2006 Mia and I had a wedding ceremony on the field after 

our Annual Suomi Päivät that were held in Canberra that year. My wife Mia 

and I might not have met if 

it wasn’t for pesäpallo.

Today our son Jani and 

daughter Elina play pesis in 

Australia. I have now retired 

from pesäpallo after 40 years 

but I am looking forward 

to watching Elina and Mia 

play for Australia in the 2017 

World Cup in Turku. Jani is 

doing the Finnish Army this 

year and we are very proud 

of him.

Kuva 49. Dan Spannari (left) 
and Ismo Niemi in 1992, 
Helsinki World Cup in 1992. 
Photo: Janet Niemi’s family 
album.
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Pesäpalloa Canberrassa

Tiivistelmä suomeksi

Dan Spannari syntyi Australiassa vuonna 1965. Hänen perheensä oli muuttanut 

Uttista viisi vuotta aikaisemmin Canberraan.

Tuolloin hänen vanhempansa pelasivat sekä pesistä että lentopalloa. Dan 

itse aloitti pelaamisen 8-vuotiaana. Jo 13:n iässä poika oli mukana paikallisessa 

miesten joukkueessa. Hänestä tuli 25-vuotiaana Canberran joukkueen kapteeni. 

Koko Australian pesisjoukkueen kapteenina hän on ollut vuosien 1992, 1997 ja 

vuoden 2000 turnauksissa.

Danin vaimo Mia oli syntynyt Sydneyssä, ja hän pelasi paikallisissa joukku-

eissa. Mia muutti Canberraan 1988, ja siirtyi pelaamaan Canberran naisjouk-

kueeseen. Vuoden 2006 Suomi-Päivillä Canberrassa juhlittiin Mian ja Danin 

häitä – hääseremoniat pidettiin paikallisella pesiskentällä. Dan kirjoittaa, että 

ilman pesäpalloa hän olisi tuskin Miaa löytänyt.

Nykyisin perheen lapset Jani ja Elina pelaavat pesistä Australiassa. Dan itse 

on jättänyt pelaamisen 40 vuoden pelaamisen jälkeen. Hän tulee kuitenkin Tur-

kuun kesällä 2017 katsomaan, kun Elina ja Mia pelaavat Australian joukkueessa 

Turussa. Jani on parhaillaan suorittamassa asepalvelusta Suomessa, ja perhe 

on hänestä tosi ylpeä. 

Taktinen väärä ja lentomerkki
Veikko Laakso, Turku/Melbourne 

Minulla oli hyvä tilaisuus tutustua pesäpallon kansainvälisiin ulottuvuuksiin, kun 

poikani Mikko-Jussin perhe asui muutaman vuoden Australian Melbournessa.

Kävimme vaimon kanssa pariin kertaan heidän luonaan. Toisella puolella 

maapalloa minä, vannoutunut pesäpallon ystävä törmäsin erittäin miellyttävään 

yllätykseen: Pesäpallo on Australian suomalaissiirtolaisten keskuudessa edelleen 

suuressa arvossa. Jopa nuorien pesäpalloilijoiden peli kulkee hämmästyttävän 

hyvin. Vasta tuolloin tulin ajatelleeksi, että pesäpallo on siirtolaisten keskuudessa 

kaiketi koettu niin oleelliseksi osaksi suomalaisuutta, että sen harrastamista on 

haluttu erityisesti vaalia.

Kasvoin Loimaalla pienestä pitäen kiinni pesäpalloon. Oma pelaaminen 

tosin jäi vähäiseksi, mutta kaikkineen pesäpallosta kehkeytyi oleellinen osa 

elämänsisältöä, ja sitä se on edelleen. Olemme parin yhtä pesäpallohullun tur-

kulaisystäväni kanssa käyneet vuosittain katsomassa huippupesistä aina Poh-

janmaata ja Sotkamoa myöten. Entisen työmaani Turun yliopiston historian 

laitoksen kahvipöydässä ystävälliset työtoverit määrittelivät pesäpalloinnos-
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tukseni lähinnä sairaudeksi. Kun vuoden 2010 keväällä olimme lähdössä taas 

pojan perheen luo Australiaan Suomi-Päivien aikaan ja kerroin meneväni tällä 

kertaa katsomaan paikallista pesäpalloa, tuumailivat työkaverit, että ”ny se on 

seonnu lopullisesti”.

Vuoden 2010 pääsiäisenä Suomi-Päiviä vietettiin Gold Coastin 

kaupungissa. Miesten sarjassa pesäpallon Australian mestaruudesta kilvoit-

telivat viiden kaupungin suomalaisseurojen joukkueet: Canberra, Gold Co-

ast, Brisbane, Melbourne ja Sydney. Kovimmat kilpailijat olivat perinteisesti 

Sydney ja Melbourne.

Mikko-Jussi oli lapsena saanut vahvan pesäpallotartunnan ja pelannut lajia 

Turussa parhaimmillaan maakuntasarjatasolla. Hänen taitonsa olivat Australi-

assa kovaa valuuttaa, vallankin kun Mikko-Jussilla oli paljon kokemusta lukka-

rin tontilta. Niinä kolmen vuotena, jotka Mikko-Jussi oli mukana, Melbourne 

voitti mestaruuden selvin luvuin. Vuonna 2011 myös 7-vuotias pojanpoikamme 

Onni-Eemeli oli jokerina voittamassa miesten Australian mestaruutta. Olen 

tietenkin tavattoman ylpeä pojan ja pojanpojan saavutuksista; pesäpallon Suo-

men mestareitahan meillä on ympäri maata, mutta lajin maanosan mestareita 

ei Suomesta monia löydy!

Gold Coastin Suomi-Päivistä ja sen pesäpallo-otteluista jäi mieleen 

ensinnäkin se, että nuoremmat pelaajat eivät juuri taitaneet suomen kieltä, 

mutta lajin termistö – palo, haavat, kunnari jne. – sujuivat hauskasti murtaen 

suomeksi. Sopivissa kohdissa lenteli ilmassa myös joitakin voimasanoja sel-

vällä suomella.

Pelaajien pesistaidoista olin tosiaan ihmeissäni. Kuinka perinne oli saatu 

säilytettyä yli vuosikymmenien niin kaukana noin hyvin. Australiasta ei niin 

vain piipahdeta Suomessa lajia seuraamassa. 

Joissakin kohdissa tosin huomasi, että vallankin pelin johtamisessa ja muus-

sa taktiikassa lajin uudemmat hienoudet eivät vielä olleet ehtineet Australiaan 

asti. Esimerkiksi lukkaripelissä Mikko-Jussi irrotteli etenijöitä pesiltä taktisilla 

väärillä seuraavalle pesälle poltettaviksi. Kun seurailin peliä muutamien iäk-

käämpien siirtolaismiesten kanssa, he protestoivat moisia temppuja ankarasti 

todeten, ettei tuollainen voi olla sallittua, ”ei tahallaan saa syöttää väärin” he 

totesivat.

Kiivaimman ja mestaruuden ratkaisseen Melbourne–Sydney -ottelun jäl-

keen menin juttelemaan Sydneyn pelinjohtajan kanssa. Kummastelin, että miksi 

ihmeessä hän pelasi taktisia vääriä heittelevää Mikko-Jussia vastaan koko ajan 

lentomerkillä. Pelinjohtajan kehon kielestä ja kommenteista päätellen kysymys 

oli hänelle outo. Eli Australiassa merkkipeli näytti vielä olevan perinteisissä 

uomissaan: merkki on joko päällä tai sitten se ei ole. Lentomerkin ja ’väärä 

pois’ -merkin erittely samoin kuin taktisten väärien viljely ovat Suomessa tul-

leet laajempaan käyttöön vasta sen jälkeen, kun suuri muuttoaalto Australiaan 
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oli jo takanapäin. Tieto kaikista nykypesiksen hienouksista ei ole voinutkaan 

ehtiä toiselle puolelle maapalloa. Täytyy myös muistaa, että sekä Australiassa 

että muuallakin suomalaissiirtolaisten keskuudessa pesäpalloa pelataan täysin 

harrastepohjalta.

Joka tapauksessa on erittäin hienoa, että pesäpalloperinne eri puolilla maa-

ilmaa säilyy elävänä ja että edelleen on mahdollisuus kokoontua lajin World 

Cup -turnauksiin, tänä vuonna Suomen Turkuun. Kiitokset tästä kuuluvat eri 

puolille maailmaa lähteneille suomalaissiirtolaisille ja heidän jälkikasvulleen. 

Toivon mukaan pesäpalloperinne kantaa jatkossakin.

Kuva 50. Melbournen miesten voittoisa joukkue vuoden 2010 pääsiäisturnauksen 
jälkeen. Kuvassa kirjoittajan poika Mikko-Jussi edessä toinen vasemmalta. Gold 
Coast 4.4.2010. Kuva: Tiila Laakso, perhealbumi.
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Pesäpalloharrastukseni historiaa 
Silja Moilanen, Gold Coast 

Luin Suomi-Seuran lehdestä kirjoituskutsun ”Kerro tarinasi pesäpallosta”. Silloin 

juolahti mieleeni, että voisinhan minäkin kertoa omalta kohdaltani pesiksen 

historiaa.

Pesäpalloharrastukseni alkoi jo aikaisin kansakoulussa Santahaminassa, 

jossa olimme ns. kapiaisen kakaroita. Mahtavat ja ihanat muistot ovat vieläkin 

mielessäni sieltä, kun me Toralinnan ja Valkkarin lapset, tytöt ja pojat pela-

simme sekajoukkueina Sotilaskodin kentällä pesäpalloa iltamyöhään. Talvisin 

luistelimme.

Santahaminasta käsin kävin oppikoulua Arkadian Yhteislyseossa Helsingis-

sä. Pääsin koulun pesäpallojoukkueeseen ja innolla koulun jälkeen kilpailimme 

eri oppikouluja vastaan Helsingissä.

”Loppui Lassin koulu, oli tullut joulu” sanottiin ennen vanhaan. Toisin sa-

noen koulun päätyttyä alkoi elämänkoulu eli työpaikan haku. Vuonna 1958 olin 

ollut kesäapulaisena Helsingin Suomalaisessa Säästöpankissa, ja sain jatkaa 

siellä. Vuoden kuluttua työni vakinaistettiin.

Siihen aikaan Säästöpankit ja vakuutusyhtiöt kilpailivat eri urheilulajeissa, 

kuten pesäpallossa, pöytätenniksessä ja yleisurheilussa. Minut valittiin syöttä-

jäksi Pankkien pesisjoukkueeseen. Kova ottelu pelattiin Kaisaniemen kentällä 

vuonna 1959. 

”Elämän koulu” jatkui ja niin kuin monelle sattui, ”rakkaus retkahti” ja perhe 

syntyi. Vaihdoin myös pankkia sen aikaiseen Suur-Helsingin Osuuskassaan 

(Nykyisin OP).

Vuonna 1966 lähdimme siirtolaisiksi Australiaan koko perheen voimalla. 

Lapsemme Maarit oli viisivuotias ja Katri kymmenen kuukauden ikäinen. Eipä 

meillä päätä paljon pakottanut, kun lähdimme toiselle puolelle maailmaa hyvin 

huonolla englannin kielellä varustettuina. Vastassa olivat sisareni Toini Elina ja 

Eric, joiden avulla pääsimme alkuun uudessa maassa. Sorvari-mieheni pääsi 

heti töihin. Minä hoidin aluksi sekä omia että sisareni lapsia. 

Kaksi viikkoa Melbournessa oltuamme saimme kuulla, että Melbournen 

Suomi-Seura järjestää juhannustanssit Melbournen Town Hallilla. No voi että, 

sinnehän piti päästä! Sisareni lupasi hoitaa lapset, ja me tuoreet siirtolaiset kö-

röteltiin junalla Melbournen keskustaan. Tansseissa tapasimme paljon suoma-

laisia, joista tuli meille elinikäiset ystävät tähän päivään asti. Kuulimme myös, 

että sunnuntaisin pelataan lentopalloa ja miehet lyövät pesäpalloa Footscrayn 

kentällä. Kun olimme juuri tulleet maahan, meillä ei ollut autoa millä liikkua, 

mutta apua ja kyytiä saatiin kentälle. Siitä alkoi meidän perheen pesäpallohar-

rastus. Asuimme siis toisella puolella Melbournea.
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Ei ollut epätietoisuutta siitä, mitä tekisimme sunnuntaisin, sillä Footscrayn 

kentälle mentiin vehkeellä millä hyvänsä. Oli ilo katsella ja kuunnella, miten 

Melbournen innokkaat pesä- ja lentopalloharrastajat organisoivat pelejä ja 

suunnittelivat tuleville ensimmäisille Suomi-Päiville Wollongonkaan lähtijöitä. 

Hyvä yhteishenki toimi.

Silloin satuin kysymään, että ”eikös naisilla ole joukkuetta pesäpalloon?” 

Minulle vastattiin, että ”kyllä, jos saatte joukkueen kasaan!” ”Entäs pelivehkeet, 

mistä saadaan naisille räpylät ja mailat?”, kysäisin. ”Kyllä ne järjestyvät, ASL-

liitolta voidaan tilata”, kuittasi Mäkelä [ASL = Australasian Suomalaisten Liitto/

IS]. Liitto tilasikin silloin Suomesta pelivälineet. Hieno homma, siitä alkoivat 

kovat harjoitukset sekä pesä- että lentopalossa.

Vuonna 1967 Wollongongin ensimmäisillä Suomi-Päivillä oli ainoastaan 

kaksi naisten pesäpallojoukkuetta eli Melbournen ja Sydneyn joukkueet. Par-

haimmillaan Suomi-Päivillä on pelannut viisi joukkuetta. 

Elämä Melbournessa sujui todella hienosti ja olimme Suomi-Seuran toimin-

nassa mukana innolla. Pääsiäinen vietettiin aina Suomi-Päivien merkeissä eri 

osavaltioissa urheilun ja varsinkin pesäpallon merkeissä. 

Kisojen kohokohta oli miesten ”Kunnia-ottelu” pesäpallossa, jossa useim-

miten taistelivat Melbourne ja Sydney. Silloin pelattiin vanhaan tapaan miesten 

pelit yhdeksällä ja naisten pelit seitsemällä vuoroparilla. Kisayleisö kerääntyi 

kentän laidalle huutosakiksi ja tunnelma oli todella mahtavaa. 

Silloin huutosakkikin tiesi pelitilanteen. Nykyään vanhempi porukka ei tiedä 

tilanteesta ”hevon huituvaa”, kun ovat uudet säännöt. Kukaan ei tiedä kentän lai-

dalla tilannetta, ja näin ollen huutosakki viettää aikansa muualla eli Clubi-Talolla!

Vuonna 1970 Suomi-Päivät pidettiin Sydneyssä. Palkintojenjaossa ei kukaan 

tiennyt naisten pesiksen voittajaa, sillä pistelaskennat olivat vielä meneillään. 

Voittajaksi selvisi Melbournen naiset yhden pisteen erolla. Tässä vaiheessa tuli 

ilmi, että kuusi joukkueen naisista oli raskaana. Heräsi tietysti kysymys, ”kuka 

on joukkueen valmentaja?” 

Yllätyksenä näissä kisoissa jaettiin Suomen Pesäpalloliiton ansiomerkke-

jä. Nämä olivat ensimmäiset merkit, joita jaettiin Suomen ulkopuolella. Sain 

pronssisen rintamerkin, josta olen todella ylpeä.

Poikamme Petteri syntyi lokakuussa vuonna 1970. Hän vietti sunnuntait 

pesäpallokentän laidalla kopassa puun alla äidin pelatessa pesistä. Liekö poika 

syntynyt pesäpallomaila kainalossa, mutta siitä se alkoi hänenkin pesisintonsa. 

Petteri pelaa vieläkin. Hän on tulossa Turkuun, jossa järjestetään Pesäpallon 

World Cup.

Koko Moilasen perhe oli mukana muiden Melbournen perheiden kanssa 

Canberran kesäkisoissa ja Suomi-Päivillä vuoteen 1984 asti. Molemmat tyttäreni 

Maarit ja Katri pelasivat myös pesäpalloa Melbournen joukkueessa.
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Elämänkoulua jatketaan ja tiet eroavat – yks sinne, toinen tänne. Sain työ-

paikan Gold Coastilla ja liityin Gold Coastin Finninsh Sports Clubin pesäpallo-

joukkueeseen ystävieni avulla. Hip hip hurrei! Minun elämäni pelastus.

Tein maanantaista perjantaihin työtä aamun seitsemästä iltapäivälle kello 

viiteen asti. Sunnuntait vietin Overell-kentällä Southportissa pesäpalloa pelaten. 

Gold Coast Finnish Sports Clubin tytöt harjoittelivat ahkerasti. Saadaksemme 

kunnon peliharjoitusta haastoimme monesti firman pojat pelaamaan. Monet 

heitä olivat ausseja, mutta innostus suomalaiseen pesäpalloon tarttui. Me tytöt 

saimme hyvää harjoitusta ja treeni tuottikin tuloksia, sillä voitimme neljä kertaa 

peräkkäin kultamitalin Suomi-Päivillä.

Ensimmäinen pesäpallon World Cup Helsingissä 1992

Kohokohta pesäpallo-urallani oli ensimmäinen World Cup -turnaus vuonna 

1992 Helsingissä. Teema oli ”Juuret Suomessa”. Australiasta osallistui eri osavalti-

oista kootut miesten-, naisten- ja sekajoukkueet. Tyttäreni Maarit pelasi naisten 

joukkueessa. Hänen tuore aviomiehensä James oli aussien kenguru-maskotti. 

Poikani Petteri pelasi miesten joukkueessa ja minä sekajoukkueessa. Saimme 

Kuva 51. Hietaniemen kentällä vuoden 1992 World Cup -turnauksessa. Yhteiskuvassa 
Suomen ja Japanin sekajoukkueet. Kuva: Silja Moilasen perhealbumi.
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kisoissa kolmannen sijan, jota juhlimme Suomen Pesäpalloliiton järjestämässä 

Aussi-illassa Suomenlinnassa. Tunnelma oli mahtava.

Australiassa on järjestetty kahdet Pesäpallon World Cupit: vuonna 2000 

Melbournessa ja vuonna 2012 täällä Gold Coastilla. Gold Coast Finnish Sports 

Clubin Kisakomiteassa minulla oli tehtävänä järjestää pelikenttä, alkoholiluvat 

koko viikolle sekä turvallisuusilmoitukset poliisilaitoksille. Varmasti tärkein hom-

ma Jansonin kanssa oli pitää huolta siitä, että ”urheilu-juomat” olivat kylmiä ja 

riittävästi saatavissa aikaisin aamusta iltahämärään. Kisat olivat onnistuneet.

Viimeinen pesäpallo-otteluni Gold Coast Finnish Sports Clubin naisten 

joukkueessa oli vuonna 2002 Melbournen Suomi-Päivillä. Kovan kilpailun ja 

kotiinjuoksun jälkeen polvet turposivat niin, että siihen loppui Siljan pesiksen 

peluu! Johan sitä tuossa iässä turpoo paikat eli vanhuus ei tule yksin.

Lähdimme kuitenkin vielä Turkuun 2011. Teemana ”Suomi Sydämessä” ja 

tällä kertaa vain katsomossa hurraamassa Suomi–Ruotsi -ottelussa. Australia ei 

saanut joukkuetta kasaan. Kentän laidalla tuli TV– haastattelija tiedustelemaan 

minulta ja Raija Kiviseltä ”mitä eroa on pelata hiekkakentällä ja nurmikentällä”. 

Mietin hetken. ”Kun syöksyy pesään nurmikentällä, ei tule rinnat ruvelle” totesin 

toimittajalle. Aina tarvitaan pientä huumoria joukkoon.

Kuva 52. Ensimmäinen Pesäpallon World Cup, Helsinki 1992. Vasemmalta Maarit 
Moilanen-Ure, maskotti James Ure, Petteri Moilanen ja Silja Moilanen. Kuva: Silja 
Moilasen perhealbumi.
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Näissä merkeissä lämpimät terveiset Gold Coastilta ja menestyksellisiä pe-

säpallon World Cup -otteluja Turussa 2017.

Kengurumaisia unelmia
Mika Mikola, Turku 

Innostukseni Australiaan syntyi alakoulun 6. luokalla ja jopa niin, että aika sujui 

kirjastossa omaa Australia-opasta valmistaen. Alakoulussa syntynyt toive päästä 

Australiaan muuttui todeksi ensimmäisen kerran abivuonna 1987 ylioppilas-

kirjoitusten jälkeen. Upea haaveeni muuttui todeksi juuri kansallispelimme 

pesäpallon avulla. 

Mahtavan Australian ihailun ohessa pelasimme varsin tasaväkisen Austra-

lia–Suomi -ottelun. Suomen 6–5 voiton iski siskoni Satu Mikola, ja tämähän 

kirpaisi aussi-miesten mieliä kovasti. Joukkueessa oli mukana myös mm. pe-

säpallon suuri legenda Eino Kaakkolahti. Ensimmäinen kansainvälinen otteluni 

oli samalla pesisurani ainoa peli, josta olen saanut ”pinnarahat”. Matkanjohtaja 

Pesäpalloliiton (PPL:n) toiminnanjohtaja Markku ”Make” Pullinen lupasi ton-

nin kullekin jos voitamme. Hän oli sanansa mittainen mies, sillä saimme rahat 

Kuva 53. Melbournen naiset voittivat Sydneyssä vuonna 2000 Suomi-Päivien 
mestaruuden. Joukkueessa pelasivat: vasemmalta Katrina Maybury, Kristy 
Kankaanpää, Karen Smith, Karen Acevski, Sussu, Katrina Kankaanpää, Nicole 
Robinson, Alicia Virtanen, Lisa, Katja Kankaanpää, Aija Kankaanpää. Kuva: Mika 
Mikolan perhealbumi.
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Kuva 54. World Cup -turnaukseen osallistuneen Pohjois-Australian joukkueen jäsenet 
Iso-Mikko ja Iso-Erkki kannattavat Mika Mikolaa Melbournen World Cupissa 2000. 
Kuva: Mika Mikolan perhealbumi.
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paluumatkalla Indonesiassa. Make maksoi tonnin voittorahat Balilla rupioissa 

(1 000 rupiaa oli arviolta noin 17 penniä). 

Ensiesiintyminen World Cup -mittelöissä oli jo vuonna 1992, mutta Mel-

bournesta vuonna 2000 on ehdottomasti mukavimmat muistot. Suomesta 

matkasi innostunut 28 henkilön joukko Pertti ”Poke” Pohjolan luotsaamana 

kohti kengurumaata. Turnaus synnytti itselle uusia tuttavuuksia niin Suomen 

kuin muidenkin maiden joukkueiden edustajien kanssa.

World Cupin jälkeen meitä nuoria jäi joukko eri puolelle Australiaa paikallis-

ten pesisporukoiden avuksi. Susanna Hietalan kanssa asustimme Kankaanpään 

perheessä Melbournessa ja pidimme pesistreenejä sunnuntaiaamuisin sekä 

innokkaimmille joskus arki-iltanakin. Suomi-koulun oppilaat olivat ihania ja 

pesisinto suuri. Tulipa vierailtua oikeassa aussikoulussakin pesistä esittelemässä.

Vapaa-ajalla tutuksi tulivat turistin perusoikeudet eli nähtävyydet, rannat, 

hyvät ruokapaikat sekä paikalliset eläin- ja luonnonihmeet. Marko Leppäsen 

ja Tuuli Kaskisen kanssa tuli reissattua muutama päivä Great Ocean Roadilla ja 

Grampiansin kansallispuistossa. 

Joka pääsiäisen perinteiset Suomi-Päivät opetti suomalaiselle nuorelle, mi-

ten perinteitä vaalitaan. Jokavuotiset urheilukisat, kyykkä, kansantanhu ja muut 

kulttuuririennot yhdistivät Suomi-taustaisia ihmisiä ympäri suurta Australiaa. 

Karjalanpiirakka ja ruisleipä olivat tuon pääsiäisen herkkuja ja vähintään yhtä 

tuttuja kuin kotonakin.

Pääasia Sydneyn Suomi-Päivillä oli kansallispelimme pesäpallo. Peli oli 

tiukan totista, mutta kuitenkin hauskaa. Suomipoikaa hauskuuttivat ainakin 

huudot kentällä: ”One väärä and take the toinen väärä away” tai ”If ajo still jat-

kuu you have to run”.

Kookaburran aamuherätykset, sunnuntaiaamun pesistreenit, uima-altaat 

ja BBQ jättivät jäljen, joka oli lähtemätön. Paluu Australiaan oli takuuvarmaa. 

Itselleni syntyi unohtumattomia ystävyyksiä paikallisten pesisihmisten kanssa. 

Vaikka sukulaisiani ei maassa olekaan, voin monen vuoden tauonkin jälkeen 

ottaa ystäviini yhteyttä. 

Keväällä 2009 kuukauden vierailuni kohdistui yksinomaan Melbourneen. 

Asustelin tuon ajan Esko ja Anja Kankaanpään luona. Melbournen pesisporu-

koita treenattiin kohti Suomi-Päiviä. Moni Suomessa ihmetteli, miksi olit koko 

ajan vain yhdessä paikassa. Syy oli selvä: oli vain niin mukavaa. Tehtäväni oli 

myös valmistella aussiporukoita Suomen pesisvierailuun.

Samana vuonna pelattiin heinäkuussa World Cup Porissa. Australian matka 

oli oikeastaan samalla valmistelua tätä tapahtumaa varten ja toimin Suomen 

päässä jonkinlaisena attaseana australialaisille ystävilleni. Junailin heille mm. 

naisten harjoituspelin Harjavaltaan ja pesistreenit Ulvilaan juuri ennen World 

Cupin alkua. Kävimme myös Kokemäellä saunomassa. Ja tapahtuman jälkeen 
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puolestaan sain kestitä vieraita sekä Ulvilassa että Merimaskussa. Vähintään 

tämän olin jo velkaa heille ihanasta Australian ajastani.

Vuonna 2012 tein elämäni pisimmän vierailun Australiaan. Tällä kertaa 

matka tapahtui loka-marraskuussa, joten Suomi-Päivät eivät olleet ohjelmassa, 

mutta World Cup kylläkin. Gold Coast toimi upeana näyttämönä tapahtumalle. 

Cupin jälkeen Pirjo Mäkelä, Antti Kallio, siskoni Satu ja minä jäimme kiertele-

mään Sydneyn seudulla. Nyrhisen Arjan ja Maken apu oli meille korvaamat-

toman tärkeää. Matkasimme myös Melbourneen tutulle Kankaanpään tilalle. 

Tasmaniassa tuli vierailtua ensi kertaa. Antin, Pirjon ja Sadun lähdettyä matkani 

jatkui vielä kuukauden verran Ayers Rockille, Adelaideen ja moneen muuhunkin 

itselle uuteen paikkaan mukaan lukien Uusi-Seelanti. Kyseessä oli tällä kertaa 

siis pelkkä lomamatka. Majoitusapua löytyi pesisihmisten avittamana niin Gold 

Coastilla (Ratilainen), Sydneyssä (Nyrhinen) kuin Melbournessa (Kankaanpää). 

Pesistäkin pelattiin moneen kertaan ainakin puheen tasolla.

Joka käyntiin Australiassa on liittynyt pesäpallo jollakin tavalla. Ja tieten-

kin pesäpallon myötä on syntynyt ystävyyssuhteita, joita ei muuten varmaan 

olisi. Melbourne on jo oikeastaan ”koti”, sillä siellä olen asustanut neljä kertaa ja 

yhteensä lähes kaksi kuukautta elämästäni. Kankaanpään perheet ja suku sekä 

heidän ystävät ovat hyvin tuttuja, mutta yhtä lailla muitakin halaillaan ja kiitel-

lään vieraanvaraisuudesta. Erikoista on se, että tuttuja löytyy Brisbanen, Gold 

Coastin ja Sydneyn suunnasta – eli on ihan sama minne suuntaa.

Seuraava vierailu onkin suunnitelmissa jo vuonna 2018, eli jälleen olen me-

nossa kohti Suomi-Päiviä. Tunnen kuinka kokemani ystävällisyys, auttavaisuus 

ja vieraanvaraisuus jo odottavat. Yhtä lailla odotan kokevani Suomi-Päivillä 

samanlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisuudesta kuin aiemmin. 

Australia ei ole ainoa kohde maailmassa, jossa olen reissannut kansal-

lispelimme myötä. Sveitsissä olen vieraillut Training camp -viikonloppuna 

toukokuussa 2012 yhdessä Heli Pennasen kanssa treenejä pitämässä. Zürich 

ja sen kallis suklaa ovat tulleet tutuksi. Toinen vierailu kohdistui Sveitsin mes-

taruusturnaukseen syyskuussa 2014. Olimme Antti Kallion kanssa tuomari-

apuna. Kolmas matka Sveitsiin tapahtui Luzernin World Cup -turnaukseen 

vuonna 2015.

Sveitsin pesäpalloihmiset ovat olleet aussien tapaan hyvin ystävällisiä ja 

avuliaita. Valmentajana ja tuomarina olen kokenut olevani odotettu sanansaat-

taja. Suomalaisten lisäksi Stefan, Reto ja moni muu haastavat pesissäännöillä 

ja taktiikalla, joten matkat ovat kokemuksia, jotka yhdistävät meitä pesiksen 

ympärille. Perin suomalaisen pelimme älyllisyys ja taktisuus ovat kiehtovia. Ja 

jälkipelit ne vasta haastavia ovatkin.

Pesäpallo on ollut 9-vuotiaasta lähtien iso osa elämääni. Myös sen kansain-

välinen osuus on rikastuttanut merkittävästi elämässäni. Ainakin se on tarjonnut 

unohtumattomia elämyksiä ja kokemuksia. Onneksi niitä on tulossa vielä lisää.
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6.6. Uusi-Seelanti

Painonnostajien kanssa pesistä harrastamassa 
Susanna Palomäki, Auckland 

Uudessa-Seelannissa asuu tällä hetkellä muutama sata suomalaissiirtolaista. 

Maahan perustettiin toisen maailmansodan jälkeen paperiteollisuutta. Paikalliset 

tehtaat hakivat ja värväsivät Suomestakin ammattityöntekijöitä. Lähtijät olivat 

pääasiassa Kotkan, Kemin ja Valkeakosken paperitehtailta. Uudempaa siirto-

laisuutta on tapahtunut 1960-luvulta alkaen. Kyseessä on paljolti avioliittoihin 

liittyvät muutot. Suomalaiset naiset ovat opiskelun tai työn yhteydessä mm. 

Englannissa tavanneet uusseelantilaisia ja avioituneet heidän kanssaan (Kor-

kiasaari 1989, 134-135)

Aloitimme pesäpallon pelaamisen suurin piirtein vuonna 2005. Pelaamista 

jatkui muutama vuosi, ehkä noin nelisen vuotta. Meillä oli peleissä joukkueet, 

Kuva 55. Vasemmalla Susanna kuuntelemassa aussijoukkueen kapteenin esitystä. 
Kuva: Susanna Palomäen perhealbumi.
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jotka olivat kooltaan noin kuudesta kahdeksaan pelaajaa. Tuolloin vaihtojakin 

tuli runsaammin ja saimme reippaasti liikuntaa. 

Valitettavasti ei varmaan kaikkia nimiä ole tallella tai tule mieleen, vaihtu-

vuuskin oli aika isoa välillä, vaikka pelattiin joka viikko. Listaan tässä joitakin 

pelaajiamme. Mukana oli aika monta paikallista, suhdeluku oli varmaan 50/50. 

Gavin Gosney (valmentaja), Susanna Palomäki (minä), Jouni Torvelainen, Telle 

Van Oorde, Niina Suhonen, Ryan Speck, Kaisu Koskela-Herman, Eerik War-

me, Sirpa Gunn ja monta muuta paikallista ja suomalaista pelaajaa. Välimatkat 

kentille olivat suhteellisen pitkät. Jos sattui asumaan toisella puolella Auck-

landia, missä meidän pelikenttä oli, niin saihan siinä reissata. Aucklandhan 

on yksi laajimpia kaupunkeja, ja suomalaisia asuu sirotellen ympäri maata.  

Pelikenttä oli ruohonurmikkoa toisin kun Suomessa. Saimme Manukau Coun-

cil -puistojen vastaavalta oman ajan. Tuolloin kenttä oli varattu vain meidän 

pesäpallopelille. Saimme aika hyvin tukea tähän toimintaan, joka helpotti har-

rastustamme. 

Kuva 56. Suomen kunniakonsuli Ari Hallenberg pesispelaajien vieraana. Hänen 
edessään aurinkolaiseissa on Susanna Palomäki. Hallenbergin takana on joukkueen 
valmentaja Gavin Gosney. Alla oleva logo on Aucklandin joukkueen tunnus. 
Molemmat kuvat: Susanna Palomäen perhealbumi.
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Yhdessä vaiheessa meillä kävi myös Uuden-Seelannin painonnostaji-

en maailmanmestaruusjoukkue treenaamassa. Joukkuetta valmensi silloin 

Ari Moilanen, joka toi joukkueen joka viikonloppu pesäpalloharjoituksiin.  

Meillä kävi myös Australian Suomi-pesäpallojoukkue pelaamassa yhtenä vuon-

na. Toimintamme loppui vain kävijämäärien vähenemiseen ja ajan puutteeseen. 

Sittemmin ei ole pesäpalloa pelattu, kun Gavin ja minä lopetimme harrastuksen 

pyörittämisen muutaman vuoden jälkeen. Pesäpallotarvikkeita on vielä tallessa 

ja aina välillä olemme tuumailleet, pitäisikös taas pistää peli pystyyn.

6.7. Kanada

Suurta innostusta ja pitkiä pelimatkoja kanadansuomalaisten pesäpallossa
Mikko Hankilanoja, Thunder Bay (Mikon kertoman muistiin kirjoittanut vai-
mo Anja Hankilanoja)

Kanadassa asunee tällä hetkellä yli 100 000 suomalaista tai suomalaistaustaista 

siirtolaista. Muutoissa oli kaksi päävirtaa: kun Yhdysvallat kiristi maahanmuuttoa 

1920-luvun alussa, suuntautuivat Atlantin takaiset muutot Kanadaan. Toinen 

buumi oli 1950-luvulta alkaen, jolloin Suomen ankeat sodanjälkeiset olosuhteet 

saivat ihmisiä lähtemään siirtolaisiksi. Muuttopäätöstä auttoivat Kanadan veto-

tekijät, eli avoimet työpaikat ja hyvät palkat. Toki aiemmin muuttaneet sukulaiset 

ja ystävät myös tiedottivat muuttomahdollisuuksista. Mikko ja Anja Hankilanojan 

kirjoituksessa esiintyvät paikannimet Thunder Bay, Sudbury (”Suppuri” fingels-

kaksi), Sault Ste. Marie (”Suussi”) ja Timmins. Kaikki ovat teollisuuspaikkakuntia 

ja siten houkutelleet sinne suomalaisia työntekoon.

Nämä jutut ovat pääasiassa tästä meidän paikkakunnalta eli Port Arthurista ja 

vuodesta 1970 Thunder Baystä (nimi muuttui, mutta paikka sama). Mikko muutti 

Kanadaan vuonna 1967 eli 50 vuotta sitten.

Pesäpalloa oli pelattu täällä vuodesta 1964 ihan vain huviksi ja kuntoiluksi. 

Ensimmäisen kerran pesäpalloa pelattiin ”tosimielessä” vuonna 1968 vuotuisilla 

Suomalaisten Suurjuhlilla, jotka järjestettiin sinä vuonna Torontossa. Torontolla 

oli myös oma joukkue. Kisa käytiin Thunder Bayn Reippaan ja Toronton Sisun 

joukkueitten välillä.

Innostus kasvoi ja pian tuli mukaan joukkueet Sudburystä ja Sault Ste. Ma-

riesta. Kerran Suurjuhlilla oli myös joukkue Timmins-nimiseltä paikkakunnal-

ta. Innostus oli hyvä ja pelejä pelattiin varsinkin 1970-luvulla usein. Yritimme 

pelata suurjuhlien lisäksi myös kerran kesässä joka paikkakunnalla. Se ei aina 
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onnistunut johtuen nimenomaan pitkistä välimatkoista. Lähin ”kylä” meille oli 

Sault Ste. Marie ja sinnekin oli matkaa noin 800 km. Torontoon on Thunder 

Baystä peräti 1 400 km.

Pari kertaa pelattiin jopa Itä–Länsi -ottelut. Siina Idän joukkueen muodosti-

vat Toronton ja Sudburyn joukkueet. Muut joukkueet olivat lännen joukkueita. 

Naiset myös innostuivat pelistä ja heillä oli joukkueet muilta paikkakunnilta 

paitsi Sault Ste. Mariesta. Myös Vancouver sai naisten joukkueen kerran kasaan. 

Parhaimmillaan Thunder Baystä oli kaksi miesten joukkuetta, sekä poikien ja 

naisten joukkueet. Harjoituksia oli pari kertaa viikossa.

Vuoden 1979 Kanadan All-Stars -joukkueessa oli pelaajia Torontosta, Sud-

burystä, Sault Ste. Mariesta seka Thunder Baystä. Joukkue teki pelimatkan 

Suomeen ja Ruotsiin. Suomesta saimme pelivieraita Kanadaan viisi kertaa ja 

Tukholmastakin pari kertaa. Muitakin vieraita kävi silloin tällöin. 

Kuva 57. Thunder Bayn Reippaan pelaajat vuonna 1976 (tai 1977). Henkilöt takarivissä 
vas. Lassi Tuomialho, Juhani Lassila, Juha Pohjoispää, Juhani Hankilanoja. Eturivissä 
vasemmalta: Oiva Huitikka, Arto Heinimaki, Pauli Kaki, Matti Ahonen, Mikko 
Hankilanoja, Tapio Paalanen ja Mauri Ahokas. Kuva: Mikko ja Anja Hankilanojan 
perhealbumista.
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Vuonna 1983 Thunder Bayn Reipas teki pelimatkan Suomeen ja Ruotsiin, 

ja samalla tietysti vierailtiin sukulaisissa. Kanadan pesäpalloilijat vierailivat 

myös ”Jenkeissa”, pelejä pelattiin yhdessä kootuilla porukoilla tavallaan näy-

tösotteluina osittain paikallisten kanssa. 1990-luvulla alkoi innostus hiipua, 

sillä väki vanheni ja uusia siirtolaisia ei maahan otettu. Harjoituksissa vielä 

käytiin jonkun verran, mutta varsinaista pelitoimintaa ei juurikaan ollut.  

Muistaaksemme viimeinen oikea peli pelattiin parikymmentä vuotta sit-

ten, kun meillä oli vieraina Soinista (Pohjanmaalta) Mikon sukulaispoikia 

kavereineen. He olivat pelimiehiä Suomessa. Täällä toimii suomenkielinen 

koulu, joka pitää syksyisin ulkoilupäivän. Siellä lapsille näytetään ja kerro-

taan pesäpallosta. 

Lopuksi: Mikko on syntynyt Soinissa. Meillä on kolme lasta, tytöt ovat asu-

neet Suomessa, vanhempi 20 ja nuorempi 12 vuotta. Poikamme asuu täällä 

Thunder Bayssä. Me olemme olleet Atlantilla yllä aika usein, aina ”menossa 

kotiin”, riippumatta mihin suuntaan mennään. Lapsenlapsia on kaksi Suomes-

Kuva 58. Kuvassa Thunder Bayn Reippaan joukkue vihreissä paidoissa. Keltapaitaiset 
ovat Tukholman Suomalaisen Seuran pelaajia. Yhteiskuva on 1980-luvun alusta. 
Kuva: Mikko ja Anja Hankilanojan perhealbumi.
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sa ja kaksi täällä Kanadassa. Mikko on ollut eläkkeellä vuosia ja useampi kesä 

on mennyt Suomessa superpesiksen merkeissä. Paljon on mukavia muistoja 

peliajoilta.

Seppo Pesoselta Ruotsista Kanada-postia 

Seppo lähetti ystävällisesti Ruotsinsuomalainen-lehden uutisen vuodelta 1979. 

Uutinen oli otsikoitu ”Kahden maanosan pesäpallojoukkueet vastakkain”. Leh-

den mukaan Tukholman Blackebergin kentällä oli pelattu historiallinen pesäpal-

lo-ottelu Tukholman Suomalaisen Seuran ja Kanadan All Star -joukkueen välillä. 

Kanadan joukkue oli koottu neljän seuran joukkueista, jotka olivat: Toronton 

Sisu, Sault Ste. Marien Finnish Club, Sudburyn Voima ja Thunder Bayn Finlandia 

Club. Uutisessa todetaan, että Kanadassa on alkanut vilkas pesäpallotoiminta 

jo 1940-luvulla. Maassa ei ole varsinaista sarjaohjelmaa, mutta paremmuudet 

ratkotaan suomalaisten suurjuhlien yhteydessä.

Kanadansuomalaiset pelasivat Ruotsissa kuusi ottelua. Joukkueen taso oli 

ilmeisen kova, sillä pelinjohtajana toimi Helge Kokko Ulvilasta. Hänet tunnettiin 

Suomessa ennen muuttoaan Kanadaan mestaruussarjan peleistään ja Itä–Länsi 

-otteluedustuksestaan.

6.8. Intia

Pesäpallo-opetusta ja ministeritapaamisia Intiassa
Jussi Pyysalo, Helsinki, Suomen Pesäpalloliitto 

Suomen Pesäpalloliiton delegaatio teki opetus- ja vierailumatkan Intiaan tu-

tustuakseen paikalliseen pesäpallotoimintaan 3.–7.11.2016. Kirjoitus perustuu 

SPL:n markkinointipäällikkö Jussi Pyysalon matkaraporttiin. Raportista tehty 

tiivistelmä on julkaistu hänen luvallaan.

Jussi kertoo:
Laskeuduimme noin 20 tunnin matkustamisen jälkeen Thiruvananthapura-

miin, joka on reilun 30 miljoonan asukkaan Keralan osavaltion pääkaupunki. 

Kaikkien mukana tuomiemme pesäpallo-varusteiden saavuttua matkatava-

rahihnalta ja niitä kuumaan sekä kosteaan ulkoilmaan kantaessamme yllätti 

meidät arvovaltainen delegaatio kukkakimppuineen. Mukana olivat Intian 

pesäpallofederaation pääsihteeri Chetan Pagawad sekä Keralan osavaltion 
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pesäpallosta vastaava herra Padma Kumar. Ahtauduimme kaikkine tavaroi-

nemme kahteen pikkuautoon ja aloitimme saman tien keskustelun meitä 

yhdistävästä kansallispelistämme.

Sovimme hotellilla, että tulemme aamulla kello 7 avustamaan paikallisia 

kenttämiehiä kentän piirtämisessä. Suomalaisten johdolla ja paikallisten hie-

nosti naruilla ja käsikalkituksella piirtämä kenttä valmistui reilussa tunnissa. 

Piirtämistä ei haitannut, vaikka kentällä samaan aikaan pelattiinkin krikettiä, 

jalkapalloa ja välillä polkupyöräpooloakin, välillä kaikkia yhtä aikaa pesiksen 

lisäksi. Joukkueita alkoi valua paikalle ja yllätykseksemme lähes kaikilla jouk-

kueilla oli yhteneväiset urheiluasut, joihin oli painettu sana ”PESAPALLO”. 

Olimme jo edellisenä iltana kuulleet, että pelaajia on odotettavissa 250–300 ja 

joukkueitakin yli 20 ainakin 10 eri osavaltiosta.

Aamupäivän lopulla suomalaiset pitivät seminaaria joukkueiden valmen-

tajille pesäpallon “oikeista” säännöistä ja historiasta. Heillä oli ollut käytössä 

englanninkieliset sääntömme. Nopeasti kävi selväksi, että niitä on aiemmin 

sovellettu varsin vapaasti. Suomalaiset toimivat demonstraatioapuna milloin 

syöttöasennon ja milloin tuomarimerkkien oppimisen osalta.

Turnauksen avaustilaisuudessa vieraat istutettiin pormestarin (suuri herra, 

ajettiin paikalle poliisisaattueessa), paikallisten “liiton herrojen” sekä olympiako-

mitean Keralan edustajan kanssa kunniapaikoille. Pelaajat istuivat armeijatyy-

liin ruoduissa kentällä. Puheita pidettiin useita, paikallisen pesäpallo-osaston 

puheenjohtajan puhe jäi erityisesti mieleen. Puhuja julisti pesäpallosta tulevan 

Kuva 59. Juha Antikainen opetti ensin pelikentän piirtämistä. Kalkkikone näyttää 
olevan manuaalista laatua. Kuva: Jussi Pyysalon kokoelma.
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suuri laji Intiassa ja peli viedään olympialaisiin. Tuli myös meidän suomalais-

ten vuoro pitää puheenvuoro, jossa ihastelimme koko Intian pesäpalloilmiön 

laajuutta. Avajaisten lopuksi lahjoitimme virallisen kaavan mukaan kolme vä-

linesettiä Intian pesäpallofederaatiolle.

Pelaajat pääsivät tutustumaan tuomiimme oikeisiin pesäpallovälineisiin, he 

olivat pelanneet tähän mennessä baseball- ja softball -varusteilla. Illalla teimme 

turnauksen ottelukaavion 20 joukkueelle. Käytössä oli vain yksi kenttä miesten 

rajoilla ja aikaa kaksi pelipäivää. Oli siis selvää, että täysiä pelejä ei voitu pelata, 

vaan yhtä peliä kohti voitiin varata korkeintaan 30 minuuttia. Turnaukseen 

osallistui 14 miesten, kuusi naisten ja viisi junnujoukkuetta.

Päivällisellä keskustelimme paljon myös pesäpallon leviämisestä Intiassa 

ja heidän suunnitelmistaan laajentaa Aasian pesäpallo-kokonaisuutta Nepa-

liin, Pakistaniin sekä Myanmariin. Ystävillämme oli jo suunnitelmia järjestää 

vuoden 2019 World Cup Katmandussa, Nepalissa. Maan valintaan oli syynä 

Pakistanin ja Intian kireä poliittinen tilanne, joka ei mahdollistaisi maaottelun 

pelaamista kummankaan maaperällä. Nepal puolueettomana maana sopisi 

hyvin turnauspaikaksi. 

Ensimmäisenä turnausaamuna opetimme pikaisesti kirjureita ja syöttö-

tuomareita. Tulipahan samalla opetettua intialaisille hutunkeittokin, jonka he 

hyvin nopeasti omaksuivatkin.

Olimme jo edellisen päivän treeneissä todenneet ”pieniä” eroavaisuuk-

sia mm. lukkareiden syöttötavoissa, ja pyrimme heitä parhaamme mukaan 

Kuva 60. ”Tämä tarkoittaa, että pallo tuli kentälle”. Juha Antikainen (vas.) ja Antti 
Haapasalo opettavat. Kuva: Jussi Pyysalon kokoelma.
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opastamaan. Aivan pikkujuttuihin meidän ei kuitenkaan kannattanut tässä 

vaiheessa puuttua. Esimerkiksi syöttöluvan kysymisestä oli turha murehtia, 

kun syöttötuomari hoiti tämän ”play”-komennoillaan. Jo ensimmäinen peli 

kuitenkin näytti, että kyllä Intiassa pesistä pelataan ihan tosissaan ja pelaajisto 

oli pääsääntöisesti erittäin urheilullista väkeä. Heittokättä ja lyöntiä oli treenattu 

krikettiä, baseballia ja softballia pelatessa. Ulkopelisuoritukset olivatkin usein 

vähintään suomisarjan tasoa. Mukana oli myös useita todella nopeita kavereita, 

osa heistä jopa syöksyi pesille oikeaoppisesti. 

Tunnelmaa jo heti ensimmäisessä pelissä on vaikea kuvailla. Kokemus oli 

jotain ihmetyksen, liikutuksen ja ilon yhdistelmää. Erityisen upea tunne meille 

tuli siitä, että saimme olla ensimmäiset suomalaiset paikan päällä todistamassa 

jotain näin erikoista, mutta silti niin tuttua.

Pelit rullasivat eteenpäin hieman aikataulusta jäljessä ja vaikka suomalai-

set oikoivat varsin monia asioita (vapaataipaleet vain kärjelle, koppi ei ole palo, 

laittomatkin lasketaan lyönneiksi jne.), menivät opit koko ajan paremmin pe-

rille. Pelit paranivat iltapäivän edetessä. Muutamien loistavien syöksykoppien, 

polttoheittojen, turpakäräjien sekä parin ”kärpäsenkin” kohdalla jo aiemmin 

mainittu liikutuksen tila nousi taas välillä pintaan; nämä kaverithan ovatkin 

tosissaan pelaamassa kansallispeliämme Intian mestaruuskisoissa. Tunnelma 

myös katsomoissa kentän laidalla sekä joukkueiden treeneissä oli todella läm-

min ja yhteisöllinen. Koko suomalaisen delegaation mielestä vastaavaa meillä 

koetaan vain junnuleireillä tai Itä–Lännessä. Pesäpallo yhdistää siis Intiassakin!

Yhtä paloa tai välillä koppiakin tuuletettiin aidosti täysillä ja voitonriemu 

oli lähes joka pelin jälkeen mahtavaa seurattavaa. Erityisesti jäi mieleen Rajast-

hanin miesten seremonia ottelun alussa kotipesän viivalla räpylöiden kera tai 

Punjabin sikhien hengennostatus. Ehkäpä meille kotimaan sarjoihinkin kaivat-

taisiin vähän lisää väriä ja eroavaisuuksia näihin ottelutapahtuman tunnelmaa 

nostattaviin asioihin?

Auringon laskiessa ja pelien päättyessä sunnuntain osalta oli suomalaisen 

delegaation vireystila hieman koetuksella. Ensin pitkä matkustaminen ja sitten 

kaksi päivää vähintään kellon ympäri kentällä koko ajan opastaen vaati ehdot-

tomasti pientä hengähdystaukoa. Maanantaina pelit eivät luonnollisestikaan 

alkaneet suunnitellulla aikataululla, eivätkä turnauksen virkailijat pitäytyneet 

alkuperäisessä suunnitelmassa. Tässä vaiheessa ensimmäisen tasapelin kohdalla 

syntyi intialaisten aloitteesta myös nopeutettu supervuoro: se pelataan vain 

yhdestä palosta ja se voittaa, joka saa etenijän pisimmälle, ellei juoksuja tule. 

Tällä varsin tehokkaalla tavalla ratkottiin päivän aikana vähintään kolme ottelua.

Pudotuspelien merkitys näkyi myös itse pelissä. Ilmeet kiristyivät ja tuoma-

reiden toimintaa kyseenalaistettiin varsin usein, toki välillä syystäkin. Kaikki 

säännöt eivät olleet millään voineet jokaiselle pelaajalle iskostua näinä parina 

päivänä, joten selitettävää riitti. Jälleen nähtiin upeita suorituksia, syöksykop-
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peja, mahtavia polttoheittoja koppareilta, hienoja näpyjä ja lukkaritkin intou-

tuivat pitämään etenijöitä enemmän kurissa heittelemällä. Lyönneistä varsin 

suuri osa päätyi kopeiksi, taustalla oli baseballin ja softballin swingi, joka mo-

nella pelaajalla vielä tuntui tulevan selkärangasta [swingi on baseball-termi: se 

on laakasyötöstä vastapalloon lyönti – eli baseballissa ei ole pystysyöttöä/IS]. 

Myös “koppi” terminä tuli tutuksi ja totesimmekin, että turha meidän on näitä 

termejä heille englanniksi opettaa, vaan parempi vain, jos hekin puhuvat jatkos-

sa “kopeista”, “laittomista”, “paloista” tai “vääristä”, “hutunkeittoa” unohtamatta.

Välieräpelit olivat kaikissa sarjoissa tiukkoja ja erittäin viihdyttäviä. Yleisö 

eli hyvin mukana ja välillä sitä piti siirtää turvallisuussyistä sivurajoilta hieman 

etäämmälle. Kenttäkuuluttajaksi oli löytynyt asiansa osaava ja hienosti suori-

tuksia hehkuttava kaveri. Tuomaritoiminta meni eteenpäin, tuomamme laikat 

olivat käytössä, näyttöihin ja termeihin löytyi selkeä linja ja olipa pillikin välillä 

soimassa. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua intialaisella twistillä.

Päättäjäisten kunniavieraaksi kutsuttu paikallinen ministeri saapui saat-

tueineen paikalle vasta välierien ollessa käynnissä. Kiinnostuneena hän 

kuitenkin seurasi otteluita ja opetteli kansallispelimme sääntöjä. Miesten 

erityisen tiukka finaali ehdittiin pelata juuri ennen illan hämärtymistä. Ke-

rala vei loppujen lopuksi mestaruuden supervuorossa upealla läpilyönnillä 

kakkospuolelta. Uttar Pradeshin ulkopelaajien hieno heitto ei ehtinyt koti-

pesään ennen Keralan pelaajaa. Kotijoukkueen riehakkaat mestaruusjuhlat 

pääsivät alkamaan.

Kuva 61. Suomalainen näpy toimii Intiassakin, opettajina Juha Antikanen (vas.) ja 
Antti Haapasalo. Kuva: Jussi Pyysalon kokoelma.
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Naisten finaalin kohdalla pimeys alkoi toden teolla haitata. Niinpä ensim-

mäisenä sisällä ollut Kerala pääsi hyötymään tästä takoen taululle vähintään 6–0 

lukemat. Ilmeisesti pimeyden turvin he olivat piilottaneet yhden ylimääräisen 

pallonkin jonnekin. Vastassa ollut Delhi oli luonnollisestikin tilanteesta todella 

vihainen ja pettynyt. Edes skootterien ja kännyköiden valot eivät riittäneet autta-

maan Delhiä, vaan ottelu keskeytettiin ja Kerala vei kyseenalaisesti mestaruuden. 

Delhin joukkue, jossa valmentajana oli viime vuoden parhaaksi valittu pelaaja, 

varsin äänekkäästi kritisoi järjestelyjä päättäjäisseremonian aikana. Totesimme 

jälleen, että Intiassa pelataan pesistä tosissaan.

Itse päättäjäisseremoniassa oli taas useita puheita ministeristä meidän pu-

heenvuoroomme sekä kaikkien sarjojen palkitsemiset kuvauksineen. Tämän 

jälkeen julkistettiin Intian tuleva maajoukkuerinki, johon jokainen joukkue 

valitsi kaksi parasta pelaajaansa (Delhin edustajat eivät tässä kohtaa halunneet 

tulla lavalle). Tämän jälkeen jatkui vielä selfie- ja muu kuvausrumba 45 minuutin 

ajan osan joukkueista laittaessa reippaan intialaisen musiikin tahdissa jalalla 

koreasti - päätöstanssi siis. Delegaatio oli matkan aikana vielä yhteydessä Del-

hin Suomen suurlähetystöön, jossa neuvottelimme mahdollisuuksista tukea 

intialaista pesistä.

Kolmihenkisen delegaation yksimielinen mielipide on, että tämä on Suomen 

pesäpalloilulle kortti, jota ei voi jättää katsomatta loppuun saakka. Joukkueiden 

mukana oli useita opettajia tai koulujen johtajia, jotka joko ovat jo peluuttaneet 

oppilaillaan pesistä tai aikovat sitä jatkossa tehdä. Paikallinen pesäpallofederaa-

tio on lähestymässä Intian opetushallintoa pelin tiimoilta. Jos tässä saataisiin 

Kuva 62. Turnaus vauhdissa. Kuva: Jussi Pyysalon kokoelma.
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läpimurto edes joissain osavaltioissa, voisi pesis olla 2–5 vuoden aikajänteellä 

tuttua sadoille miljoonille intialaisille. Intian huippupesikseen kaavailimme yh-

dessä paikallisten kanssa ”India Super League / Premier League” -mallia, jossa 

joukkueet pelaisivat alueellisissa lohkoissa 2–3 kertaa vuodessa turnauksia ja 

näiden päälle tulisi vuotuinen finaaliturnaus (”Super League Finals”). Niissä voisi 

pelata esimerkiksi kahdeksan parasta miesten, naisten ja junnujen joukkuetta. 

Laajentuminen voisi tapahtua intialaisten valmiiden kontaktien kautta Nepa-

liin, Pakistaniin ja Myanmariin. Tämä toisi onnistuessaan valtavan lisäresurssin 

kansainväliseen pesikseen.

Lähitukea kaivataan kipeästi tuomareiden ja valmentajien koulutukseen. 

Välineiden osalta on myös löydettävä malli, jossa Intia tuottaa itse tarvitsemansa 

pallot, räpylät ja mailat. Niitä ei ole taloudellisesti järkevää viedä sinne kalliista 

Suomesta. Seuraavaan World Cup -turnaukseen Turkuun intialaisilla pelaajilla 

on kova into tulla mukaan, mutta pieniä taloudellisia haasteita on vielä tämän 

osalta edessä. Jos osallistuminen toteutuu, niin he pääsisivät samalla seuraa-

maan Pesiksen suurleiriä Turussa ja näkemään millaista junnupesistä meillä 

pelataan.

Uutena ideana syntyi stipendirahaston kokoaminen. Näin voisimme tuoda 

joka vuosi Suomeen yhden mies- ja naispelaajan treenaamaan Ykköspesisryh-

missä loppukevään ja mahdollisesti pelaamaan suomisarjaan tai jopa Ykköspe-

sikseen kauden ajaksi. Tällaisen kuuden kuukauden keikan kustannukset jäisivät 

kahden pelaajan osalta mahdollisesti jopa alle 10 000 euron. Näiden pelaajien 

Kuva 63. Narender ”Jarkko” Kumar ja Juha Antikainen Manse PP:stä. Kuva: Manse 
PP:n kotisivuilta seuran luvalla.
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oppien jakaminen Intiassa toisi meille pidemmällä aikavälillä varmasti huip-

pupelaajia omiinkin sarjoihimme. 

Jälkikirjoitus

Intialaisten pelaajien tulo Suomeen on alkanut. Matkan aikana suomalainen 

delegaatio oppi tuntemaan Narender Kumar -nimisen pelaajan. Lopputulemana 

oli, että Narender harjoitteli talvella 2017 Manse PP:n naisten joukkueen kanssa. 

Pelikaverit antoivat hänelle suomalaisen kutsumanimen ”Jarkko”. Tamperelaiset 

ja erityisesti Manse PP:n pelaajat ovat ottaneet Narenderin erinomaisesti vas-

taan. Toukokuussa hän pelasi jo ensimmäisen pelinsä miesten maakuntasar-

jaottelussa (Puhelintieto Manse PP:n toiminnanjohtajalta Tommi Hänniseltä ja 

pelinjohtaja Juha Antikaiselta 31.5.2017). Narender tunnetaan erityisesti häm-

mästyttävän kovasta heittokädestään sekä erittäin positiivisesta peliasentees-

taan. Ystävämme pelasi ensimmäisen suomisarjan ottelunsa Turku-Pesiksen 

joukkueessa 17.6.2017 Järvenpäätä vastaan. Narenderilla on lehtihaastattelun 

perusteella valoisa usko pesäpallon tulevaisuuteen Intiassa: ”Vuonna 2019, kun 

maailmancup pelataan Intiassa, varma finaalipari on Suomi – Intia. Ja me voi-

tamme” (Ahola 2017, 25).

Suomen Pesäpalloliiton viestintäpäällikkö Antti Kallio näkee Suomen ja In-

tian pesistulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia:

Kun Manse PP:n puheenjohtaja Juha Antikainen, Sotkamon Jymyn sisäl-

löntuottaja Antti Haapasalo ja Superpesiksen toimitusjohtaja Jussi Pyysalo 

toteuttivat matkan Intiaan loppuvuodesta 2016, pesäpallon uudesta alue-

valtauksesta kerrottiin Ylen Urheiluruudussa kaikelle kansalle. Satumainen 

tarina sai alkunsa YouTube-videoista, joihin hankkeen alullepanija Chetan 

Pagawad tutustui ja kiinnostui lajista. Kevättalvella 2017 ensimmäinen in-

tialainen pelaaja, Narender Kumar, saapui Suomeen harjoittelemaan.

Suomalainen kansallispeli väläytteli jälleen potentiaaliaan, kun paikallinen 

ilmiö muuttui globaaliksi. Olisiko pesäpallosta vientituotteeksi? Millaisia 

mahdollisuuksia moderni teknologia avaa maailmanvalloitukseen? Siitä saa-

daan esimakua vuonna 2019, kun Intiaan myönnettäneen pesäpallon seu-

raavan World Cup -turnauksen järjestämisoikeudet. Ajattelin olla mukana. 
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6.9. Muut maat

Tässä luvussa tarkastellaan pesäpallon leviämistä Japaniin, Isoon-Britanniaan 

ja Neuvostoliittoon. Japaniin suomalainen siirtolaisuus on ollut vähäistä. Neu-

vostoliittoon suomalaisia muutti tai pakeni kansalaissodan jälkimaineigeissa. 

Toinen suuri muuttoaalto itäiseen naapuriimme alkoi 1920-luvun loppupuo-

lella, kun reilut 10 000 amerikansuomalaista muutti talouslaman ahdistamina 

rakentamaan sosialisimia lähinnä Karjalaan. 

Japani on tunnettu baseball-maa. Suomalainen delegaatio kävi maassa vuon-

na 1991 Hokkaidon silloisen Suomi-Seuran puheenjohtajan Mitsuo ”Mikko” 

Iguchin kutsumana. Mikko oli tunnettu Suomen-kävijä ja erinomaisesti perillä 

pesäpallosta. Suomalaiset opettivat paikallisille pesistä. Japanilaiset omaksuivat 

pelin nopeasti, olihan useimmilla takanaan baseball-kokemusta. Helsingissä 

pidetyssä ensimmäisessä World Cup -turnauksessa japanilaisilla olikin jouk-

kue. Sen jälkeen on ollut hiljaista. Matkalla ollut nykyinen Varsinais-Suomen 

Pesiksen toiminnanjohtaja Satu Mikola totesi puhelinhaastattelussa (31.5.2017/

IS), että tosiaan hiljaista on ollut Japanin kohdalla. Maasta ei ole tullut myöskään 

ilmoittautumista Turun vuoden 2017 World Cupiin. Suomen Pesäpalloliton ko-

tisivuilla oleva Japani-linkki ei toimi.

Suomen Pesäpalloliiton viestintäjohtaja Antti Kallio kirjoittaa, että Isossa-
Britanniassa pesäpallotoimintaa pyöritti 2000-luvun alussa Finn-Guild -järjes-

tö. Paikalliset suomalaiset ja suomenmieliset kohtasivat vuosittain Finn-Guildin 

järjestämässä Pesis Cupissa ainakin kahdeksan kertaa. Antilla oli kunnia vierailla 

Lontoossa Salla Puhakan kanssa sittemmin edesmenneen Ossi Laurilan vieraana 

2002. Pesäpalloa pelattiin Arsenalin naisten harjoituskeskuksessa. ”Mukana on 

ollut kuudesta yhdeksään joukkuetta ja parhaimmillaan, yleisö mukaan laskien, 

170 suomalaista ja suomenmielistä”, Ossi Laurila tuolloin kertoi Antille (Antti 

Kallion sähköposti 24.4.2017).

Silloinen Suomen suurlähettiläs Pertti Salolainen piti Finn-Guildin orga-

nisoimaa Pesis Cupia yhtenä vuosittaisista päätapahtumistaan. Finn-Guild on 

siis voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toimintaa ohjaa hyväntekeväisyys- ja 

vapaaehtoistyö koko suomalais-brittiläisen yhteisön hyväksi. Järjestö on ajanut 

ulkosuomalaisten etuja Britanniassa vuodesta 1965, ja on aktiivisesti mukana 

Ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa. 

Neuvostoliitossa pesäpalloa ei ole pelailtu. 1920-luvun lopulla maahan 

muutti yli 10 000 amerikansuomalaista rakentamaan sosialismia. He olivat saa-

neet tarpeekseen Pohjois-Amerikkaa ravistelleesta talouslamasta. Suomalaiset 

sijoittuivat etupäässä Karjalaan. Vuonna 1934 ainakin Petroskoissa toimi ame-

rikansuomalainen baseball-joukkue (Sevander 2000). Red Lönn (vrt. seuraavaa 

kuvaa) toi mukanaan laatikollisen pelivälineitä. Vuonna 1933 Karjalassa olikin jo 
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viisi miesten ja kaksi naisten joukkuetta. Nopeasti peli levisi muihinkin kaupun-

keihin, Petroskoista tultiin ottamaan oppia, ja pian peliä pelattiin Leningradia 

(Pietaria) ja Moskovaa myöten. Vuonna 1936 pidetiin ensimmäiset kaupunki-

en kisat Neuvostoliitossa. Frunzen Meriakatemia hävisi ottelunsa Petroskoin 

suomalaisjoukkuetta vastaan. Karjalan suomalaisia selvittänyt Sevander kysyy, 

”mikä oli voittajien kohtalo?” (Sevander 2000, 116). 

Stalinin vainojen seurauksena Lönn kärsi 15 vuoden tuomion. Vapauduttu-

aan hän kirjoitti baseball-säännöt venäjäksi sekä avasi yhteyksiä Yhdysvaltoi-

hin. Sevanderin mukaan vuonna 2000 baseball on jo päässyt hyvään vauhtiin 

Venäjällä (Sevander 2000, 117). Red Lönniä voitaneen siis pitää Venäjän Tahko 

Pihkalana.

Kuva 64. Petroskoin suomalainen baseball-joukkue, joka niitti kunniaa perustajansa 
amerikansuomalaisen Red Lönnin johdolla. Kuva: Mayme Sevander 2000, 116 
(Siirtolaisuusinstituutin kokoelma).
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7. 
Suomalaiset 

pesäpallolähettiläät kertovat

Pesäpalloilun vientiä Ruotsiin ja Norjaan syksyllä 1963 Erkki Heikkilän 
johdolla
Erkki Rajala, Pori 

Vuoden 1963 alkusyksyllä olin mukana suomalaisten pesäpalloilijoiden 

opetus- ja näytösmatkalla Pohjois-Ruotsin koulupaikkakunnille ja Norjan Nar-

vikiin. Matkan johtajana toimi voimistelunopettaja Erkki Heikkilä Parkanosta. 

Mukana oli mestaruussarjalaisia, mm. Jaakko ”Jaska” Nygård Vimpelistä, Timo 

Olli ja Tapani Oksanen, suomensarjalaisia Keravalta ja Parkanon Urheilijoista 

(joihin olin itsekin aiemmin lukeutunut). Mukana oli myös pesäpalloliiton 

varapuheenjohtaja Pentti ”Penna” Paavola, jonka ansioihin pelaajana kuului 

SM-kulta Jyväskylän Kirin joukkueessa. Yhteensä matkalaisista muodostui 

kaksi Idän ja Lännen peliasuissa esiintyvää joukkuetta ja pelituomarit. Otte-

luja selostivat Suomessa kurssin käyneet opettajat, kuten voimistelunopettaja 

Leo Kairento Råneåsta. Opetusministeriö avusti matkaa 1 000 markalla (nyt 

noin 2 100 euroa). 

Matka suuntautui Vaasasta Örnsköldsvikiin, jossa saimme muun muassa 

hapansilakkaa. Matka jatkui Kiirunaan, josta jatkettiin junalla Norjan puolelle 

Narvikiin. Muut matkaosuudet, yhteensä yli 2 000 km, tehtiin henkilöautoilla. 

Ruotsissa oli tuolloin vasemmanpuoleinen liikenne. Kiirunassa näytösottelua 

seurasi yli 1 500 henkeä ja Narvikissa n. 400 henkeä. Kouluissa annettiin oppi-

laille yksityiskohtaista opetusta. 

Yleisesti paikkakunnilla oli innostunut vastaanotto. Paluu tapahtui Haapa-

rannan kautta. Vimpelissä seurasimme mestaruussarjan ottelua. Juuri vuonna 

1963 Vimpelin Jaakko Nygård valittiin vuoden pesäpalloilijaksi.

Opettajamme Erkki Heikkilän johdolla olimme aikoinaan pesäpallossa saa-

vuttaneet Satakunnan oppikoulujen sekä nuorten mestaruuksia ja sittemmin 

menestystä myös tuli miesten sarjoissa. Vuonna 1960 olin Heikkilän kanssa 

Satakunnan joukkueessa Kankaanpäässä maakuntacupin voittoisassa ottelussa 

Keski-Suomea vastaan. Tuossa ottelussa pelattiin ensimmäisen kerran Erkki 
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Heikkilän ideoimalla levennetyllä kentällä ja neljän pelaajan polttolinjalla. Ta-

pasin entisen opettajani viimeksi 1990-luvun puolivälissä.

Erkki ”Pulla” Heikkilä oli aikoinaan kuuluisa pesäpallovaikuttaja ja -kou-

luttaja. Hän pelasi SM-sarjaa 11 kauden ajan ja kahdessa Itä–Länsi -ottelussa 

sekä yhdessä Liitto–Lehdistö -ottelussa. Lännen joukkueen valmentajana (pe-

linjohtajana) hän oli 11 kertaa. Pesäpalloliiton kouluttajana hän toimi vuosina 

1958–1970. Vuoden pesäpallotuomariksi hänet valittiin vuosina 1957 ja 1960. 

Hän toimi myös pesäpalloliiton liittovaltuuston puheenjohtajana. Erkki Heikkilä 

edusti Suomea Helsingin olympiakisoissa 1952 maahockeyjoukkueessa ja pe-

lasi siinä lajissa kolme maaottelua. Pöytätenniksessä hän saavutti SM-pronssia 

nelinpelissä vuonna 1948.

Erkki Heikkilä oli taitava ja karismaattinen kasvattaja. Hän motivoi meitä 

esimerkillään pesäpallon ja sittemmin elinikäiseen liikunnan pariin. Pesäpal-

lon ohella hän pelaajakaverina opetti meille terveitä elämäntapoja, sosiaalisia 

taitoja ja yhteispelin tärkeyttä. Nämä ovat olleet kantavia voimia myöhemmin 

elämässäni. Voittojen ja erityisesti tappioiden hallinta antoi valmiutta aikuisiän 

haasteisiin. Pesäpallon ansiosta maalaispojan maailmankuvani 1950-luvulla 

konkreettisesti avartui pelimatkoilla ja matkoilla Helsingin Itä–Länsi -otte-

luihin. Pohjois–Kalotin alueelle suuntautunut näytösmatka oli ensimmäinen 

ulkomaanmatkani.

Erkki Rajalan puhelinhaastattelu

”Terve Erkki, kiitos kirjoituksestasi. Sen perusteella kumpuaa muutama kysymys, 

voinko häiritä pesäpalloasioissa?”

”Jo vain, venettä tässä lasketaan, mutta kysele toki.” 

”Miten Ruotsissa ja Norjassa otettiin teidän opit vastaan?”

”Oikein hyvin, nuoret koulutytöt ja pojat olivat innostuneita. Matka kyllä 

kannatti ja oli tarkoituksenmukainen. Tosin matka oli vaivalloinen ja pitkä, 

2 000 km sen aikaisissa teissä oli raskas reissu. Ja ei niitä bensiiniasemia-

kaan ollut joka paikassa. Polttoaine loppui kerran erämaassa. Onneksi oli 

talo lähellä, ja sieltä isäntä antoi moottorisahaansa varattua bensaa meille. 

Muita opetusmatkoja ei tullut tehtyä noissa merkeissä, mukava ja opettava 

reissu. Ja muilla samanlaisilla opetusreissuilla en sitten ollutkaan. Hyvät 

muistot jäivät.”

”Törmäsitkö siellä brännbolliin eli paikalliseen nelimaaliin?”. Erkki ei tun-

tenut peliä. ”Enpäs ole moisesta kuullut, ei siitä mitään meille kerrottu”, hän 

totesi lopuksi
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Kuva 65. Erkki Rajala pesäpallo-oppia antamassa. Lähde: Erkki Rajalan 
leikekokoelmasta. Satakunnan Kansa, syyskuu 1963.
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Minun pesistarinani: My Way
Sirpa Helin, Turku

Aloitin pesäpallon peluun 14-vuotiaana tyttönä turkulaisessa pesäpallon erikois-

seurassa Lännen Pallossa. Kipinän lajiin sain pihapeleistä ja koulun keväisiltä 

jumppatunneilta. Tätä ennen olin jo kokeillut eri seuroissa uintia ja koripalloa, 

mutta pesiksestä löysin sen sydämen asian.

Ensimmäinen pidempi pelimatkani oli naisten SM-sarjajoukkueen mu-

kana Lapualle, jossa onnellisena sain istua joukkueen vaihtopenkillä ja pitää 

hallussani pukukopin komeata rinkeliavainta. Jo tämä vierailu tuntui itsestäni 

eksoottiselta, mutta myöhemmin pelimatkat suuntautuivat myös ulkomaille. 

Ensimmäisenä turkulaiset tietysti suuntasivat lahden toiselle puolelle 

Ruotsiin tapaamaan siellä olevia pesäpallon ystäviä. Keväiset turnaukset veivät 

joukkueemme turkulaisen pesäpallovaikuttajan Matti Vainisen johdolla en-

sin Göteborgiin, Sundbybergiin ja Boråsiin, jossa saimme nauttia paikallisten 

Suomi-Seurojen vieraanvaraisuudesta. Kentällä saimme vastaamme nais- tai 

sekajoukkueen. Turnaus kävi hyvästä harjoituksesta valmistautuessa tulevan 

kauden koitoksiin. Tuolloin Ruotsissa vielä pelattiin ja harjoiteltiin ympärivuo-

tisesti ainakin vierailemillani seuduilla. Joukkueet saapuivat myös Turkuun 

pelaamaan vastavuoroisesti.

Turkulaiset lähtivät mukaan myös Erkki ”Pulla” Heikkilän mukana otta-

maan ensikosketuksia baseball- ja softball -joukkueisiin Ruotsissa [softball on 

erityisesti naisten suosima baseballin versio. Siinä syöttö tapahtuu alakautta, 

myös pallo on hieman suurempi kuin baseballissa/IS]. Tavoitteena oli juurrut-

taa myös nämä pelit Suomeen. Joukkueita saapui myös Turkuun pelaamaan. 

Otteluista tuli tasokkaita ja kiinnostavia. Saimme kutsun osallistua Ruotsin 

naisten A-maajoukkueen mukana Italian Toscanassa pelattavaan kansainvä-

liseen softball-turnaukseen syksyllä 1978. Turusta joukkueen mukana matkasi 

lisäkseni toinenkin naisjoukkueen pelaaja Teija Räsänen. Olimme selvinneet 

kevään ylioppilaskirjoituksista ja olimme vapaita osallistumaan. Turnauksen 

järjestäjät majoittivat meidän ensin koteihinsa Firenzessä.

Itse turnauksessa emme saaneet pelata, mutta harjoittelimme mukana ja leh-

distö kiinnostui lajistamme. Pääsimme paikalliseen lehtijuttuun mukaan kuvan 

kera. Räpylämme aiheuttivat ihmetystä ja niihin pallot tarttuivat kyllä! Ruotsin 

A-naismaajoukkue lähti turnaukseen suurin toivein ja odotuksin. Turnauksen 

parhaaksi pelaajaksi valittiin sensaatiomaisesti Ruotsin Helena Dahl. Käsiini saa-

massa ruotsalaisessa artikkelissa mainittiin meidätkin (seuraava käännettynä):

”Lopuksi on mainittava, että mukanamme oli kaksi suomalaista tyttöä, jotka 

asuivat ja treenasivat kanssamme. Jos kaikilla suomalaisilla tytöillä on yhtä 

hyvät softball-taidot, saa Ruotsi olla varuillaan jatkossa.”
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Seuraavan vuoden 1979 elokuussa Turun Kupittaalla pelattiin 19. naisten Itä–

Länsi -ottelu, jota edelsi lauantaina pelattu naisten softball-ystävyysmaaottelu 

Lännen Pallo vastaan Ruotsin A-maajoukkue. Sain kunnian pelata molemmissa 

otteluissa, tosin ottelun tulosta en muista. Mielestäni pärjäsimme ihan hyvin 

pesäpallotaidoillamme ruotsalaisia sisariamme vastaan. Haasteellisinta oli tie-

tysti alakautta suoritettava syöttäminen.

Edustin Ulvilan Pesä-Veikkoja silloisessa SM-sarjassa kahden kauden ajan 

vuosina 1989–1990. Teimme keväällä etelään harjoitusmatkan naisjoukkueen 

kanssa, ensin Kreetan Rethymnoniin ja sitten Maltan Sliemaan. Matkan johtajana 

toimi pelinjohtajamme Jari Haapanen. Näillä reissuilla loimme joukkuehenkeä 

ja harjoittelimme 2–3 kertaa päivittäin. Suomeen saapuessamme pääsimme 

vihdoin ulkotreeneihin. Harjoittelumme kiinnosti suuresti paikallisia ja iltaisin 

ehdimme vaihtaa myös kuulumisia heidän kanssaan. 

Myöhemmin teimme vuosittain koulutus- ja suunnittelumatkoja eri etelän 

kohteisiin Varsinais-Suomen Pesiksen johtokunnan kanssa. Johtokuntatyös-

kentelyä ohjasivat puheenjohtaja Erkki Rantanen ja toiminnanjohtaja Satu Mi-

kola. Mukana oli myös NPVT-koulutukseen (nuorisopesisvalmentajatutkinto) 

osallistuvia valmentajia eri seuroista. Kymmenen vuoden aikana meitä saivat 

pesisvarusteissa ihailla espanjalaiset (Kanaria ja Mallorca), kreikkalaiset (Rodos 

ja Kos) ja turkkilaiset (Alanya ja Marmaris). Ensimmäinen retki tehtiin Kanarian 

Playa del Inglesiin vuonna 1989. Hienolla hiekkarannalla oli hyvä tehdä erilaisia 

trillejä ja harjoituksia, tosin meille oli myös aina varattu paikallinen urheilukenttä 

Kuva 66. Vasemmalla Sirpa Räsänen (nyk. Penger) ja Sirpa Helin softball-turnauksessa 
ruotsalaisten kanssa. Kuva: Sirpa Helinin leikekokoelmasta.
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tai useimmissa paikoissa nurmellinen jalkapallostadion. Mieleenpainuvinta oli 

kentän piirtäminen Rodoksella antiikin aikaiselle stadionille nuorten tehdessä 

vesipullojensa avulla kentän rajat. Paikalle oli kerääntynyt suuri joukko yläas-

teikäisiä koululaisia ja saimme heidät innostumaan lajista. Osa tietysti tyytyi 

kannustamaan kavereitaan, mutta suurin osa halusi lainata välineitä ja tulla 

mukaan treenaamaan sekä tietysti pelaamaan. 

Oli aivan upea hetki, kun suomalaiset nuoret opastivat samanikäisiä kreik-

kalaisia Suomen kansallispelin hienouksiin. Yhdellä näistä retkistä meitä oli 

sattumalta matkatoimiston oppaana vetämässä entinen Hyvinkään Tahkon 

naishuippupelaaja! Sykähdyttävänä muistan, kun kerran itsenäisyyspäivänä 

kokoonnuimme aulatiloihin laulamaan nuorten aloitteesta Maamme-laulua. 

Tai kun laivamatkalla Lanzarotella lauloimme kaikki raikuvasti Jukka Kuoppa-

mäen laulun Sininen ja valkoinen.

Turun naisten pelatessa superpesistä saimme vastaamme Kupittaalle USA:n 

rannikkovartioston miehistöä heidän saapuessaan laivastovierailulle Turun 

satamaan. Luonnollisesti lähes kaikki heistä olivat pelanneet baseballia tai 

softballia. Heiltä onnistui heittely sekä lyönti pienen harjoitushetken jälkeen. 

Kuva 67. Rodos syksyllä 1991. Vasemmalta Sanna Hyvärinen, Antti Mikola, Susanna 
Virtanen, Satu Mikola, Jenina Espola, Mikko-Jussi Laakso ja Tapani Pekkarinen. Kuva: 
Sirpa Helinin kotialbumi.
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Kun sitten itse pesäpallopeli aloitettiin, niin vanhat tottumukset olivat verissä 

ja kotipesästä lähdettiin suoraan kakkoselle ja joka osumalla edettiin. Kenttä 

oli hauskan näköinen, kun ulkokentälle ryntäsi koko innostunut ryhmä kiinni 

ottamaan, lukua yhdeksän ei tunnettu. Myöhemmin illalla koko superpesis-

joukkueemme sai kutsun saapua laivalle illastamaan. 

Ensimmäinen kosketukseni pesäpallon World Cup -turnaukseen tapahtui 

vuonna 2009 Porissa, jossa toimin Suomen naisjoukkueen pelinjohtajana. Pe-

laajina oli nippu entisiä huippupelaajia Porista ja myös aktiivipelaajia Turusta ja 

muualta. Eli käsissäni oli täysin osaava ja taitava ryhmä, jolla menestyisi hyvin 

nykyisissä yläsarjoissakin. Onneksi naiset ymmärsivät, että pelissä pitää olla 

hauskaa myös vastustajilla ja peleistä saatiinkin ihan viihdyttäviä tapahtumia. 

Turnauksen kuluessa pääsin myös Suomen sekajoukkueen viuhkan varteen 

ja haasteet hauskan pidossa kovenivat pelaajien innokkaan toiminnan myötä. 

Näistäkin peleistä selvittiin hienolla huumorilla ja liikaa intoilematta.

Seuraavan kerran kansainvälinen pesäpallotapahtuma järjestettiin Turun 

Kupittaalla Suomi Sydämessä -tapahtuman puitteissa vuonna 2011. Kupittaan 

pesäpallostadion loi upeat puitteet tapahtumalle. Joukkueita ja osallistujia oli 

monesta eri maasta. Rennolla otteella pelit pelattiin ja jokaiselle jäi hieno muisto 

kesäisestä Turusta.

Turku-Pesiksen järjestämässä aikuisten sekajoukkueiden firmapesiksessä 

on vuosien varrella eri joukkueissa ollut myös ulkomaalaistaustaisia pelaajia. 

Hienoa on ollut huomata, miten pelaajat kannustavat ja opettavat toisiaan ja 

luovat yhteisen kielen pesäpallon avulla. Kotiin vietävänä on varmasti ollut pal-

jon hauskoja kertomuksia ja tapahtumia pesiskentältä. Tuomarina olen saanut 

kehottaa useasti ”run, run” tai ”go, go!” Ilo on ollut suurta, kun olen myös näyt-

tänyt käsi ylhäällä ”safe”. 

Turussa järjestetään tänä kesänä (2017) valtakunnallisen Suurleirin yhteydes-

sä World Cup -turnaus, jonne odotetaan monien maiden joukkueita perheineen. 

On hienoa olla mukana järjestämässä heille tietysti pelejä, mutta myös unohtu-

mattomia hetkiä 100-vuotissyntymäpäiväänsä juhlistavassa Suomen kesässä. 

Satumaista pesäpalloa maailmalla
Satu Mikola, Turku 

Pesäpallo kuului ulvilalaisen tytön elämään pienestä pitäen. Liikunta oli hyvin 

tärkeää ja myöhemmin myös matkustelu ympäri maailmaa. Ulvilan Pesä–Veik-

kojen (UP-V) kanssa tehtiin jo 1970-luvulta lähtien harjoitus- ja palkintomatkoja 

Ruotsiin, Venäjälle ja Espanjaan. Joukkueen mukana nuo reissut olivat ainut-

kertaisia ja tosi hauskoja. Viihdytimme myös paikallisia asukkaita pesiksellä ja 

vähän muutenkin.
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Olisinko uskonut, että kansallispelimme pesäpallon kautta on tullut mat-

kusteltua ja kohdattua tuhansia ihmisiä maailmalla. Elämykset ovat olleet mo-

nipuolisia ja elämää rikastuttavia.

Vierumäen Urhei luopistol ta  valmistumiseni  jä lkeen toimin 

liikuntasihteerinä. Hain ja sain virkavapautta päästessäni suunnittelemaan 

ja toteuttamaan ensimmäisenä Suomessa 1980-luvun alussa Aurinkomatkojen 

liikuntakerhoa Kanarian saarille ja Kreikkaan Rodokselle. Siellä pesäpalloa oli 

ohjelmassa paikallisten pikkupoikien ja turistien välisinä tuplaotteluina. Pe-

lasimme futista ja pesistä yhteistuloksen ratkaistessa mestarin. Suomalaiset 

voittivat pesiksen, mutta Espanjan pikkupojat ylivoimaisesti jalkapallon. Pojat 

olivat pesiksessä hyviä heittäjiä ja etenijöitä, mutta pallon kiinniotto ja lyönti 

vaativat harjoittelua. Innostus oli suuri ja naurua riitti näissä tapahtumissa 

etelän auringon alla.

Varsinais-Suomen Pesiksen toiminnanjohtajan tehtävissä tuli vuosina 1989–

2014 järjestettyä ulkomaille lähes 20 koulutus- ja strategiamatkaa. Kohteina 

olivat mm. Kreikka, Espanja, Portugali, Turkki ja viimeisenä Saksa. Mukana oli 

alueen pesisvaikuttajia ja valmentajia sekä nuoria johtajia. Johtokunnan kanssa 

työstimme toimintaa ja tulevaisuutta. Nuoret joko kouluttautuivat vetäjiksi tai 

seurajohtajiksi. Pesistä pelattiin joka reissulla ja useasti kentät tehtiin omatoimi-

sesti Antti-isän johdolla. Näillä matkoilla luotiin myös positiivista yhteishenkeä.

Kuva 68. Suomi Sydämessä -turnaus. Vasemmalla punaisessa paidassa Satu Mikola. 
Kuva: Sirpa Helinin perhealbumi.



– 142 –

Nuorten Johtajien -toimintaan liittyen yksi isoimmista tempauksista oli 

lähettää vuonna 1991 kymmenkunta nuorta kuukaudeksi vetämään pesistä 

Japaniin Hokkaidon saarelle. Toimin matkalla ihanien ja osaavien nuorten tu-

torina. Hokkaidon Suomi-Seuran puheenjohtaja Mitsuo ”Mikko” Iguchin toimi 

isäntänämme. Vierailimme kouluissa, yliopistoissa ja erilaisissa tapahtumissa 

mm. Hokkaidon Sapporossa ja Nayorossa. Pääsimme myös televisio-ohjelmiin 

miljoonien katsojien iloksi. Itse luennoin yliopistossa englanniksi Sapporon yri-

tysjohdolle sekä tulevaisuuden johtajille naisten asemasta Suomessa. Pesäpallo 

ja ryhmämme sai hienon vastaanoton. Japanilaiset olivat tosi innostuneita ja 

harjoittelivat tunnollisesti. 

Järjestimme nuorten kanssa Suomessa monia kansainvälisiä tapahtumia 

kuten Ung i Norden ja Young Leaders. Vaikka teemana oli useasti nuorten ke-

hittyminen toimijoiksi, niin pesis oli pelinä aina vahvasti mukana tapahtumissa. 

Kaikki osallistujat ihastuivat kansallispelin pelaamisesta ja saimme myös uusia 

toimijoita pesisperheeseen.

Amerikan ja Kanadan matkalla olimme Sirpa Helinin kanssa sukuloimassa 

ja lomailemassa. Meillä oli pesismaila turvana koko matkan ajan. Pääsimme 

toimittaja Carl Pellonpaan Suomi TV- ohjelmaan Michiganissa. Carl haastoi 

minut lyömään baseball-syötöstä ja ”yritti” itse osua pesissyötöstä. Toimittajilla 

studiossa ja yleisöllä TV:n äärellä oli hauskaa, kun iso mies ei osunut palloon. 

Eli voitto tuli Suomeen.

Kanadan Ottawassa olimme Softball- ja baseball-liiton vieraina ja vertailim-

me pelejä keskenään. Kuvaava oli heidän aito huolensa: onko teillä paljon rahaa 

ja aiotteko lanseerata pesiksen tänne? Eli he sanoivat suoraan, että pesäpallo on 

todella mielenkiintoinen peli ja kokivat sen uhaksi omalle lajilleen.

Siirtolaisuusinstituutin Suomi Sydämessä -tapahtuman yhteyteen vuonna 

2011 järjestimme Turussa onnistuneen pesistapahtuman, johon innokkaimpia 

osallistujia suomalaisten lisäksi olivat ruotsalaiset parilla joukkueella. Tapahtu-

ma toi väriä Kupittaalle ja koko tapahtumaan.

Pesäpallon World Cup -pelimatkoilla olen ollut useasti, esimerkiksi Austra-

liassa ensimmäisen kerran jo vuonna 1987. Pelasin silloin miesten joukkuees-

sa. Aussit olivat hieman huolissaan, kun loppuottelussa ratkaisin maaottelun 

Suomelle. Gold Coastin World Cupissa vuonna 2012 toimin Suomen naisten 

joukkueen pelinjohtajana. Nyt on siinä roolissa maailmanmestaruus taskussa. 

Australiassa on aina ollut tosi innokkaita ja ihania pesisperheitä, joiden hienois-

ta järjestelyistä ja vieraanvaraisuudesta olemme saaneet nauttia pelien lisäksi.

Sveitsissä kävimme kesällä 2015 World Cupissa kannustamassa kaikkia 

ja markkinoimassa Turun Suomi 100 World Cup -tapahtumaa 2017. Olen 

päävastuussa turnauksen toteutuksesta yhdessä tehokkaan ydintiimini kanssa. 

Uskon, että onnistumme jälleen järjestämään ikimuistoisen pesiskohtaamisen 

kiitokseksi lajimme säilyttämiseksi vieraidemme uusissa kotimaissa.
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Ajattelen lämmöllä kaikkia niitä ihmisiä, joita olen kohdannut ja joiden 

kanssa olen saanut toteuttaa, osallistua sekä matkustaa upeisiin maihin ja ta-

pahtumiin. Kiitos kaikille myös järjestelytuesta kotimaassamme toteutetuissa 

tapahtumissa, joihin monien eri kansalaisuuksien kirjo on antanut hienon 

väriloiston pelipukujen, lippujen ja iloisten ihmisten kera.

Kansainvälisillä pesäpallokentillä viidellä vuosikymmenellä
Martti Holma, Kempele (Kempeleen Kiri )

1978 Kempele, Suomi

“How is it possible that you and Heikki never miss the ball?” Heinäpoudat 

olivat parhaimmillaan. Meille oli tullut kotitilan kesähommiin nuori mies 

Nicholas Englannista. Hän oppi hyvin laittamaan heiniä seipäälle ja osasi 

pian muutaman sanan suomeakin. Pesisräpylän kanssa hän pärjäsi myös 

hyvin, mutta lyödessä tuli aluksi lähinnä pelkkiä huteja. Onhan niitä huteja 

tullut minulle ja veljelleni Heikille vuosien saatossa. Mutta on tullut täys-

Kuva 69. World Cup Australian Gold Costissa vuonna 2012. Satu keskellä musta 
lippalakki päässä. Kuva: Esko Kankaanpää.
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osumiakin. Parhaat pesiskokemukset ja laaja joukko uusia ystäviä on tullut 

kansainvälisillä kentillä.

1984, Köping, Ruotsi

”Alikersantti Holma. Pakatkaa kamppeenne. Linja-auto Ouluun lähtee tunnin 

kuluttua. Onko kysyttävää?”

”Ei ole, herra vääpeli.”

Näin lähdettiin kesken ampumaleiriä Kemijärven korvesta Sarriojärven 

lumihankien keskeltä kohti Oulua ja kansainvälisiä edustustehtäviä. Matkasin 

seuraavana päivänä Kempeleen Kirin suomensarjajoukkueen mukana kohti 

Köpingiä Ruotsissa. Olin jo melko varma, että komentoa reissulle ei tule, kun 

”vihollinen” pääsi yllättämään loppusodassa ja jouduin vangiksi. Arvelin että 

kansainväliseen lomaan tarvittava anomus tulisi tästä syystä bumerangina ta-

kaisin, mutta hyväksyttynä se tuli.

Pääsin mukaan jo perinteeksi muodostuneelle Kempeleen Kirin harjoi-

tus- ja pelimatkalle viidettä kertaa peräkkäin. Köpingin Suomi-Seura isän-

nöi turnausta ja yleensä mukana oli isäntien lisäksi yksi tai kaksi joukkuetta 

Suomesta.

Kempeleen Kiri teki harjoitus- ja pelimatkan vuosina 1977–1984 Köpingin 

kevätturnaukseen. Yleensä turnaus ajoittui pääsiäisen tuntumaan. Pohjoisen 

joukkueelle se tarkoitti pääsyä ulkokentälle paljon ennen kuin kotikenttä oli 

käytössä talven jäljiltä. Moni muukin suomalaisjoukkue kävi tuohon aikaan 

Ruotsissa pelaamassa kevään harjoitusotteluja paikallisia joukkueita vastaan.

1989, Tallinna, Viro (Neuvostoliitto)

”Missä sinä olet oppinut viroa puhumaan?”, kysyi virkailija, kun asioin postissa 

Kempeleessä. Hetken aikaa mietin, että mistä hän päätteli minun osaavan viroa. 

Sitten tajusin, että kyse oli TV2:n ohjelmasta, jossa haastattelin kahta vanhaa 

virolaista pesäpalloilijaa.

Ohjelmasta jäi sellainen vaikutelma, että hallitsen viron kielen, kun haas-

tattelin vanhoja pesismestareita ja tulkitsin heidän osittain viroksi antamiaan 

vastauksia suomeksi. Tein haastatteluosuudet Sakri Viklundin tuottamaan pe-

säpallojuttuun, joka tuli ulos TV2:n urheilumakasiinissa keväällä 1989.

Berhard Nooni ja Alfred Koni kertoivat pelanneensa Viron maajoukkueessa 

vuosina 1932–35 Suomea vastaan pelatuissa maaotteluissa. Toinen heistä oli 

lyönyt Viron ainoan juoksun ensimmäisessä maaottelussa. Ohjelman kuvaukset 

tehtiin kevätturnauksen yhteydessä Tallinnassa. Mukana pesäpalloturnauksessa 



– 145 –

olivat Seinäjoen Maila-Jussit, juuri perustettu Ykköset Helsingistä, Kempeleen 

Kiri ja paikallisena joukkueena Tallinnan Kalev.

Tuohon aikaan Viro kuului Neuvostoliittoon. Viralliset kutsukirjeet olivat 

isossa roolissa, kun hoidettiin matkajärjestelyt ja viisumit kuntoon, että pää-

simme matkustamaan Suomenlahden yli turnaukseen Kempeleen Kirin jouk-

kueella. Tallinnassa järjestelyjä hoitamassa oli Ewald Kree, joka teki uran Tarton 

yliopiston liikunnan professorina.

Kempeleen Kiri kävi Tallinnassa pelaamassa puolenkymmentä kertaa vuo-

desta 1985 alkaen. Otteluja pelattiin teknisen instituutin avaralla pihalla, joskus 

myös kaupungin muurin vieressä olevalla nurmikentällä. ”Ensimmäiset matkat 

piti tehdä epävirallisesti ja ottelut järjestää puolittain salassa, koska pesäpallo 

ei ollut Neuvostoliitossa hyväksyttyjen lajien joukossa”, muistelee Kempeleen 

Kirin matkojen puuhamies Matti Puhakka.

Puhakka on ollut kaksi kertaa mukana myös Köpingin Suomalaisen Yhdis-

tyksen pesismatkalla suurten järvien alueella Pohjois-Amerikassa vuosina 1980 

ja 1982. Reissulla pelattiin pesistä Kanadassa ja vierailukohteina olivat muun 

muassa Thunder Bay ja Sudbury.

Vuoden 1989 televisiopätkässä Tallinnassa pesäpalloa pyörittävä Jaan Mar-

tinsson kertoo, että pelaajat ovat siirtyneet harrastamaan baseballia, koska se 

on olympialaji.

Kuva 70. Viron pesäpalloliiton kotisivut osoittavat, että Virossa pesäpallo tarkoittaa 
nykyisin baseballia. 
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Erikoinen tapahtuma on vielä jäänyt mieleen Viron reissuista. Vuonna 

1987 Kirin turnausmatka naapuriimme peruuntui aivan viime hetkellä, kun 

Helsingin ja Tallinnan väliä operoinut ainoa laiva Georg Ots sai pikakomen-

nuksen Islannin huippukokoukseen, jossa suurvaltajohtajat Mihail Gorbatšov 

ja Ronald Reagan tapasivat. Pelimatka jäi siis tekemättä, kun laivamme mat-

kasi muualle.

2000, Melbourne, Australia

”Onko sinulla ohjelmassa mitään erityistä maaliskuussa 2000?”, kysyi Tero 

Haipus.

”Ei mitään ihmeellistä”, vastailin.

”Sopisiko lähteä maailmancup-joukkueeseen mukaan?”, kysyi miesten 

joukkuetta koonnut Haipus. Sopihan se. Ja mukana olen ollut siitä lähtien kai-

kissa kisoissa. Edellisissä vuoden 1997 kisoissa Hyvinkäällä olin vain katsojana. 

Kävin tervehtimässä vanhoja tuttuja, joita pelasi Ruotsin ja Viron joukkueissa.

Voitokkaan maailmancup-joukkueen pelaaja-pelinjohtajana sain kasteen 

majapaikan uima-altaassa, kun Melbournen kisat olivat ohi. Kun nousin altaasta 

märissä pelikamppeissa, joku huomasi, että jotain ylimääräistä kellui uima-

altaassa. Lompakko oli juhlahumussa unohtunut pelihousujen taskuun ja nyt 

se lillui uima-altaan pinnalla.

Melbournen maailmancupissa olivat edustettuina Australia, Ruotsi, Saksa 

ja Suomi. Ensimmäisessä maailmacupissa Helsingissä vuonna 1992 mukana 

olivat Australia, Japani, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Viro. Samat kuusi maata olivat 

mukana myös toisessa cupissa vuonna 1997 Hyvinkäällä.

2003, Södertälje, Ruotsi

”Tänne tarvitaan apuvoimia!”

Naisjoukkue päätti kantaa pelinjohtajan loppuottelun jälkeen suihkuun 

Södertäljen kisoissa. Minusta oli ilmeisesti tullut raskaan sarjan pelinjohtaja, 

koska joukkueen pelaajien piti tehdä vuorotyötä, että jaksoivat kantaa minut 

noin sadan metrin matkan pukukopeille ja suihkuun. Nyt olin tarkkana ja heitin 

lompakon pois taskusta viime hetkellä, ennen kuin vesi alkoi virrata suihkusta. 

Pesäpallon maailman cupissa Södertäljessä olivat edustettuina Australia, Ruotsi, 

Saksa ja Suomi.
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2006, München, Saksa

”Missä se pokaali on?”

Pesäpallon maailmancupin miesten kiertopalkinto oli käynyt reissut Austra-

liassa ja Ruotsissa, matkannut sitten aina takaisin Suomeen voittajien mukana. 

Nyt pokaalia ei näkynyt missään, vaikka se oli juuri ojennettu palkintogaalassa 

Suomen joukkueelle. Loppuotteluvastustaja Saksa vihjaisi, että pokaali saattaisi 

löytyä, jos Suomi hoitaisi sopivat lunnaat välittömästi. Pidimme pikapalaverin 

ja päätimme suostua lunnasvaatimukseen. Keräsimme kolehdin ja teimme 

lunnasvaatimuksen mukaisen tilauksen tarjoilijalta. Pokaali palasi näin oikeille 

omistajilleen.

Maailmancup järjestettiin heinäkuussa. Saman vuoden kävimme pienellä 

porukalla Kölnissä pitämässä harjoitusleirin Saksan sarjassa pelanneelle Reinin 

Reippaan joukkueelle. Pesäpallon maailmancupissa Münchenissä olivat edus-

tettuina Australia, Ruotsi, Saksa ja Suomi.

2009, Pori, Suomi

”Mini-Me” kajahti katsomosta naisten superpesiksen ottelussa, jota maailman-

cupin osallistujat pääsivät seuraamaan. Münchenissä mukana olleet australia-

laiset tunnistivat kakkostuomarina olleen Joel Lingmanin ja kannustivat häntä 

Saksan kisoissa annetulla lempinimellä. Münchenissä Lingman oli urakoinut 

ansiokkaasti maailmancupin otteluiden tuomarina. Oli hienoa että maailman-

cupin osallistujat pääsivät seuraamaan naisten superpesiksen huippuottelua 

Pori–Peräseinäjoki. Porin maailmancupissa olivat edustettuina Australia, Ruotsi, 

Saksa, Suomi ja Sveitsi.

2012, Gold Coast, Australia

”Tulossa ollaan, annatko ajo-ohjeet? ”

Langan päässä oli kovan luokan pelimies Sami Joukainen. Hän pyysi ajo-

ohjetta. Minun piti vähän aikaa miettiä, kun en itsekään ihan tarkkaan tiennyt 

missä olimme – vieras maa ja vieras paikkakunta. Sami ja kumppanit löysivät 

perille. Kisaisännät opettivat meille hiukan krikettiä ennen pesäpallon maa-

ilmancup-turnauksen alkua. Kriketin pikapelin loppunumerot Australian ja 

Suomen välisessä kamppailussa olivat tasaiset. Pesäpallon maailmancupissa 

Gold Coastilla olivat mukana Australia, Suomi sekä yhdistelmäjoukkue Team 

Europe, jossa oli mukana muun muassa Saksan ja Sveitsin pelaajia.
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2015, Luzern, Sveitsi

”Ei täällä yläkerrassa ole tilaa!”

”Kyllä täällä tilaa on!” Ääni yläkerrasta yllätti, olimmehan nousseet junaan 

keskellä Sveitsiä. Sveitsissä vuosikymmeniä asunut suomalaisnainen sattui 

kuulemaan, kun portaikosta huikkasin matkatavaroitamme vartioineelle Jari 

Leinoselle. Nousimme yläkertaan ja matkasimme kohti lentokenttää. Takana 

oli helteinen kisaviikko vuorten keskellä. Luzernista jäi mieleeni, että sekasarjan 

peleissä matka kakkospesältä kolmoselle taittui todella nopeasti. Naisten kenttä 

oli piirretty loivahkoon rinteeseen ja kakkoselta kolmoselle pääsi laskettelemaan 

lievään alamäkeen. Luzernin maailmancupissa olivat edustettuina Australia, 

Saksa, Suomi ja Sveitsi.

Kirjoittajasta: Martti Holma on pelannut Kempeleen Kirin alasarjojen joukku-

eissa 1970-luvulta alkaen ja pelit jatkuvat maakuntasarjassa ja harmaakarhuissa 

edelleen vuonna 2017. Hän on ollut mukana Suomen joukkueessa pesäpallon 

maailmancupissa vuodesta 2000 alkaen. 

Maapalloa pitkin ja poikin – pesisystävyyttä parhaimmillaan
Jaana Marjamäki-Kekola, Raisio 

Pesäpallo tuli elämääni, kun olin kahdeksanvuotias eli vuonna 1995. Isäni vei 

minut Porin pesäpallostadionille katsomaan naisten pesispeliä. Seuraavalla 

viikolla olinkin jo ensimmäisissä harjoituksissa. Siitä lähtien pesäpallo on ollut 

iso osa arkeani. Olen kolunnut kaikki ikäkausisarjat ja sarjatasot F-junioreista 

naisiin, superpesistä lukuun ottamatta. Suurimmat saavutukset ovat suomen-

mestaruudet junnuvuosilta, joita saavutin C-tytöissä Ulvilan Pesä-Veikkojen 

riveissä sekä B-tytöissä Porin Pesäkarhuissa. World Cup -turnauksiin olen 

osallistunut vuonna 2012 Australian Gold Coastilla sekä vuonna 2015 Sveitsin 

Luzernissa. Molemmista turnauksista kotiin on tuotu maailmanmestaruudet. 

Urheilusaavutuksiakin hienompaa on se, että pesäpallon myötä olen tutus-

tunut satoihin ihmisiin Suomessa ja eri puolilla maailmaa sekä saanut upeita 

muistoja ja kokemuksia.

Ensimmäisen kosketukseni kansainväliseen pesäpalloon sain vuonna 

2000. Olin juuri vaihtanut seuraa Pesäkarhuista Ulvilan Pesä-Veikkoihin, kun 

uusi valmentajani Mika Mikola palasi Australian matkaltaan tuliaisinaan kasa 

pieniä koalakarhuja sekä mahtavia reissutarinoita. Eksoottinen Australia kiin-

nosti itseänikin kovasti ja vihdoin joulukuussa 2009 haaveeni toteutui, kun 

lähdin sinne reppureissaamaan puoleksi vuodeksi. Kiitos Mikan kontaktien, 

sain majapaikan kolmeksi kuukaudeksi Melbournen keskustan läheisyydestä 
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suomalaisjuurisen Tanja Kankaanpään kotoa. Vieraanvarainen Tanja vei mi-

nua muun muassa telttailemaan, vesihiihtämään sekä suku- ja kaverijuhliin. 

Lähes joka sunnuntai kävin myös Melbournen pesisjoukkueen harjoituksissa.

Olosuhteet eivät ihan vastanneet koto-Suomessa totuttua ja lämpökin oli 

aivan toista luokkaa, mutta se ei menoa haitannut. Pelaajat olivat kaikenikäisiä 

eli alaikäisistä lähes eläkeläisiin. Suurimmalla osalla oli juuret Suomessa, osa 

opiskeli tai oli tullut töihin Suomesta Australiaan. Joku oli löytänyt pesiksen 

kautta puolisonsa tai kaverinsa. Pitkien välimatkojen vuoksi ainoat pelit pelattiin 

Suomi-Päivillä, jotka järjestetään vuosittain pääsiäisenä. Vuoden 2010 Suomi-

Päivät järjestettiin Gold Coastilla, jossa minun piti pelata Melbournen naisten 

joukkueessa. Valitettavasti selkäni kramppasi niin pahasti, että pelit jäivät väliin. 

Pääsin kuitenkin naisjoukkueen pelinjohtajaksi. Pelit olivat tiukkoja ja erittäin 

jännittäviä. Lopulta joukkueemme vei ansaitusti voiton. Muut joukkueet nais-

ten sarjassa olivat Brisbane, Gold Coast sekä Sydney. Taso vaihteli pelaajien 

kesken paljonkin, mutta joka joukkueessa oli todella hyviä yksilöitä ja kaikki 

nauttivat pelistä. 

Pelit otettiin tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Pelien jälkeen kaikki juhli-

vat yhdessä. Kokemus Suomi-Päivistä oli erittäin positiivinen. Tuntui siltä, että 

ihmiset olivat erittäin ylpeitä suomalaisista juuristaan ja ohjelmaa oli tanhusta 

kyykkään. Tarjolla oli karjalanpiirakoita ja muita suomalaisia herkkuja. Pesispelit 

toki kruunasivat koko tapahtuman.

Kuva 71. Suomen joukkue Australian turnauksessa vuonna 2012. Kirjoittaja toisessa 
rivissä keskellä keltainen huivi päässään. Kuva: Kirjoittajan kotialbumi, kuvaaja Kristy 
Nyrhinen.
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Ensimmäinen World Cup -turnaus omalta osaltani pelattiin myös Australian 

Gold Coastilla lokakuussa 2012. Päätin hakea mukaan joukkueeseen. Aikaisempi 

Australian matkani oli ollut niin mahtava, joten halusin sinne uudelleen. Totta 

kai maajoukkuepelit myös kiinnostivat. Koska pelit olivat syksyllä, lähti moni 

superpesispelaajakin mukaan. Reissu oli kokonaisuudessaan huikea ja aussit 

olivat järjestäneet runsaasti iltaohjelmaa, jotta eri maiden pelaajat ehtivät tutus-

tua kunnolla toisiinsa. Aikaa riitti myös mm. surffaukseen ja shoppailuun pelien 

ohessa. Lisäksi ohjelmaan kuului aussien rakastama kriketti, jota he opettivat 

meille. Pesispelit päättyivät odotetusti Suomen joukkueiden voittoon aussien 

tullessa kakkoseksi. Matka kokonaisuudessaan oli erittäin onnistunut ja turnaus 

itsessään upea kokemus.

Toinen World Cup -turnaus, johon osallistuin, pelattiin Sveitsin Luzernis-

sa heinäkuussa 2015. Kesäaika verotti selvästi Suomen joukkueen osallistuja-

määrää, mutta itse pääsin mukaan, kun silloisen joukkueeni Vaasan Mailan 

suomensarjajoukkueella ei turnausajankohtana ollut onnekseni sarjapelejä. 

Mukana olivat Suomen ja Australian lisäksi myös Sveitsin ja Saksan joukkueet. 

Vain miesten ja sekasarjan pelit pelattiin, sillä naisia ei ollut tarpeeksi. Nais-

ten kesken pelattiin kuitenkin harjoitusmielessä peli, jossa kaikkien maiden 

naisedustajat sekoitettiin kahdeksi joukkueeksi. Näin naiset pääsivät rauhassa 

harjoittelemaan pelitaitojaan ja oppimaan tekniikoita ja taktiikoita keskenään 

suomalaisten opastuksella.

Koska suomalaiset harjoittelevat systemaattisesti ympäri vuoden ja pelaavat 

reilusti enemmän pelejä kuin ulkosuomalaiset, on selvää, että lyönti- ja heitto-

voima, tekniikka sekä taktiikka ovat paremmin hallussa. Sekajoukkueiden pelit 

olivat erittäin mielekkäitä Sveitsissä, sillä niissä pääsi pelaamaan muiden mai-

den parhaita miespelaajiakin vastaan. Minut valittiin Suomen sekajoukkueen 

Kuva 72. Suomalaisia, saksalaisia ja pari paikallista pelaajaa Sveitsin Luzernissa vuonna 
2015. Kirjoittaja keskirivissä ensimmäinen vasemmalta. Kuva: Kirjoittajan kotialbumi, 
kuvaaja Stefan Berchtold. 
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parhaaksi pelaajaksi. Pääsimme myös täydentämään Saksan miesjoukkuetta, 

jotta he saivat joukkueen kasaan. Järjestelyt toimivat mallikkaasti ja iltaohjel-

maa oli järjestetty sopivasti. Koska oli erittäin kuuma, oli kiva, ettei pelejä ollut 

liikaa. Aikaa riitti myös rannalla oleskeluun sekä muiden maiden pelaajiin ja 

kaupunkiin tutustumiseen sekä vuorilla käyntiin. Myös Sveitsin turnaus oli upea 

kokemus ja sieltä kotiuduttiin jälleen monta muistoa rikkaampana. 

World Cup -pelit eivät siis tasoltaan vastaa kotimaan sarjoja, mutta pelaajat 

ottavat pelit tosissaan ja haluavat kehittyä sekä haastaa suomalaiset. Fiilis ja 

yhteishenki ovat World Cup -turnauksissa huikeita yli joukkue- ja maarajojen. 

Pesäpallo on iso osa suomalaisuutta ja on tärkeää, että kansallislajimme säilyy 

myös ulkosuomalaisten keskuudessa. On hienoa, että myös täysin uudet maat 

kuten Intia, Yhdysvallat ja aiemmin Japani ovat löytäneet kansallispelimme. 

Intiaan on jo muodostunut oma pesisyhteisö, joka voi tulevaisuudessa haastaa 

suomalaiset. Sikäläisillä pelaajilla ei edes ole suomalaisia juuria, vaan he ovat 

löytäneet pelimme YouTubesta ja innostuneet siitä kovasti. Digitalisaation 

myötä kansallispelimme on mahdollista levitä myös muihin maihin. Sosiaali-

sen median avulla on mahdollisuus tulevaisuudessa kouluttaa tuomareita sekä 

valmentajia ja opettaa tekniikoita Suomesta käsin ympäri maailman. 

Pesäpallon kansainvälinen tulevaisuus näyttää hyvältä ja baseballin sekä 

softballin olympiastatus lisää varmasti myös pesäpallon kiinnostavuutta kan-

sainvälisesti. Turun World Cup -turnauksesta odotetaan suurta menestystä. 

Itse olen tällä kertaa mukana järjestelytoimikunnassa. Toivottavasti tulevissa 

olympialaisissa nähdään Suomen softball- ja baseball-joukkueet.

Kuva 73. Sveitsin turnaukseen vuonna 2015 osallistuneet naiset ja pari miestä. 
Kirjoittaja on toisen rivin keskellä. Kuva: Kirjoittajan kotialbumi, kuvaaja Stefan 
Berchtold.
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Painajaisia pesäpallokentältä
Nimimerkki Hemppa, Sotkamo
Alkukirjoitus Ismo Söderling

Jotta pesäpallosta tulisi totuudenmukainen kuva, on toki tunnustettava, että 

kaikille pesiskokemukset eivät ole miellyttäviä. Olen itse vuosikymmeniä vetänyt 

myös aikuisten harrastuspesistä. Monella on aloittaessaan ollut Hempan koke-

mus – ”en osaa mitään, minut valittiin aina viimeiseksi, kaverit vain naljailivat 

huteja huiskiessani jne.” Ehkä osa noista kokemuksista liittyy kyvyttömiin (so. 

laiskoihin) opettajiin ja ohjaajiin, jotka eivät ole jaksaneet paneutua ohjausteh-

täviinsä tarpeeksi syvällisesti. Vastenmielisyyden taustalla saattaa myös olla 

Hempan tapaan lääketieteellisiä ongelmia karsastuksineen ja taittovirheineen. 

1950-luvulla vasenkätisyys oli pannassa, esimerkiksi minut pakotettiin kirjoitta-

maan oikealla kädellä. Onneksi vasenkätinen isäni tuli hätiin, ja pelasti poikansa 

kätisyyden. Moni vasenkätinen pakotettiin lyömään oikealta, ja hutejahan silloin 

vajavaisella tekniikalla tulee. 

Tätä tekstiä lukee varmaan moni opettaja ja ohjaaja, joten kysymys heille: eivät-

kös Hempan kokemukset olekin jo historiaa? Uskoisin, että Hempan näkemykset 

ovat tuttuja monelle ulkosuomalaisellekin, vaikkakaan sieltä ei tähän teemaan 

liittyvää kirjoitusta tullutkaan.

Hemppa kirjoittaa:

Olen käynyt kouluni 1960- ja 1970-luvun Sotkamossa. Pesäpalloinnostusta 

täällä riitti jo silloin, vaikka ei tietenkään samassa mittakaavassa kuin myö-

hemmin Super-Jymyn aikana. Kansakoulussa pelattiin vielä leikin merkeissä 

nelimaalia, en osunut palloon silloinkaan kuin vahingossa. Keskikoulussa lii-

kuntatunneilla syksyllä oli yleisurheilua, ja keväällä kaivettiin mailat ja räpylät 

pesäpalloa varten. En muista, että olisi koskaan harjoiteltu tai opeteltu pallon 

kiinniottoa, lyöntejä tai vaikkapa käyty pesäpallon sääntöjä läpi – suoraan 

vaan pelaamaan. 

Opettaja laittoi jokaisen tunnin alussa samat kaksi parasta urheilutyttöä 

valitsemaan joukkueet. Minä ja yksi toinen rillipää jäimme aina viimeiseksi.

”Ottakaa te se!”, huusi toinen valitsijoista. ”Ei oteta, se oli meillä viimeksi”, tuli 

kuittaus toiselta nopeasti. Kai se opettaja lopulta tyrkkäsi meidät jompaankum-

paan joukkueeseen, mutta joka kerta siitä piti mielensä pahoittaa.

Palloon osuminen oli todella vaikeaa. Auta armias, jos sattui se mystinen 

”ajolähtö”. Itku kohosi jo kurkkuun, kun tiesi, että minun lyöntivuorollani kaikki 

palavat. Myöhemmin on selvinnyt, että minulla on piilokarsastusta. Minun on 
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vieläkin vaikea saada esimerkiksi tauluja suoraan. Lieneekö se ollut syynä, ettei 

se maila koskaan palloon osunut?

Ulkovuorolla pakenin kauas takarajan tuntumaan. Toivoin, ettei kukaan 

jaksa lyödä sinne saakka. Palautusheittoni saattoi yltää kolmospesälle tai sitten 

ei. Yleensäkin liikuntamuistoni kouluajoilta ovat painajaismaisia, enkä edel-

leenkään katso urheilua. Muutamassa pesäpallo-ottelussa vuosikymmenten 

aikana olen joskus seuran vuoksi joutunut käymään, mutta paras hetki siellä 

on aina ollut pelin päättyminen.

Lapsenlapseni sanoi hiihtolomalla, että ”kyllä sinun mummo on nyt lähdet-

tävä hiihtämään tai muuten pelaat kesällä pesäpalloa”. Näistä vastenmielisistä 

liikuntamuodoista valitsin hiihtämisen, pesäpallomailaan en enää koske. Minua 

ei koskaan kouluaikoina rasittaneet mitkään pakkoruotsit, mutta todella rasitta-

vaa oli liikunnanopettajan täydellinen kyvyttömyys ymmärtää lasta ja nuorta, 

joka ei kilpaurheilupainotteisesta liikunnasta pitänyt.
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8. 
Tätä on pesäpallo –  

loppujen lopuksi

Minun pesäpalloni
Mirja Lahti, Tromssa, Norja

Olen kotoisin Suomesta, mutta asun tällä hetkellä Tromssassa Pohjois-Norjassa. 

Kotini sijaitsee vain reilu 150 kilometriä Suomen rajalta, mutta ainakaan vielä 

en ole pesäpalloon törmännyt näillä main. Ehkä parempi niin, sillä pesäpalloon 

törmääminen oli kerran murtaa sormeni. Harjoitellessamme ennen ottelua 

joukkuetoverini lyömä pallo väänsi sormeni taaksepäin ja kyllähän niihin sat-

tui! Suomalaisella sisulla menin kuitenkin eteenpäin, ja pelasin pelin loppuun 

kolme keskimmäistä sormeani teipattuna. Lyönnit onnistuivat hyvin tuona 

aurinkoisena päivänä. Varmaan olisin onnistunut juoksunkin lyömään, ellei 

serkkuni olisi jäänyt juoksemisen sijaan pesälle seisomaan ja ihmettelemään 

lyöntini hienoa kaarta. Sormet olivat kipeät vielä monta viikkoa, mutta peli oli 

ikimuistoinen!

Kirjoitan tänään kansainvälisestä pesäpallosta, mutta en halua lähteä merta 

edemmäs kalaan. Kansainvälisiin peleihin voi hyvinkin törmätä myös Suomen 

maaperällä. Kerron, kuinka tämä tapahtui minulle.

Aloin harrastaa pesäpalloa jo alakoulussa, sillä peli oli hyvin suosittu laji 

kotikylälläni Sievissä. Kaikki pelasivat pesäpalloa, varsinkin opettajat. Suomen 

kansallispelistä oli meillä päin hyvin vaikea välttyä. Pesäpallo saattoi joillekin 

alkaa maistua puulta aikaa myöten, vaikka he eivät olisi saaneetkaan mailaa 

naamaansa kuten serkulleni kävi. Muutaman tikin hän sai siitä muistoksi. 

Nykyään mailat ovat sitä paitsi lasikuitua, joten ei se peli enää puulta voikaan 

maistua.

Pesäpallossa on hyvin tiukat ja tarkat säännöt. Tämä on tavallista meille 

suomalaisille, jotka pidämme järjestyksestä. Siksi varsinkin superpesiksessä 

peli saattaa olla hyvin yksitoikkoista, sillä juoksuja eli pisteitä syntyy varsin 

vähän. Katsonkin mieluummin vähemmän ammattimaista pesäpalloa, jossa 

pelaa minulle tuttuja ihmisiä. Pelin tunnelma voi nousta huumaavaksi ja 

tunteet olla hyvinkin pinnassa, joskus jopa punaisen kortin veroisesti. Ei ole 
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mitään hienompaa kuin se ilo, kun joukkue nousee selvästä tappioasemas-

ta voittoon tai kun naapurin tyttö lyö ensimmäisen kunnarinsa ja juoksee 

tuulettaen takaisin kotipesään. Yleisöllä oli tapana elää meillä päin vahvasti 

mukana pelissä, oli peli sitten millä tasolla hyvänsä. Voitto on voitto myös 

harrastesarjassa!

Mutta kuinka sääntöjen riivaamaan pesäpalloon saisi sitten hieman vaih-

televuutta? Parhaiten se onnistuu, kun ottaa pelikavereiksi heitä, jotka eivät ole 

pesäpalloa koskaan nähneetkään. Kun opiskelin Oulun yliopistossa, päättivät 

muutamat pesäpalloa harrastavat suomalaiset kaverit kutsua joukon ulkomaalai-

sia opiskelijoita mukaan peliin. Innokkaita tuli sopivasti 18, eli täydellisen sopiva 

määrä kahteen joukkueeseen. Pelaajille kerrottiin säännöt hyvin ylimalkaisesti 

sekä harjoiteltiin hieman lyömistä ja kopittelua. Sitten peli vihellettiin käyntiin, 

ilman pilliä tosin.

Intialaiset ja pakistanilaiset vahvistuksemme olivat pelanneet kotimaas-

saan krikettiä, joka muistuttaa paljon pesäpalloa. Heillä oli ihan oma tapansa 

löydä palloa, eikä se ollut huono tapa laisinkaan. Toisten pelaajien taas täytyi 

hetki miettiä, kuinka mailaa ylipäätään pidetään kädessä, sillä se oli heille ihan 

uusi tuttavuus.”Pidetäänkö tätä paksusta vai ohuesta päästä?”, eräs saksalainen 

ihmetteli. Varusteiden oikea käyttötapa oli ihan tavallinen huolenaihe moni-

kansallisessa joukkueessamme. Kummastusta herätti myös se, miksi pallo syö-

tetään suoraan ylös ilmaan, eikä heitetä kentältä lyöjää kohti, kuten kriketissä 

Kuva 74. Lasten pesäpalloa 1990-luvun lopulla. Vanhakirkko, Sievi. Kuva: kirjoittajan 
perhealbumi.
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ja baseballissa. Tämäkin kummallisuus kuitenkin unohtui pian pelin nostaessa 

jännityksen kattoon.

Juoksuja syntyi yksi toisensa jälkeen ja onnistumisen riemua oli ilmassa 

enemmän kuin missään näkemässäni pelissä. Sääntöjä soviteltiin peliimme 

sopivaksi aina uusien tilanteiden tullessa eteen: ”Sovitaan, ettei lasketa paloja”, 

järjestäjä ilmoitti ja jatkoi: ”Eihän meillä ole edes tuomaria!” Saksalaispelaajam-

me vastustelusta huolimatta näin sovittiin. Kaikilla oli hauskaa, eikä säännöistä 

jaksettu valittaa. Kovin usein.

Kun mukana pelaamassa on fiksuja ihmisiä, joille säännöt ovat oudot, voi 

pelistä syntyä jotakin tosi hienoa ja erilaista. En koskaan unohda tätä koke-

musta, jossa näin pesäpallon pelaamisen aivan uusin silmin. Myöskään sitä 

en unohda, kuinka eräs nimeltä mainitsematon tuttavani otti kerran säännöt 

hieman turhan kirjaimellisesti. Kun hänen piti juostessaan kotipesään ”kier-

tää lippu” eli juosta merkkilipun oikealta puolelta, teki hän täsmälleen kuten 

pyydettiin – hän juoksi lipun ympäri kaikki 360 astetta. Yhä tänäkin päivänä 

tuo lasten peleissä esiintyvä ilmiö tunnetaan meillä päin termillä ”tehdä Min-

nat”. Mistä tuollainen sananparsi sitten onkaan saanut nimensä. Se jääköön 

arvoitukseksi.

Kuva 75. Sievi–Ylivieska -peli kesällä 2012: Sievin naisten maakuntasarjan joukkue 
voittoa juhlimassa. Kuva: kirjoittajan perhealbumi.
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Nimeltä mainitsemattomalla siskol- siis tuttavallani oli tapana myös heittää 

kätensä sivulle ja karata, jos syöttäjä syötti tolpan, eli korkean syötön. Pelaaja 

ehti yleensä hyvin pinkoa ensimmäiselle pesälle, ennen kuin syöttäjä ennätti 

häntä polttamaan. Niin nopea kärki hän oli.

Ei kadoteta hauskuutta elämästä – eikä pesäpallosta – sillä harva meistä 

muistelee kiikkustuolissa pesäpallon sääntöjä hymy kasvoillaan.
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9. 
Tiivistelmä ulkomaisen 

pesäpallon tilasta ja 
tulevaisuudesta

Katoaako suomalainen pesis ulkomailta, tuleeko siitä lopullisesti vain Suomessa 

asuvien oma kansallispeli? Vastaus lienee, että kyllä ja ei.

Ulkomailla pesäpalloa on ylivoimaisesti eniten pelattu Ruotsissa, ja siellä 

kilpailutoiminta on lopahtanut lähes täysin. On jopa epävarmaa (tätä kirjoitet-

taessa 3.6.2017), tuleeko Ruotsista edes joukkuetta Turussa heinäkuussa 2017 

pelattavaan World Cup -turnaukseen. Ruotsin pelin hiipumiseen on selvät 

syyt: Suomesta tuli valmiita pelaajia, jolloin nuorisotyölle ei koettu tarvetta. 

Järjestöriidat kuluttivat myös paljon voimia, esimerkiksi urheilutoiminnan 

siirtyminen Ruotsinsuomalaiselle Keskusliitolle lamaannutti monia aktiiveja, 

oma vapaus tuntui olevan menetetty pelitoiminnan ylläpidossa ja kehittämi-

sessä. Keskeisenä tekijänä oli myös Suomesta tullut vähäinen tuki, oliko Ruotsi 

sittenkin liian kaukana Suomesta? Maassa ei ollut myöskään riittävästi kunnon 

pesäpallokenttiä. Myös välineiden rahtaaminen Suomesta oli aikaa vievää ja 

kallista. Kaiken tuon kun summaa, ei ole ihme, että ruotsinsuomalaiset aktiivit 

paloivat loppuun ikääntyessään. 

Ruotsissa oli jo 1950-luvulta lähtien pyrkimyksiä saada pesäpallo sikäläisiin 

kouluihin. Tässä epäonnistuttiin ilmeisesti Ruotsin viranomaisten nihkeyden 

vuoksi. Etsikkoaika olisi ollut myös 1970-luvulla, kun Ruotsissa oli kymmeniä 

tuhansia suomalaislapsia paikallisissa kouluissa. Suomalaisia opettajia oli myös 

satamäärin. Ruotsissa oli oma koululaisille sopiva pallopeli brännboll. Se ehkä 

riittää ruotsalaisille, koska jalkapallo ja jääkiekko vievätkin sitten suosittuina 

lajeina suurimman osan potentiaalisista pelaajista. 

Ruotsissa on vielä lukuisia pesäpalloaktiiveja, joiden avulla olisi mahdolli-

suus palauttaa pesäpallo Ruotsin urheilukartalle. Pelin elpymistä edesauttaisi 

sekin, että Suomesta muuttaa edelleen vuosittain yli 2 000 siirtolaista läntiseen 

naapurimaahamme. 

Eipäs kuitenkaan heitetä pesäpallomailaa kaivoon Ruotsin osalta: ei tarvitse 

vierailla kuin muutama minuutti sosiaalisessa mediassa, kun eri ruotsalaisilta 

paikkakunnilta löytyy ilmoituksia, joissa suomalaiset pelaavat pesistä. Keski-
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Ruotsin Sisuradio uutisoi muutama vuosi sitten, että ”Pesäpallo hoitaa kuntoa 

ja kieltä Norrköpingissä”. Uutisen kuvassa Heidi Jannert oli pesistamineissa 

mainostamassa pesäpalloa (Keski-Ruotsin Sisuradio 2013) . Harjoituksiin oli-

kin tullut parikymmentä lajista kiinnostunutta. Kutsu ei mennyt ilmeisestikään 

hukkaan, sillä Norrköpingin suomenkielisten Finn-Tiimi –lehdessä uutisoitiin 

vuonna 2016 toteutetusta kesäleiristä, jossa paikalliset lapset pelasivat pesistä 

kunnon varusteissa (Stenberg ja Osara 2016, 13). 

Ilmeisesti on niin, että uuden sukupolven esiinmarssia tapahtuu Ruotsissa 

eri paikkakunnilla. Jälleen kerran kysymys pesiksen uuden tulon osalta Ruotsissa 

on siinä, miten voidaan tukea uusia aktiiveja ja miten saada peli juurtumaan 

kouluihin – kasvupotentiaalia on edelleen suomalaisalueilla. Ruotsin osalta 

pallo on myös Suomen Pesäpalloliitolla ja maamme pesisaktiiveilla. Suomen 

pesäpallosarjan avaus huhtikuussa 2017 Tukholman Zinkensdammin kentällä 

oli erinomainen kädenojennus ruotsinsuomalaisille.

Toisaalta Sirpa Helinin kirjoitus osoittaa selvästi, miten tiukasti baseball ja 

softball olympialajeina ovat juurtuneet Ruotsiin. Uusi aina viehättää, mikäli sillä 

on kansainvälinen ulottuvuus. Näin tapahtui myös Virossa vuonna 1992, kun 

paikallinen pesäpalloliitto vaihtoi lajinsa pesäpallosta baseballiin. 

On suorastaan ihmeellistä todeta, miten elinvoimainen pesäpallo on keski-

sessä Euroopassa ja Australiassa. Kummassakin suunnassa peliin on tullut mu-

kaan kantaväestöä tai muiden maiden siirtolaisia. Elinvoimaisuus perustuukin 

siis sosiaalisuuteen ja avoimuuteen: noissa maissa on ennakkoluulottomasti 

murrettu peli- ja kielirajoja, ja jatkettu pesisperinnettä uusin voimin. Useista 

tämän julkaisun kirjoituksista käy myös selville, että yhdessä pelattujen pelien 

jälkeen kaikki joukkueet ja pelaajat viettävät yhteisiä grillituokioita tai ovat muu-

ten yhdessä. Toisen joukkueen jäsen ei ole vastustaja vaan pelikumppani. Tämä 

ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö pelejä pelattaisi tosissaan. Ehkä tässä olisi 

mallia Suomellekin, jossa vastustajan härnääminen on varsin syvälle juurtunut 

pesäpallomme olemukseen. Miltä kuulostaisi, jos Suomi–Ruotsi yleisurheilu-

maaottelussa 20 000 suomalaista buuaisi, kun ruotsalainen kilpakumppani kes-

kittyy vaikkapa korkeushyppysuoritukseensa. Pesäpallossa tämä on arkipäivää.

Oma mielenkiintoinen tapauksensa on Intia. On suorastaan hämmästyttä-

vää, millaisella taidolla ja volyymillä siellä nykyisin pelataan kansallispeliämme. 

Tässä on Suomelle selkeästi sekä urheilullinen että taloudellinen mahdollisuus. 

Toisaalta oli mielenkiintoista lukea Jussi Pyysalon kirjoituksesta, miten nerok-

kaan luovasti intialaiset ovat muokanneet sääntöjä. Sen sijaan, että peliä pitki-

tettäisiin ”kaiken maailman kotiutuskisoilla”, pelataan vain yksi supervuoropari. 

Jos se ei tuota juoksuja, katsotaan, kumman joukkueen kärki oli sisävuorollaan 

edennyt pidemmälle. Vastaavia luovia sääntöjen ”rukkauksia” on tehty muual-

lakin; pesis elä ajassa ainakin paikallisesti.
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Pesäpallon kohtalonkysymys Suomessa liittyy siihen, onko pelillä jatkossakin 

merkittävä rooli koulujemme urheiluohjelmissa. Ellei pesäpallopelin asemasta 

huolehdita, on kansallispelillämme haastava tulevaisuus. Jos peli ei voi Suo-

messa hyvin, samaa on odotettavissa ulkomailla pidemmällä juoksulla. Pesis on 

selvästi virkoamassa Suomessa vuosituhannen vaihteen lamasta, joten tästä on 

hyvä jatkaa. Lopuksi: jos suomalaiset pesisseurat tai koulut ottaisivat itselleen 

kummiyhteisön ulkomailta, lisäisi se mitä suurimmalla todennäköisyydellä 

lajin toimintamahdollisuuksia siirtolaistemme ja heidän ystäviensä keskuu-

dessa. Varmasti tällainen kansainvälinen yhteistyö piristäisi myös kotimaista 

junioritoimintaamme, sillä ainahan matkailu virkistää. Toivottavasti joku ottaa 

ideasta kopin…

Kuva 76. Peli on ohi, ja sitten vaikkapa laulamaan Pesäpallolaulua. Kuva Luzernin 
World Cup -turnauksesta vuodelta 2015. Kuva: Stefan Berchtold.
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Pesäpallolaulu

Pesäpallokentällä lautasen äärellä

lukkari syötteli kahdella väärällä

minä poika köpöttelin väärällä säärellä

pesäpallokentällä mielellä määrällä

kansallisurheilun arvoa vaalin

kun olen omaksunut sen ideaalin.

Räpylä on tuliterä, maila on mainio,

kolmio kaunis on pesäpallovainio.

Juoksuja juoksen ja juoksuja hakkaan

tietenkin kunniaksi isänmaan rakkaan.

Kenttää kuin tahkoa kierrän ja uskon

tässäpä urheilu verraton on.

Pappi ja lukkari talonpoika kuppari

syöttäjä sieppari polttaja koppari

ykkönen kakkonen kolmonen kunnari

minä olen kansallisurheilun sankari

minä osaan lyödä ja minä osaan juosta

minä osaan polttaa – ja palaa, mitäs tuosta

mitä minä siitäkään, jos saamaan satun haavat

kyllä kaikki vuorollansa samanlaiset saavat.

Juoksuja juoksen ja juoksuja hakkaan

kaiken teen kunniaksi isänmaan rakkaan.

Tällaista peliä ei muualla liene

tässäpä urheilu verraton on.

Sanat: Arvo Salo, sävellys Kaj Chydenius, julkaistu levyllä 
”Lauluja”.
(Lähde: Viksten, Ahti ja Arpo 1973, 221). Laulu on kuultavissa 
netissä osoitteessa: 
https://www.youtube.com/watch?v=NGj8Zzp7Cm8

https://www.youtube.com/watch?v=NGj8Zzp7Cm8
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Pesäpalloa sanotaan syystäkin Suomen kansallispeliksi. Vaikka ensimmäi-
set pelit käytiin pian itsenäistymisemme jälkeen, ovat pesäpallon juuret 
vuosisatojen takana. Maassamme pelattiin kymmeniä erilaisia pallopele-
jä 1800-luvulla. Jo Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä lyödään kartuilla 
kiekkoa. Tunnetuin pallopeli 1800-luvulla oli kuningaspallo. Tämä peli oli 
Lauri ”Tahko” Pihkalalle hyvin tuttu.

Suomen itsenäistyttyä Tahko Pihkala halusi pelin, joka kehittäisi moni-
puolisesti fyysisiä ominaisuuksia ja olisi myös taktisesti vaativa. Soveltaen 
eri kotimaisten pallopelien ja amerikkalaisen baseballin parhaita puolia 
hän kehitti pesäpallon 1920-luvun alussa.  Suomi oli pesäpallon syntyai-
koina kansalaissodan jälkeen jakautunut, ja Tahko Pihkala halusi yhdistää 
kansaa omalla pelillään. Tässä hän onnistuikin.

Suomesta on maamme itsenäisyyden aikana muuttanut ulkomaille lähes 
miljoona henkeä. Mukanaan he ovat vieneet pesäpallon, jota on pelattu ja 
pelataan edelleen useilla mantereilla. Aikojen kuluessa säännöt ovat hie-
man eriytyneet, mutta pelin idea Tahkon esittämällä tavalla on säilynyt. 
Joissain maissa peli-into suomalaisten keskuudessa on hiipunut, toisissa 
maissa taas uusien sukupolvien ja paikallisen kantaväestön innostuminen 
on pitänyt pelin hengissä. Kirjassa tarkastellaan maittain peliä ja myös sii-
hen liittyviä kulttuurisia eroja. Suomessa tiukan pelin jälkeen lähdetään 
usein kiukusta puhisten kotiin, mutta ulkomailla joukkueet saattavat 
mennä yhdessä grillaamaan ja keskustelemaan pelitapahtumista. Eikös 
urheilun tarkoituksena olekin yhdistää eikä erottaa?
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