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Kumuri lyhyesti

Sastamalan Kumuri on syyskuussa 2018 perustettu Sastamalan 
oma pesäpalloseura. Sastamalan Kumuri toimi jo kesällä 2018 
epävirallisesti liikuttaen viikoittain yhteensä noin 100 junioria ja 
ladya. 

Vuonna 2021 Kumurilla oli 147 rekisteröityä harrastajaa (kolme 
juniorijoukkuetta, naisjoukkue, Lady-joukkue, pesiskoulu, 
pesisliikkari) sekä perinteiseen tapaan lisäksi puulaakisarja 
kahdeksan joukkueen voimin. 

Vuonna 2022 Varilaan saatiin uusi pesäpallon hiekkatekonurmi. 
Kausi sisälsi neljä merkittävää tapahtumaa kentällä: 
kynttiläkenttä, lyöntitalkoot, kentän avajaiset ja E-ikäisten Itä-
Länsi tapahtuma. Uusina joukkueina starttasivat F-pojat ja 
miesjoukkue. 



Kumurin hallitus

- Sami Ristimäki, puheenjohtaja
- Satu Kunnari, sihteeri
- Riikka Harsu
- Sami Heikkilä
- Mari Helisevä
- Taru Kariniemi
- Mauno Soro
- Marjaana Takalo

- Anni Jääskelä, rahastonhoitaja

- Vuosikokous tammikuu 2023 



Joukkueet kaudelle 2023

D-POJAT

E-POJAT

F-POJAT

Miesten aluesarja

Naisten aluesarja

Naisten maakuntasarja

Ladyt

C-TYTÖT

E-TYTÖT

F-TYTÖT



Salivuorot Äetsän koululla
- Maanantai

- Klo 17.00-18.00 E-POJAT; ohjaajat Senja Hakkarainen ja Anni Jääskelä

- Klo 18.00-19.30 C-TYTÖT; ohjaaja Virpi Lehto

- Klo 19.30-21.00 NAISET; ohjaaja Mika Mikola

- Tiistai
- Klo 17.00-18.30 E- ja F-TYTÖT; ohjaajat Miia Lähteenmäki, 

Markku Lähteenmäki, Iida Laakso, Elisa Laakso, Jenny Kulkkula

- Perjantai
- Klo 17.00-18.15 D-POJAT; ohjaaja Tommi Joensuu

- Klo 18.15-21.00 C-TYTÖT ja NAISET; ohjaaja Mika Mikola



Kemiran leiripäivät
- La 26.11.2022

- Klo 10-12 F-ikäiset ja E-tytöt (tenavapallo)
- Klo 12-14 E- ja D-pojat yhdessä

- Klo 14-16 C-tytöt ja naiset yhdessä

- Klo 16-18 Miehet

- Pe 6.1.2023 loppiainen
- Pelipäivä G- ja F-ikäisille

- Ladyt mukaan

- La 14.1.2023

- Su 12.3.2023



Kausimaksut

- Salimaksut
- Syksy 10-25 euroa, kevät 10-25 euroa vaihtelee salivuorojen määrän mukaan

- Kausimaksut
- ollut aiemmin 40 euroa kaikilta – nyt painetta korotukseen, voi tulla porrastuskin iän mukaan

- Hallitus määrittelee kokouksessaan

- Lisenssi (hinnat kaudelta 2022)
- Tulokaslisenssi (uusi alle 12v, ei ennen pelannut) 12 € + 16 € =  28 €

- Juniorilisenssi (2011 ja myöh. synt) 35 € + 18 € =  53 €

- Nuorisolisenssi (2004-2010 synt) 58 € + 70 € =  128 €



Pesisleirit 2023 

- 9.-11.6. Alueleiri, Espoo (D-G)

- 9.-11.6. Etenee-leiri, Kankaanpää (D-E)

- 16.-18.6. Etenee-leiri, Kokemäki (F-G)

- 2.-7.7. (E) TENAVALEIRI, Pori

- 18.-23.7. (D) SUURLEIRI, Joensuu

- 24.-29.7. (C) NUORISOLEIRI, Oulu

- 31.7.-4.8. (F-G) NAPEROLEIRI, Hamina 



Visio 2024: Kumuri 
kasvaa ja kasvattaa 

Sastamalan Kumuri 2022-2024

• Uusi tekonurmikenttä!
• Pesis 100 vuotta: avajaistempaus,  

E-ikäisten Itä-Länsi, kynttiläkenttä, 
Lyöntitalkoot

• Lisää näkyvyyttä – tunnettu imago
• Talviharjoittelu pyörii ja olosuhteet 

kunnossa
• Pesisliikkari ympärivuotiseksi
• Yhteistyöhanke Humppila + 

Punkalaidun
• Naisjoukkue ja miesjoukkue 

aluesarjassa
• 3 juniorijoukkuetta
• 6 valmentajaa, 6 tuomaria

• Näytösottelu Varilassa
• Tapahtumat ja tempaukset: koko 

perhe, Sastamala all stars, Luvalliset 
Yöjuoksut

• Kentän oheistoiminnot kuntoon
• Pesisautotoiminnan käynnistys
• Alakoulujen koulupesisturnaus + 

pesiskortti oppilaille
• Höntsä- ja pienpesisturnaukset
• Vahva panostus toimijoiden 

rekrytointiin
• 5 juniorijoukkuetta (uudet F)
• 10 valmentajaa, 10 tuomaria

• Pesisautotoiminta vakiintuu 
seuratukihankkeen myötä

• Matalan kynnyksen toimintaa 
kylillä: lyöntitalkoot ym.

• Toiminta käynnistyy Huittisissa
• ”Pöly”-liiga
• Tapahtumat ja tempaukset: x ja y
• Naiset ja miehet maakuntasarjassa
• Junioreiden tasojoukkueita: D-pojat 

kilpasarja
• 8 juniorijoukkuetta
• 16 valmentajaa, 16 tuomaria

Kumurin toiminnan kulmakivet: riittävästi toimijoita – sitoutunut ydinporukka – talous mahdollistajana 

2022: 150 2023: 200 2024: 250 



Näytösottelu Varilassa 2023 
- Superlauantai mahdollisesti la 29.4. 

- Naisten harjoituspeli Manse – Pesäkarhut
- Miesten harjoituspeli?
- Selvitystyö Mansen kanssa aloitetaan välittömästi (10.11.)

- Samaan yhteyteen rakennetaan vappurieha
- Perhepesispäivä
- Lasten pesishulinat, Orfit

Lisäksi esille nousi:
- Maaottelut heinäkuussa, mikäli World Cup pelataan Suomessa

- Miehet Kumuri – AUS, Naiset Kumuri – AUS tai Kumuri - SWE

- Stadi vs. Lande tyylinen pesisottelu tai Sastamalan kylien välinen kylämestaruusturnaus



Tapahtumat 2023
- Bussiretki Superpesisotteluun

- Yhteistyö Mansen kanssa, jos Superlauantai toteutuu
- Luvalliset yöjuoksut eli 24 h pesistä

- Julkkispeli (Maajussi ja morsian ym.) aloittaa tapahtuman ja 
pelataan pesistä läpi yön

- Baseball / softball kokeilu
- Voisiko saada tuohon vappuriehaan mukaan?

Lisäksi esille nousi
- Päiväleiri / turnaus Varilassa
- Yläasteiden turnauspäivä (Sylvää, Äetsä, Mouhijärvi)
- Yleinen höntsä / avoimet ovet = kuka tahansa saa tulla pelailemaan maksutta
- Kumurin miehet vs. Kumurin naiset
- Hankipesis toteutetaan, jos sääolot sallivat
- VaLePan mainostaulu käyttöön kesän ajaksi 



Kenttäolosuhteet 2023 
Tärkeimpänä kuntoon kaudelle 2023

- Katokselliset vaihtopenkit

- Siirtokatsomoita lisää

- Bajamajoja enemmän kuin tänä kesänä

Kuntoon saatava myös

- Äänentoistolaitteet ja langaton mikrofoni

- Parkkialueen laajennus

- Mainosmyynti aitaan Manun viereen

- Manun koristelu pesisaiheisin maalauksin

- Kioskiterassi sekä pöytiä ja tuoleja lisää kioskiasiakkaille

- Ilmoitustaulu

- Hiekkalaatikko / leikkipaikka lapsille

- Lisäksi esille nousi: pukutilat, wc ja vesipiste, tulostaulu, valot kentälle ja syöttökone



Pesisauto 2023 

- Toimintaa viedään kylille ja kouluihin

- Kumuri vuokraa auton 15.4.-15.9. väliselle ajalle

- Auto kiertää iltaisin kyliä toukokuusta syyskuuhun

- Päivisin auto vierailee kouluissa ja päiväkodeissa sekä kesällä
pesiskouluja

- Autossa on liikuttamiseen tarvittavat pesis- ja 
monipuolisuusvälineet

- Kumuri palkkaa pää- ja apuohjaajat

- Rahoitus OKM seuratukihanke, budjetti 39.000 euroa



Harjoittelu, ravinto ja lepo

ravinto lepo

harjoittelu

KEHITYS

Lähde: Hakkarainen ym. (2009): Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet



Kuormitus, palautuminen ja ravinto

Harjoitus

Lepo

Ravinto

Suorituskyky

Lähtötaso



Verensokerin taso



Verensokerin taso



Verensokerin taso



Vuorokausi- ja ravintorytmi

24 h

23

7

”anaboliset piikit syvässä 

unessa”

Liikunta/

Stressi

Liikunta/

Stressi

ruoka sopivin 

väliajoin

Lähde: Hakkarainen ym. (2009): Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet



Tervetuloa matkalle! 16) Tykkään Kumurista, koska 
kumurilaisten kaa saa olla oma 
ittensä. - Maija Nurminen 


