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LOISTAVASTI MENNYT KAUSI 2009 
TAKANAPÄIN JA  MENESTYSTÄ 
ODOTETAAN MYÖS TULEVALTA  
KAUDELTA 2010

Kausi 2009 onnellisesti takanapäin 
ja yhteenvetona menneestä kesäs--
tä päällimmäisenä jää tietysti mie-
liin miesten edustusjoukkueen 
upea nousu ykköspesikseen. 
Onnittelut vielä kerran joukkueelle 
taustatiimeineen. 

Miesten II joukkue oli sekin lähellä 
nousta sarjaporrasta ylemmäs 
taistellen maakuntasarjassa jo 
kolmannen sijan, mutta epäile-
mättä ylemmän karsintasarjan 
peleissä. Tällä kertaa se ei vielä 
riittänyt, mutta lähivuosia varten ja 
seuran kehitystyötä ajatellen, tulisi 
Mailallakin olla miesten II joukkue 
vähintäänkin maakuntasarjassa, 
jotta voitaisiin olla takaamassa 
omille junioripelaajille kovempia ja 
tasokkaampia pelikokemuksia. 

Tätä kautta pystymme madalta-
maan kynnystä ja vahvistamaan
junnupelaajia heidän siirtyessään 
aikanaan edustusjoukkueen 
pelaajarinkiin. Junioreiden osalta 
seuran toiminta on saavuttamassa 
hienoja lukemia harrastajamäärän 
osalta. Junioreita löytyy jo nyt 

lähes kaikista ikäluokista ja 
menneellä kaudella myös kaksi 
tyttöjen ikäluokkaa pelasi piirin 
sarjoissa (D ja C-tytöt). 

Tämä on hieno saavutus, kun 
mietitään takavuosien tilannetta, 
jolloin seuralla ei ole ollut moneen 
vuoteen lainkaan tyttöjunioreita. 
F-tytöt harjoittelivat hekin 
ympärivuotisesti, mutta eivät 
vielä tämän kauden aikana 
ilmoittautuneet sarjapeleihin 
mukaan. Heidät nähtäneen jo 
ensi kesänä vipeltämässä pesien 
välillä. Hienoa tytöt ja isot kiitok-
set kaikille tyttöjoukkueiden 
valmentajille!

Juniorit saavuttivat jälleen kerran 
upeita sijoituksia niin piirin sar-
joissa, kuin piirin ja valtakunnan 
leireilläkin. Näistä saavutuksista 
voittekin lukea lisää tämän jul-
kaisun sivuilta, jossa joukkueet 
kertovat omat kuulumisensa 
menneen kautensa osalta. 

Ladypesiksen pelaajat saavuttivat 
omassa piirin sarjassaan hienosti 
joukkueelle oli kuitenkin kaikkein 
suurin saavutus voittaa kultaa 
Vaasan Mailan järjestämäs-
sä Ladypesis-turnauksessa. Hienoa 
ja onnittelut ladyille! 

Puulaakipesis sai jatkoa vuoden 
takaisesta ja nyt olikin sitten jo 
lisää uusia joukkueita mukana 
pelaamassa ”siitä mestaruudesta”. 
Osallistuvia joukkueita oli 10 ja 
se takasi tiukkoja ja tasaisiakin 
vääntöjä kahden viikon aikana aina 
arki-iltaisin. Puulaaki on nyt 
varmistellut asemiaan seuran yhte-
nä toimintamuotona ja sitäkin on 
tarkoitus tulevaisuudessa kehittää 
entisestään ja saada vuosittain 
osallistujamäärät siinäkin 

kasvamaan.

Talkootoiminta pyöri sekin 
loistavasti, kun kentän ympäristö 
koki uuden ilmeen mm. uusitun 
aidan osalta. Kaksi uutta lyöntipaik-
kaakin pystytettiin minigolfratojen 
taakse. Katsomoiden alustat 
siivottiin roskista ja erilaisista 
rikkakasveista ja nyt on sitten 
talkoovoimin saatu aikaiseksi 
upea ja toimiva lyöntipaikka 
talveksikin entisistä Vaasan Sokerin 
tiloista. Iso kiitos kaikille 
talkoolaisille!

Vaasan Maila on menossa 
lähivuosien aikana kehitystyössään 
ja siihen liittyvissä suunnitelmissaan 
eteenpäin monessakin mielessä. 
Seura on tehnyt mm. hienoa yhteis-
työtä naapuriseura Vähänkyrön 
Viestin kanssa ja ensi kaudella 
Vaasan Mailalla on C ja B-pojat, 
joissa pelaa molempien seurojen 
pelaajia. Lisäksi tämä yhteistyökuvio 
toimii myös miesten I ja II joukku-
eiden osalta, eli nyt on lupa odottaa 
mahtavaa pesiskesää myös 2010.

Seura on myös tehnyt päätöksen 
siitä, että seuran kehitys- ja nuoriso-
päällikkönä aloittaa vuoden alusta 
seuran pitkäaikainen  aktiivi, Nina 
Wahlsten.  Vaasan Maila haluaa 
tätäkin kautta olla mukana tule-
vaisuuden pesisseurana, joiden 
toiminta on systemaattista ja kehi-
tyksen kärjessä mukana kaikilla 
toimialoillaan.

Esitän kaikille mailalaisille lämpimät 
kiitokset menneestä kaudesta ja 
työntäyteistä alkavaa uutta vuotta ja 
kipailukautta 2010.

Vaasanseudun Pesis-Maila seura ry
Puheenjohtaja
Erkki Teppo
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KAUSI 2009 –
AJATUKSIA VIUHKAN TAKAA

Kun syksyllä 2008 kokoonnuimme 
ensimmäisen kerran koko joukkueella, 
täytyy myöntää, että ilmassa oli hie-
man alakuloa. Kauden 2008 päätös ei 
ollut varmasti sellainen, jota tämä 
joukkue olisi osannut odottaa. Joukos-
ta oli poissa Oskari, Sampo, Erno ja 
Taneli. Tilalle oli hankittu Sami K, Tee-
mu ja Tomi. Hieman asioita oli taus-
tajoukkojen, Jussin, Jaakon ja Sami K 
kanssa mutusteltu, mutta tyhjältä 
pöydältä aloitettiin. Juttelimme pit-
kään asioista, joukkueesta ja pelaa-
misesta kaudella 2009. Tavoitteista ei 
vielä sanaakaan.

Päätimme tuolloin lähteä harjoitte-
lemaan, harjoittelemaan vielä kovaa. 
Suuret kiitokset Esalle fysiikka tree-
neistä, Samille ja Jussille vetoavusta 
kun en päässyt paikalle. Uskallanpa
väittää, että noina syksyn ja talven 
hikisinä iltoina kylvettiin kauden 2009 
menestyksen siemen - joukkue henki 
ja todella kova kuntopohja. Peli-ilo ja 
itseluottamus alkoi löytymään kevääl-
lä, saimmepa pelattua muutaman 
harjoitusottelunkin. Harjoittelu oli 
tehokasta ja systemaattista. Tekemi-
sen taso kova ja huumori kukoisti. 
Jokainen pelaaja sai varmasti osansa -
toiset enemmän ja toiset vähemmän. 

Muutama yhteinen leiriviikonloppu ja 
päälle saunat vain lujittivat joukkueen 
yhteen hiileen puhaltamista.

Ensimmäinen varsinainen kenraali-
harjoitus oli Loimaalla, jossa pelasim-
me 2 harjoitusottelua. Heti oli nähtä-
vissä, että talven työ ei ollut mennyt 
hukkaan. Samaa kieltä kertoi harjoi-
tusottelu Ylistaroa vastaan. Ylistarossa 
oli kuitenkin vielä aistittavissa hieman 
vuoristorataa kulkeva itseluottamus. 
Muutama helppo virhe, syitä etsittiin 
kentästä ja ties mistä.

Kesän sarjapelit ovatkin sitten luku 
sinänsä. Harvoin olen saanut peluuttaa 
näin laajaa ha tervettä pelaajamate-
riaalia. Kaarella taisi olla peräti 17 eri 
pelaajaa. Ei haitannut kokoonpanon
saamista työesteet, pienet loukkaan-
tumiset tai puolustusvoimat. Jokainen 
teki osansa juuri sillä tavalla kun jouk-
kue sitä vaati. Ja onneksi meillä on 
VäVi. Pelejä odotettiin tunteella ja kun 
ensimmäinen taisto koitti, hävisimme 
sen 0-1 VäVille. Mainio muistutus siitä, 
että ei kesä yhtä voittokulkua tule 
olemaan. No, olihan tiedossa revanssi, 
toivottavasti monta.

Kuten jo aikaisemmin mainitsin jouk-
kuehengen, otan se esille uudestaan. 
Ketään yksilöä en joukkueesta halua 
nostaa esille. Merkillepantavaa on 
kuitenkin kesän edetessä ja itseluotta-
muksen kasvaessa joukkueen runko-
pelaajien tason nousu. En halua sanoa, 
että he olisivat pelanneet alle oman 
tason - päin vastoin. Mutta kun 
ratkaisupelit lähenivät, alkoi joukku-
eelle tärkeää kannustamista, vastuun 
ottoa ja roolin mukaista pelaamista 
näkyä enemmän ja enemmän juuri 
näiltä pelaajilta. Ei nuristu kopinnos-
tosta, ei valitettu jos numero ei ollut 
se mihin oli totuttu. Selvästi oli pää-
tetty, että kauden 2010 sarja on Ykkös-
pesis ja epäilijät saakoon pölyt 
naamalleen.

En varmasti ole aivan 
väärässä, jos väitän VäVin
pelien olleen se meidän 
finaali. Kun Helsingin bussiin astuimme, 
olin lähes varma kuinka ottelussa tulee 
käymään. Toki pidin kaiken visusti it-
selläni ja nautin kuulemastani. Ja Vaa-
sassa pojat tarjoilivat kotiyleisölle pesä-
palloviihdettä koko rahan edestä. Voit-
tamisen riemu kaiken koetun jälkeen oli 
aito ja käsin kosketeltava. Nuo hetket 
antoivat alkusysäyksen jatkolleni Vaa-
sassa. Kun vielä sain tietää, että samat 
tausta-joukot jatkavat, alkoi asiat näyt-
tämään entistä paremmilta. 

Koskaan ei voida liikaa korostaa huolto-
ja tausta-joukkojen merkitystä. Oikea 
fyysisyys ja tekniikka, läpi kesän vietynä, 
antaa pelinjohtajalle terveet ja suori-
tuskykyiset pelaajat. Terve sielu ter-
veessä ruumiissa on joku tainnut sanoa. 
Samoin välineet, lihashuolto, pelimatkat 
ja muut. Pelaajien ei tarvitse kuin pelata 
ja pelinjohtajan hieman ohjailla pelaajia 
oikeaan suuntaan. Nämä asiat on Vaasan 
Mailassa hoidettu todella mallikelpoi-
sesti.

Ensikaudelle 2010 joukkue alkaa tätä 
kirjoittaessani olla kasassa. Tulemme 
varmasti tekemään monia asioita sa-
malla tavalla. Täytyy kuitenkin muistaa, 
että ylemmällä sarjatasolla vaatimukset
kaikilla osa-alueilla on korkeammat. 
Tekemisen taso ja motivaatio täytyy siis 
olla huipussa. Tätä en epäile hetkeäkään. 
Sopiva annos nuoruuden intoa ja peli-
vuosien mukana tuomaa kokemusta
yhdistettynä terveeseen itsetuntoon ja 
luottamukseen - niillä päästään jo 
pitkälle ensikautena.

PJ Jarmo Ania

(Teksti mukailee Jamon kanssa käytyä 
pitkää keskustelua, jonka olen jutun 
kirjoitushetkellä vielä käsipuolena 
olevan pelinjohtajamme puolesta 
paperille laittanut,  Jari Kero).
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KAUSI 2009 ONNELLISESTI OHI!

Menestyksekäs kesä 2009 huipentui edustusjoukkueen nousujuhliin ja paluuseen sille tasolle, millä Vaasalaisen
pesäpallon kuuluukin olla. Joukkueen ainut tavoite syksystä lähtien oli nousu takaisin Ykköspesikseen, ja tavoitteen
täytyttyä jokainen joukkueen jäsen voi olla suoritukseensa enemmän kuin tyytyväinen. Kuten legendaarinen
pelinjohtajamme Anian Jarmo totesi, vaikeinta joukkueurheilussa on Suomen Mestaruuden voittaminen ja
sarjanousu.

Joukkue teki talven ja kevään määrätietoisesti töitä nousutavoitteen eteen. Viitasalon Esan fysiikkatreenit ja Jamon
sekä Kuusiston Samin lajitreenit olivat monipuolisia ja toivat uusia tuulia harjoitteluun. Osaltaan näiden sekä
luotettavan huoltotiimimme ansiosta loukkaantumisia tuli harvakseltaan, ja mikä tärkeintä, kauden tärkeimmässä
vaiheessa koko joukkue oli terveenä ja iskukykyisenä.

Kauden aikana hävisimme vain yhden ottelun, mikä kertoo varsin hyvin joukkueen tasosta ja vahvasta materiaalista
Suomisarjaan. Kesän aikana pelipaikat ja lyöntijärjestys vaihtui pelistä toiseen osin poissaolojen, osin ennalta sovitun
kierrätyksen takia. Tämä valmisti koko joukkueen syksyn peleihin, jolloin kenenkään eteen ei tullut tilannetta, jossa
sormi olisi mennyt suuhun tiukassa paikassa. Lisäksi joukkueen jo ennalta hyvä henki kasvoi kesän aikana sellaiseksi,
ettei pysäyttäjää muista joukkueista ollut. Meillä oli todellakin hauskaa hyvässä seurassa!

Tulevaan Ykköspesiskauteen on hyvä lähteä, sillä lähes koko joukkue jatkaa pelinjohtoa ja valmennusta myöten.
Lisäksi vahvistuksia on saatu niille pelipaikoille, joille niitä eniten tarvitaankin kovassa ja tasaisessa sarjassa..

Joukkueen puolesta,
joukkueen kapteeni,
Jussi Harju

Kuvat: Vesa Saukkoranta
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ARVOISA JOUKKUEENI!

Kymmeniä, satoja harjoituksia on takana. Jäljellä on ainoastaan ja vain yksi. Se harjoitus+palaveri, on kuitenkin sitäkin 
tärkeämpi. Sen harjoituksen ja palaverin jälkeen on jäljellä enää yksi yö, yksi ottelu, jolloin on mahdollista toteuttaa 
tämän kauden tavoite…

Takana on hikeä, tuskaa, iloa, jopa kyyneleitä, mutta taakse on jäänyt yhteisiä hetkiä, joita vielä myöhemmin muiste-
lemme. Enää ei ole kipuja, ei tuskaa…On vain meidän maali, nousu Ykköspesikseen!! Se ei ole enää urheilu-uutisten 
pääotsikko…mutta MEILLE se on lauantaina suurin asia, asia, jota olemme talvella lähteneet hakemaan. Se hetki on 
käsillä, se on kahdeksan vuoroparin päässä.

Kaikki, mitä tavoitteen eteen on tehty, on pian takanapäin. On vain yksi yö, odotus ja koko kausi kulminoituu lauantai-
iltapäivään. ME kaikki, kaikki YHDESSÄ, voimme vaikuttaa ja olla mukana tässä jutussa. Katsomossa odottavat kannus-
tajat, jotka todella ovat meidän puolella, iloitsevat meidän rinnalla. Annetaan heille se, mitä he tulevat hakemaan.

Huomenna on meidän aika, meidän paikka. Ykkössarja kutsuu, kuuletko kutsun? Huomenna, lauantaina, ME vastaam-
me kutsuun…ME kaikki: pelaajat, huolto, taustat, yleisö, Vaasan pesäpalloon uskovat…Siellä olemme me kaikki paikalla!

Teihin luottaen, uskoen, peliä parhaiten sotkien…Ykkössarjaa 2010 Vaasassa!

-Jamo-

Kuva: Vesa Saukkoranta
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1. 1. Ari Männistö  18 3 + 57 = 60 
2. 3. Sami Kokko 17 1 + 41 = 42 
3. 10. Simo Leiviskä  18 2 + 24 = 26 
4. 19. Pekka Mäntymaa  13 2 + 21 = 23 
5. 20. Mika Joensuu  18 1 + 21 = 22 
6. 21. Ville Kero 10 0 + 22 = 22 
7. 24. Keijo Saarenmaa  18 6 + 14 = 20 
8. 25. Jussi Harju  16 3 + 17 = 20 
9. 34. Teemu Auronen 14 1 + 15 = 16 
10. 42. Harri Maja  4 2 + 11 = 13 
11. 44. Juha Esala 16 0 + 13 = 13 
12. 62. Kalle Kero  12 1 + 8 = 9 
13. 68. Tomi Ania 18 0 + 9 = 9 
14. 117. Olli Peltomäki 11 0 + 3 = 3
15. 153. Eetu Viitasalo  5 0 + 1 = 1 
16. 172. Jyrki Niemelä  1 0 + 0 = 0 
17. 182. Sami Kuusisto  1 0 + 0 = 0 
18. 191. Jani Pylkkä 2 0 + 0 = 0 
19. 197. Roope Salo  4 0 + 0 = 0

Miesten Suomensarja, Tehotilasto 2009

VM sijoitus ja sijoitus koko sarjassa                         OTT L       T               YHT.

Kuvasarja: Vesa Saukkoranta
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MIESTEN II JOUKKUE MAAKUNTASARJASSA

Joukkeessa pelasivat mm:

Joonas Kevari
Kari Saari
Teemu Saari
Jyrki Niemelä
Jouko Haapakoski
Roope Salo
Jussi Saksa
Eetu Viitasalo
Jani Pylkkä
Miika Jyrkiäinen
Olli Peltomäki
Kalle Kero
Joonas Hautamäki
Aleksi Jakobsson
Mikko Nelimarkka
Kari-Heikki Koskinen

Pelinjohto
Tomi Ojanperä

Osa pelaajista joukkuekuvassa kauden päätöstilaisuudessa nuoriskalla. Kuva: Vesa Saukkoranta.

JOUKKUE PELIT 3p 2p 1p 0p
JAKSO

T
JUOKSU

T
PISTEE

T

PeTo 11 8 1 1 1 19-5 214-87 27

TeamAtria 11 7 2 1 1 17-4 165-64 26

VM2 11 7 2 0 2 17-5 180-83 25

KuKu 11 6 2 3 0 19-8 207-90 25

Virkiä 11 5 3 1 2 17-8
148-
109 22

KaKa 11 4 2 3 2 13-10 120-85 19

JU 11 3 3 0 5 12-13 117-92 15

YPJ 11 2 2 2 5 10-14
114-
148 12

NJ3 11 2 1 0 8 5-15 66-179 8

SMJ2 11 1 2 1 7 6-16 96-199 8

JoJy 11 1 0 3 7 5-20 84-166 6

MU 11 0 0 0 11 0-22 39-248 0
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JUNIORITOIMINTA MYÖTÄTUULESSA

Pesäpallokausi 2009 jännittävine ja 
runsaslukuisine otteluineen on 
takanapäin ja katseet ovat jo käänty-
neet kohti uutta kautta.

Kausi sujui juniorijoukkueiden osalta 
hyvin, ja osoituksena siitä, seuraam-
me tuli piirinmestaruusmitaleja sekä 
hyviä sijoituksia valtakunnallisilla 
pesäpalloleireillä. 

Juniorimme saivat myös edustaa 
seuraamme runsaslukuisesti eri
ikäisten arvo-otteluissa niin Etelä-
Pohja kuin myös Itä-Länsi otteluissa.

Suurena plussana seuramme 
junioritoiminnalle menneellä kau-
della oli kahden tyttöjoukkueen 
osallistuminen piirinsarjoihin. Viime 
talven ja kesän harjoittelivat myös
F-tytöt innokkaasti, osallistumatta 
vielä sarjapeleihin. Ensi kesänä 
nähtäneen myös heidän peliesityk-
siään pesäpallokentällä.

Menneellä kaudella teimme jälleen 
yhteistyötä maakunnan muiden 
seurojen kanssa mm. A, B, ja C-pojissa. 
A-poikien superissa Vaasan Mailan 

poikia pelasi Nurmon joukkueessa, 
Nurmon joukkue pelasi hienosti 
kultamitaleille, onnittelut heille!

Kesän aikana minigolfin ympäristö sai 
uuden ja siistin ilmeen uusien aitojen 
myötä. Tämä suuritöinen projekti 
vaati todella paljon talkootyötä ja 
siitä kuuluu kiitokset niin junioreiden 
vanhemmille, vetäjille kuin muillekin 
talkoisiin osallistuneille. Tähän sa-
maan kiitokseen voin liittää myös 
junioreiden lyöntiverkkopaikan 
tekemisen pesisstadionin kolmos-
puolen katsomon päätyyn.

Monen vuoden tauon jälkeen olemme 
saaneet seurallemme lyöntitallipaikan 
Vaskiluodosta. Tilan muuttaminen 
lyöntipaikaksi on myös vaatinut 
muutostöitä ja siistimistä, jolloin 
arvokas talkooväki on ollut tarpeen, 
kiitos teille! 

Tämä tila tuo varmasti lisää kaivattua 
lyöntiharjoittelua junioreiden talvi-
kauden harjoitteluun ja helpotusta 
niukkoihin harjoitusvuoroihimme.
Uutena tapahtumana juniorit saivat 
järjestettäväkseen piirin tekniikka-
kisan finaalin, josta oman seuramme 
juniorit saivat useampia palkinto-
sijoja.

Tänäkin vuonna stadionilla pelattiin 
jännittäviä puulaakipelejä. Joukkueita 
oli ilmoittautunut mukaan kymmenen. 
Hyvin järjestetystä tapahtumasta 
vastasi Wahlstenin Nina, joka todella 
ansaitsee joukkueilta ja muiltakin 
tahoilta tulleet kiitokset, sillä 
työsarkaa oli tässä tapahtumassa 
paljon. 

Kiitokset ansaitsevat myös 
juniorituomarimme, jotka jaksoivat 
vielä iltaisin, koulupäivän jälkeenkin 
vihellellä pilleihinsä näissä peleissä.

Suuri ilonaihe kauden päätteeksi 
oli miesten nousu Ykköspesikseen. Tänä 
vuonna useat seuramme juniorit saivat 
olla mukana miesten peleissä näyt-
tämässä pelitaitojaan onnistuen siinä 
hyvin ja jatkossakin heitä varmaan 
nähdään mukana aikuisjoukkueiden 
peleissä.

Tuleva kausi joukkueiden osalta näyttää 
hyvältä. Teemme yhteistyötä juniori-
joukkueiden osalta Vähänkyrön Viestin 
kanssa. Näin saamme iskukykyisiä 
joukkueita eri sarjoihin.   

Tyttöpesis jatkuu hyvällä nosteella. 
Tulevalla kaudella seurassamme pelaa 
oma ja toivottu B-poika joukkue. 
Joukkueiden valmentajat ja muut 
vastuuhenkilötkin alkavat olla myös 
kunnossa, joten tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin.

Kiitän lämpimästi teitä kaikkia, jotka 
olette tehneet arvokasta työtä Vaasan 
Mailan junioreiden hyväksi ja juniori-
pesiksen kehittämiseksi, unohtamatta 
yhteistyökumppaneita, jotka 
avustuksillaan ovat mahdollistaneet 
tämän toiminnan Vaasassa.

Pesiskesää 2010 odotellessa!

Tarja Joensuu
Vaasan Mailan juniorit ry:n 
puheenjohtaja
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VAASAN MAILAN F- JUNIORIT KAUDELLA 2009 
- piirin pelisarjan 8.

Talviharjoittelu
Uuteen kauteen lähdettiin harjoittelemaan marraskuun 
aikana. Mukana ryhmässä oli jälleen monta uutta poikaa. 
Koska joukko ei ollut mahdottoman suuri, päätettiin pitää 
G- ja F-pojat samassa valmennusryhmässä. Mukaan uudelle 
kaudelle saatiin myös kaksi uutta valmentajaa, joten koossa 
oli valmennustiimi, jossa mukana oli neljä valmentajaa eli 
Mika, Henriikka, Tero ja Jussi. Syyskaudella sisällä harjoitel-
tiin perusasioita eli heittoa, kiinniottoa, lyönnin perustek-
niikkaa ja juoksua. Lisäksi pelattiin paljon sählyä. Keväällä 
harjoitteluohjelmaan otettiin merkkiharjoitusta ja peliti-
lanneharjoittelua. Ennen ulkokautta treenattiin aktiivi-
sesti 2-3 kertaa viikossa marraskuulta huhtikuulle ja 
luotiin perusvalmiuksia kaudelle.

Siirtyminen kesäkauteen
Kesäkauteen siirryttäessä meillä oli koossa 14 pelaajaa 
osa G-ikäisiä ja osa F-ikäisiä. Päätettiin lähteä pelaamaan 
piiri pelisarjaa. Tavoitteeksi asetettiin, että haetaan 
pelikokemusta pelisarjan peleistä tälle pääosaltaan melko 
kokemattomalle joukkueelle. Talvella oli treenattu innok-
kaasti ja perusasiat olivat hyvin hallinnassa. Lisäksi meillä oli 
koossa laaja valmennustiimi, jossa myös uusille pelinjohta-
jille oli tärkeää saada kokemusta pelien suunnittelusta ja 
johtamisesta. Periaate oli kuitenkin, että pojille annetaan 
tasaisesti peliaikaa sarjoissa ja kukin pääsee pelaamaan 
tasolla, jossa on mahdollisuus onnistua suorituksissaan. 
Kun pelikausi alkoi, ohjelmassa oli yhteensä 12 peliä. 
Kesällä treenattiin kaksi kertaa viikossa. 

VM:n F-poikien pelikausi 2009 avattiin 21.5 ottelulla 
Nurmon Jymyn 2:sta vastaan Tanelinrannan kentällä. 
Hieman jännitystä oli ilmassa ennen peliä; kauden 
ensimmäinen peli, neljä poikaa ensimmäisessä pelissään 
ja uudet pelinjohtajat ja vielä tummia pilviä lakeuren yllä. 
Ja iso joukko kannustajia Vaasan katsomossa. Peli lähti 
kuitenkin hienosti käyntiin ja otteissa oli vahvaa ja tasaista 
yritystä. Tehopisteitä kertyi tasaisesti lähes kaikille. Tässä 
pelissä Lauri Häkkinen, Rony Saari, Aapeli Elomaa ja Johannes 
Kupila pelasivat ensimmäi-set pesisottelunsa. 
Junioripesäpallon haasteellisuudesta myös pelinjohdolle 
kertoo pelinjohtaja Tero Saaren kysymys pelin jälkeen – Tero 
johti siis ensimmäisen junnupelinsä – että miten näitä 
jokereita oikein käytetään. Eipä oltu asiaa päästy 
treenaamaan eikä muistettu ennen pelejä harjoitella. 

Tästä oli kuitenkin hyvä jatkaa eteenpäin. 
Tästä sitten lähdettiin jännittävään kauteen.

Piirin pelisarja
Sarjassa pelattiin yhteensä 12 ottelua ja sijoitukseksemme oli 
8. Hieno saavutus joukkueelta, jossa puolet pelaajista oli F-
poikia ja puolet G-poikia. Lisäksi tällä kaudella aloittaneiden 
pelaajien määrä oli iso. Kauden aikana kokoonpanoja otte-
luissa vaihdeltiin sen mukaan, että pojille annetaan tasaisesti 
peliaikaa ja koulutetaan pelaajia pelaamaan ja annetaan 
uusille tulijoille pelimahdollisuuksia, koulutetaan useampia 
lukkareita ja pelinjohtajia. Lisäksi yritettiin säätää joukkueen 
kokoonpanoa vastustajan mukaan niin, että peleistä tulisi 
mielekkäitä pelata. Näissä tavoitteissa onnistuttiin. Pelejä 
joka pelaajalle kertyi tasaisesti, lukkareita oli peleissä 2 
(Henrik ja Axel), aktiivisia pelinjohtajia 4 (Tero, Jussi, 
Henriikka ja Mika). Vastustajaa vahvemmin pelasimme 
neljässä pelissä ja vastustaja oli meitä vahvempi kahdeksassa 
pelissä. Useimmat pelaajat pelasivat eri pelipaikkoja ja lyön-
tipaikkoja, kaikki olivat myös jokereina ja kaikki pelasivat 
kokonaisia pelejä. 

F-poika Henrik Niskanen ja 
tiukka keskittyminen 
syöttöön.  Kuva: Carola 
Niskanen.

Yläkuvassa: F-poikien 
lämmittelyä ennen peliä 
Nurmossa.  Axel Wingren 
ja Johannes Kupila. Kuva: 
Ari suominen.
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Kaudella 2009 F-pojissa pelasivat:

Henrik Niskanen – Joukkueen todellinen luottopelaaja. Satavarma lukkari ja raudankova kotiuttaja. Tehotilaston voittaja.
Teemu Majaharju – Teemun tykki puhui useammin kuin kerran kauden aikana, rajat paukkuivat ja kaverit juoksivat kotiin. 
Loistavaa peliä myös kolmosvahtina.
Seppo Porspakka – Hienoa peliä koko kesä. Hoiti hienosti montaa eri pelipaikkaa; kopparina loistava, heittovoimaa 
runsaasti.
Johannes Kupila – Siivoojaksikin kutsuttu keskikentän hoitaja ja vastustajien kiusa. Nappasi ykkösvahdin paikalla pallon 
kuin pallon. Myös lyöntivoimaa ja nopeutta löytyy. Ulkopelaaja.
Valtteri Peltola – Kehittyi kesän aikana aivan huimasti monella osa-alueella; loppukesästä lyönnit alkoivat hipoa jo 
takarajaa.
Lauri Häkkinen – Tämän kauden uusi tulokas. Oppi hommat nopeasti ja todella hienosti; varma pelimies. Kauden aikana 

kehittynyt.
Aapeli Elomaa – Joukkueen ilopilleri. Aina ihana hymy valloitti. Reipas pelaaja, joka hoiti varmasti hommansa ja paransi 
otteitaan hienosti peli peliltä.
Axel Wingren – Erinomaista peliä niin kakkospolttajana kuin myös lukkarina. Lyönneistä löytyi voimaa enemmän kuin 
riittävästi.
Jeremias Kupila – Ahkeran treenauksen ja kokemuksen tuomaa varmuutta pelissä kuin pelissä. Kolmosvahdin tontti 
hienosti hallussa.
Mikko Peltomäki – Paikka kuin paikka ja Mikko kyllä hoitaa! Yleispelaaja.
Elias Suominen – Kärkkymisen mestari. Kintuissa riitti vipinää pesältä toiselle edetessä.
Mirko Lehtimäki – Otteet paranivat hienosti kauden edetessä niin heittojen kuin lyöntienkin osalta.
Oskari Katajamäki – Käsi puhui usein singoten pallon takarajalta kotiin tuottaen näin vastustajille palon ja pettymyksen. 
Rony Saari – Joukkueen nuorin, muttei todellakaan vähäisin. Yritystä löytyy kuin pienestä kylästä. Pallo hyvin hallussa. Fair

Play.
Matias Häkkinen, Riku Hovila, Aleksi Hovila ja Niko Kangasaho – Eivät vielä osallistuneet peleihin. Lupaavia pelaajanalkuja 
ensi kaudelle!

F-poikien loppupelit Nurmossa on pelattu. Kuva: Carola Niskanen
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Yhteenveto
F-poikien pelikauteen lähdettäessä oli tarkoituksena hakea pelejä ja pelikokemusta pojille. Tavoite oli tehdä 
valmennus ja pelinjohto niin hyvin, kuin osataan, antaa kaikille pojille tasaisesti peliaikaa ja vastuuta, antaa uusille 
pelinjohtajille vastuuta ja katsoa sitten, mihin poikien ja valmennustiimin eväät riittävät. Ja ne riittivät aivan mainioon 
kauteen ja peleihin!

Hienoa pojat, pelinjohtajat ja valmennustiimi! Tällä kaudella on saatu jälleen paljon aikaiseksi. Mukana joukkueessa on 
kauden aikana pelannut yhteensä 14 pelaajaa. Pelissä on käytetty jossain määrin roolitusta, mutta pelaajien pelipaikkoja on 
myös kierrätetty niin, että vastuuta on annettu jokaiselle pelaajalle osoittaa pelikykyä eri pelipaikoilla. Tämän kaiken on 
mahdollistanut neljän aktiivisen valmentajan tiimi ja se pelaajien vanhempien tuki ja innostus, jolla pelaajia on tässä 
harrastuksessa tuettu. On vielä mainittava, että joukkueeseen on noussut hienosti mukaan monta pesäpallon tälle kaudelle 
aloittanutta pelaajaa.

Kiitos kaikille pojille ja valmentajille hienosta kesästä pesiksen merkeissä ja tukijoukoille kiitos pelimatkojen järjestymisestä ja 
tärkeästä kannustamisesta peleissä. Joukkueen valmennuksesta tällä kaudella ovat vastanneet Mika Niskanen, Henriikka 
Suominen, Tero Saari ja Jussi Katajamäki. Joukkuetta johti Mika. Pelejä johtivat Mika, Tero, Henriikka ja Jussi, pelien suunnit-
telusta vastasivat Henriikka, Mika ja Tero, huoltotoimista ja kentästä koko valmennustiimi. Tiedotuksesta ja otteluselostuksista 
on vastannut Mika.

-Mika Niskanen ja Henriikka Suominen- F-poikien joukkuekuva Nurmosta 21.05.2009. Kuva: Ari Suominen
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E-POIKIEN KAUSI 2009

Harjoittelu aloitettiin marraskuussa. Treenejä vedettiin 
keskimäärin 3 kertaa viikossa kevääseen asti. Jo varhain 
kaudella alkoi olla selvää, että ikäkausijoukkueita ei raken-
neta: talven aikana vuonna -97 syntyneitä oli mukana noin 5. 
1998 syntyneitä oli noin 12-13.

Tavanomaista niukempien Botniahallivuorojen aikana lähin-
nä tutustuttiin vielä toisiinsa. Vähän pelattiinkin. Vastassa 
kävi vastaperustettu tyttöjen joukkue. Keväällä päästiin ulos 
melko aikaisin. Ottelut aloitettiin Piiricupottelulla Nurmon 
Jymyn 2-joukkuetta vastaan. Piiricupsarja oli tänä vuonna 
melko niukka osallistujamäärältään. Ottelun taso vaihteli 
aika paljon. Runsaasti harhaheittoja ja kohellusta sisältänyt 
ottelu päättyi Vaasalle melko selvästi 12-7, 12-7. Hopea oli 
varmistettu jo ensimmäisessä ottelussa.

Samana päivänä jatkettiin piirin pelisarjan ensimmäisessä 
ottelussa. Parissa ensimmäisessä pelisarjan ottelussa peluu-
tettiin 1998-syntyneitä laajalla kokoonpanolla. Melko rivakasti 
aloitettiin myös kilpasarjan pelaaminen. Ennen piirin leirien 
aiheuttamaa taukoa ehdittiin pelata 8 peliä: 3 kilpasarjassa, 4 
pelisarjassa ja em. piiricupottelu.

Alajärven leiri 10-13.6.

Piirin leiri järjestettiin E-ikäisille Alajärvellä. Halukkaiden määrä 
oli pulmallinen: puolitoista joukkuetta. Kompromissina leirille 
lähdettiin puhtaalla 1998 syntyneiden joukkueella. Nuoren 
joukkueen osallistuminen oli alun perin pelisarjaan, mutta 
niukan joukkuemäärän vuoksi sarjat lopulta yhdistettiin. 1997 
syntyneille tarjottiin mahdollisuus osallistua D-poikien leirille 
Jalasjärvellä. Samalla D-pojissa järjestyi joukkue kaikille haluk-
kaille: D-poikien leirillä oli mukana 2 joukkuetta. 

Alajärven leirin joukkue pärjäsi ikätasoituksesta huolimatta: 
saman ikäiset vastustajat voitettiin ja -97 poikien joukkeista-
kin saatiin voitot lukuunottamatta Nurmon joukkueita. NJ1:lle 
ei oikein kyetty antamaan vastusta. Poikien tankkaus unohtui: 
aamiaisella, joka oli syöty jo klo. 7 ei jaksettu kahta peliä 
aamupäivällä. Iltapäivän NJ2:stä vastaan peli pysyi tasaisena. 
Sijoitusotteluissa pelattiinkin sitten pronssista. Vastaan tuli 
Alajärvi. Tuomarivajeen viivästyttämä ottelu alkoi aikanaan. 
Peli taisteltiin ”varsinaisella peliajalla” tasapeliin. Ensimmäi-
sessä kotarissakaan ei saatu selvyyttä. Toinen kotari kääntyi 
Vaasalle tuplalla: Joni kotiutti lyönnillään ja samalla juoksi 
kunnarin.

Jännitystä leirille järjesti myös kunnallistekniik-
ka. Torstain diskopäivänä oli tosi hikisiä otteluita. 
Majoituskoululle palatessa havaittiin vedenkäyttökielto. 
Vesijohtoverkossa oli ollut ongelmia. Mikko pelasti 
paikallistuntemuksella tilanteen ja illalla pojat olivat raikkaina 
diskossa uintimatkan jälkeen. Suosio oli suuri: loppuleiri 
menikin iltaohjelman osalta samalla koululla majoittuneita 
nurmolaistyttöjä hillitessä. Varsinaisia vahinkoja ei vesihäs-
säkkä saanut aikaan: ensimmäinen mahatauti ilmeni 
kotiinlähdön aikaan.

Piirin leirien jälkeen juhlittiin juhannus. Ennen seuraavaa 
leiriä ehdittiin pelata vain pari peliä ennen seuraavaa leiriä.
________________________________________________

Kuvassa vasemmalla: Vääääärääää!!! 
Kaaripeli kehittyy koko ajan. Tässä Eero ottaa linkkuväärän 
pois.

Kuvassa oikealla: Rixa heittää hurjan tolpan. Kesän aikana 
peleissä oli 5 eri lukkaria.
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E-junioreiden leiri Siilinjärvellä.

Joukkue koottiin tavoitellen vakiintuvaa kokoonpanoa loppukauden kilpajoukkueelle. Leirillä osallistuttiin kilpasarjan 
peleihin. Suurelle osalle pojista kyseessä olivat ensimmäiset ko,en palon systeemillä pelatut ottelut.
Säät hellivät ja jäätelöä syötiin ainakin tarpeeksi. 

Tukijoukkojen vuokraamalla mökillä pääsi jäähdyttämään lihaksia rauhallisella uimarannalla kaukana kavalasta 
maailmasta ja etenkin vastustajista. Palauttelu toimi: hyvin alkanut voittoputki jatkui vielä tovin. Peleissä koettiin 
alkuun 5 pelin ylivoimaisten voittojen putki. Tunnelma tasoittui kolmen peräkkäisen tappion aikana. Alkusarjan 
viimeisessä ottelussa napattiin pisteet Kiriltä. Leirimatematiikka heitti viimeiseen peliin vastustajaksi Sotkamon 
Jymyn sijoitusottelussa 9.-10. sijasta. JyMy kaadettiin julmalla ulkopeliteholla ja kotiin lähdettiin loppujen lopuksi 
hyvällä mielellä.

Kesällä pesiksestä nautitaan: usein unohdetaan että 
osaamisen pohja tehdään jo talvella: kuvassa E-juniorit 
Botniahallissa tammikuussa 2009.

Kuvassa oikealla: Asenteella ehtii. Voitot tehdään 
taistelemalla. Anzan tyylinäyte.
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Sarjapelit jatkuvat

Melkein leirin jatkeeksi pelattiin Seinäjoella sekä pelisarjan, että kilpasarjan ottelut. Kilpasarjapelissä saatiin apua 
kauden parhaasta tähtäyspisteestä. Kakkosrajalyönnit onnistuivat hyvin, kun suunnattiin kentän reunan valkoista Opelia 
kohti. Ensimmäisen konepeltiosuman jälkeen ”vastustaja” vetäytyi. Sarjapelit saatiin järjestettyä niukalla 
pelaajamäärällä tyydyttävästi. Runkosarjat pelattiin tiukasti karenssisääntöjen puitteissa, vaikka peli- ja kilpasarjaa 
väännettiin siten, että 7-8 pelaajaa pelasi kahta sarjaa. Pelinjohdollinen kalenterikin toimi: Vaikka Miikalla oli 
vedettävänään iso määrä D-poikien pelejä, niin hyvin ehti vielä vetää E-poikien kilpasarjaottelutkin.

Runkosarjassa kilpasarja meni hienosti: 8 ottelusta hävittiin vain 1 ja siitäkin metsästettiin toinen jaksopiste. 
Loppusarjassa pelattiin sijoista 1-5. Kunto kesti niin hyvin, että vain NJ1:lle jouduttiin nöyrtymään. Tuloksena 
piirinmestaruushopea. 

Pelisarjassa runkosarjan otteluista voitettiin 6 ja hävittiin 4. Lohkossa edellä olivat ansaitusti VäVi ja KaMa97. Peleihin 
mahtui upeita taisteluja, mutta myös väsähtäneitä vaiheita, joissa ei enää jaksettu käyttää aivan parasta osaamista. 
Sijoitusotteluiden ensimmäinen kierros pelattiin sijoista 5-8 vastustajana KoU. Tiukka peli kääntyi supervuorossa 
Kossulle. Sijoitus oli lopulta sarjan seitsemäs Kankaanpää 98:n luovuttaessa viimeisen ottelun. Kokoonpanot vaihtelivat 
melko paljon. Pojat oppivat venymään uusissa tilanteissa usein: pelipaikat ja lyöntijärjestys vaihtelivat ottelusta 
toiseen.   - Vesa Saukkoranta -

Aina ei hikoilla räpylä kädessä. Tässä ollaan lähdössä diskoon tositarkoituksella (??) 

Joukkueen onni on toimivat tukijoukot. Kuljetukset ja huolto pelasi koko kesän hienosti. 
Kuvassa huipputekniikkaa: pyörivä tulostaulu.
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Tilastot E-pojat A-sarja

Yht. Tuod. Lyöd. Kunnarit

54 19 32 3 Dahlström Jesse

52 12 40 0 Ojala Joni

36 23 13 0 Ala-Honkola Ilpo

36 30 5 1 Jakobsson Anttoni

30 8 22 0 Reinikka Riku

30 7 23 0 Katajamäki Lauri

25 22 1 2 Vaahtoniemi Lauri

23 17 6 0 Aaltonen Rasmus

21 18 3 0 Hakamaa Lassi

18 11 7 0 Sinkkonen Santeri

12 12 0 0 Aho Eero

7 7 0 0 Rinta Joel 

6 3 3 0 Saukkoranta Olli

1 0 1 0 Heinonen Joona

Tilastot E-pojat B-sarja

Yht. Tuod. Lyöd. Kunnarit

72 25 43 4 Ojala Joni

42 20 22 0 Jakobsson Anttoni

38 16 21 1 Reinikka Riku

34 7 26 1 Katajamäki Lauri

30 15 15 0 Hakamaa Lassi

28 19 9 0 Aho Eero

19 17 2 0 Hietanen Markus

19 15 4 0 Viitala Santtu

16 11 5 0 Saukkoranta Olli

14 10 4 0 Heinonen Joona

12 11 1 0 Suominen Nicholas

11 11 0 0 Kaatikko Valtteri

10 10 0 0 Niskanen Henrik

10 10 0 0 Rinta Joel 

8 7 1 0 Matila Oliver

3 1 2 0 Vaahtoniemi Lauri

2 1 1 0 Lintala Tommi

2 0 2 0 Kupila Johannes

0 0 0 0 Kupila Jeremias
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KAUDEN 2009 TILINPÄÄTÖS: D- JA C-TYTÖT

Ensimmäinen pesiskausi on yleensä asia, jonka muistaa ikuisesti. Ensimmäinen pesiskausi on myös aika, jolloin 
opitaan paljon, monet asiat kantapään kautta. Ensimmäinen pesiskausi tarkoittaa myös uusia kavereita ja uusia 
kokemuksia. Ensimmäinen pesiskausi on siis ainutlaatuinen. Kahdellekymmenelle vaasalaiselle tytölle kesä 2009 
oli tällainen. Mitä siis saadaan kun lasketaan yhteen 24 peliä, yli sata tehtyä juoksua, lukematon määrä 
onnistumisia, ääretön määrä itsensä ylittämisiä ja ripakopallinen kokemuksia? Vastaus on yksi onnistunut kausi
potenssiin kaksi. 

Alkutilannehan oli se, että meillä oli kasa innokkaita tyttöjä, joilla vain parilla oli aikaisempaa kokemusta 
pesiksestä. Vaasassa ei myöskään aikoihin ollut ollut tyttöjoukkuetta pesiksessä. Keväällä kuitenkin lähdettiin 
rohkeasti sarjaan kahden joukkueen voimin. Pelaajat olivat toki osittain, tai loppukaudesta aika paljonkin, samoja. 
Pelattiin siis D-tyttöjen ja C-tyttöjen piirin B-sarjaa. Tilanne oli samalla kertaa mielenkiintoinen ja haasteellinen 
mutta tietyllä tavalla myös aika vaikea. Yksi talvi on lyhyt aika oppia heittämään, lyömään, ottamaan kiinni, 
liikkumaan kentällä jne. puhumattakaan kaikista säännöistä. Lisättäköön tähän myös, että kausi oli ensimmäinen 
laatuaan myös pelinjohtajalle ja mailamiehelle. Kauden alussa jo tuumattiin tyttöjen kanssa, että tällä kaudella 
opitaan ja kehitytään, eikä ahdistuta vaikkei voittoja tulisikaan. Kesällä voitettiin yksi jakso D-tytöissä ja kauden 
lopussa pelattiin monta hyvin tasaista peliä, joissa kumpi joukkue vaan olisi voinut voittaa. 

Kauden aikana kehityttiin huuuuimasti ja tytöille kunnia siitä, että jaksoivat reippaasti pelata loppuun asti vaikka 
voittoja ei tullutkaan. Kauden aikana touhattiin myös muuta mukavaa joukkueella kuten pidettiin pikkujouluja, 
käytiin Kauhavalla katsomassa naisten superpesistä ja tokihan sitä vähän kattiloitakin tuli pakattua kesän aikana ;) 

Kuvassa ollaan D ja C 
tyttöjen yhteisissä 
päättäjäisisssä. Kuva: 
Pia Haglund
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Kausi päätettiin saunailtaan 
ja olympialaisiin, jotka 
järjestettiin 
monitoimiviheriöllä by
valmennustiimi. Meno oli 
yhtä hulvatonta kuin koko 
kauden aikana, lienee siis 
sanomattakin selvää, että 
mahtava porukka on tässä 
ollut koolla. Kiitos Anniina, 
Annika, Emilia, Emma, Iida x 
2, Jasu, Henna, Kata, Karo, 
Kira, Matu, Niina, Noora x 
3, Paula, Reetta, Reija, 
Riikka, Salla ja Tiia 
mahtavasta kaudesta, 
valmennustiimi ei voisi olla 
teistä enemmän ylpeä ☺

Ensi kautta odotellessa,
Pia ja Niina
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D-pojat 2009

Kausi polkaistiin käyntiin lokakuussa 2008. Harjoitusringissä olivat kaikki edellisen kauden -95 syntyneet
pojat sekä parin vuoden takaa tuttuja -96 syntyneitä poikia. Yhteensä ringissä oli 17 poikaa. Talvi treenattiin
ahkerasti kolme kertaa viikossa lähinnä Miikan johdolla. Hallikausi oli jaettu teemajaksoihin, jonka perusteella
treenit painottuivat joko lihaskuntoon, ulkopeliin, sisäpeliin sekä taktiikkaan. Lihaskuntoa parannettiin
kuntopalloilla ja kuntopiireillä. Räpylä ja heittotreenejä oli runsaasti peruskuntokauden jälkeen. Lyöntitreenejä
olisi saanut olla enemmän jo edellisen kesänkin esitysten perusteella, mutta lyöntihallin puute pakotti
harjoittelun painopisteen muihin osa-alueisiin. Pari harjoitusmatsiakin pelattiin halleissa. SMJ95 joukkue
kohdattiin sekä kotona että vieraissa. Nämä pelit olivat tasaista vääntöä. Kotona pelattiin myös NJ95 joukkuetta
ja omia C-poikia vastaan. Näissä peleissä kyyti oli kylmempää.

Ulos siirryttiin heti kun säät sallivat. Tässä vaiheessa eli alppikauden loputtua Pasi tuli vahvemmin mukaan
kuvioihin ja hoiti tunnollisesti kesän treenejä sekä toimi ansiokkaasti mailamiehenä. Heti toukokuun alkupuolella
kävimme pelaamassa pari turnausta, ensin Jyväskylässä ja sitten Kankaanpäässä. Molemmista oli tuliaisina
kakkossija ja tappiot ainoastaan Oulun Lipolle ja SMJ95:lle. Peli oli heti alkukaudesta hienossa kunnossa ja kehitys
edelliseen kesään oli huimaavaa ennen kaikkea ulkopelissä. Heitot lähtivät kovaa ja tarkasti. Myös kiinniotot ja
liikkuminen olivat kehittyneet. Lyönnitkin lähtivät lujempaa, mutta niiden suuntaaminen ja varmuus olisi
kehittynyt enemmän, jos lyöntikertoja olisi talvella voinut lisätä.

Piiricup - hopeaa
Piiricupin alkuturnaus pelattiin Seinäjoella toukokuun lopussa. Pelasimme ensin Lappajärven Veikkoja vastaan,
jossa olimme ylivoimaisia. Myös Seinäjoen -96 joukkue kaatui puhtaasti, joskin peli oli selkeästi tiukempi.
Lopputurnaukseen selvisivät meidän lisäksi NJ95 sekä KOU1. Lopputurnaus pelattiin Kurikan tekonurmella
elokuun alkupuolella. Ensimmäisessä pelissä NJ95 voitti meidät lähes näytöstyyliin. Saimme kuitenkin rivimme
kasaan ja kaadoimme seuraavassa ottelussa Kossun hienolla pelillä. Tässä pelissä pitkään kadoksissa ollut
lyöntipeli löytyi ja juoksuja tehtiin runsaasti. Voimakas myötätuuli ja koppareiden silmiin paistanut aurinko teki
pelistä oikein kunnarijuhlan. Vaasan ulkokenttä piti kuitenkin paremmin ja kotiin vietiin ansaitut hopeamitalit.

D-pojat valtakunnan leirillä Vihdissä. Oikealla Roopen tyylinäyte Itä-Länsi ottelussa ja sekin Vihdissä.
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Piirin kilpasarja – 6. sija

Piirin kilpasarjassa meidän lohkossa pelasivat KaMa Blue, KaMa White, SMJ95 ja KOU1. Tavoitteena oli pääsy kahden
joukkoon ja sitä kautta jatkopeleihin sijoista 1-4. Sarja oli varsin tasainen. Aluksi voitimme Kama Whiten puhtaasti
vieraissa. Seuraavaksi hävittiin SMJ:lle kotona melko selkeästi. Kama Blue voitettiin 2-1 kotona ja KOU1 samoin lukemin
vieraissa. Juuri ennen valtakunnan leiriä pelattiin vielä SMJ:tä ja KaMa Blueta vastaan vieraissa. Juuri näissä peleissä
meidän lyöntipelimme alkoi tökkimään ja sen seurauksena tappiot molemmista otteluista. Viimeisessä ottelussa Kossua
vastaan olivat mitalipelit jo karanneet, joten 1-2 tappio tiesi lohkon 4. sijaa. Jatkopelit pelattiin vasta elokuun lopulla.
Ensin pelasimme Soinissa varamiehisellä ja osittain kuumeisella joukkueella ehkä kauden parhaan pelimme voittaen 2-0.
Viimeisessä ottelussa taistelimme Kankaanpäässä tuttua KaMa Blue joukkuetta vastaan viimeiseen asti, mutta
hävisimme tuon kotarissa muutamaan ulkopelivirheeseen. Tuloksena kuitenkin hyvä 6. sija kovatasoisessa piirin sarjassa.
Edelle ehtivät SMJ95, NJ95, NJ96, KOU1 ja Kama Blue. Taakse jäivät SoSi, Kiri95, ViVe, AA95 ja KaMa White.

Piirin pelisarja – kultaa

Piirin pelisarjaa pelasivat kesän aikana
kaikki D-ikäiset pojat sekä useampi E-
poika. Sarjassa oli yhteensä 16 joukkuetta
jaettuna kolmeen lohkoon. Omassa
lohkossamme pelasivat NJ3, YKV, KaKa95,
KOU3 sekä YPJ. Alkusarja oli pojilta hienoa
peliä vaikka kokoonpano vaihteli joka
peliin. Tässä kaksinkertaisessa
alkusarjassa pojat voittivat lohkon.
Kahdeksan peliä päättyi puhtaasti 2-0,
yksi voitto tuli luovutuksella ja ainut 2-1
tappio NJ3:sta vastaan vieraissa. Tässä
pelissä pelasi peräti seitsemän E-poikaa,
joille peli toimi harjoituksena matkalla
Siilinjärven valtakunnan leirille.

Loppusarjassa vastaan asettui ensin
KOU2. Tämä peli oli sateisella Hietalahden
stadionilla Mailan näytöstä. Jalasjärvellä
koettiin jatkosarjan ainut tappio; 1-2
JaJan kovalyöntistä joukkuetta vastaan.
JaJa muuten voitti piirin leirin pelisarjan
ja oli valtakunnan leirin pelisarjassa
kolmas. Heti seuraavina päivinä pojat
voittivat ensin NJ3:n puhtaasti vieraissa ja
AA96:n kotona. Viimeiseen peliin LaVea
vastaan oli panoksena piirin pelisarjan
mestaruus. Maila tarvitsi ottelusta kaksi
pistettä. Peli oli todella tiukka, mutta
Rantakentältä poistuttiin lopulta
juhlatunnelmissa 2-0 voiton jälkeen.
Hopeaa saavutti Jalasjärvi ja pronssia
hyvin taistellut Lappajärvi.

Atte ja Rami: 
”Samaa mieltä”….

D-poikien  pelisarjan joukkue Jalasjärven 
piirinleirillä.
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Vasemmalla Juuso ja pommin-
varmaa välkkäriä tulossa. 

Oikealla pj Miika Vihdin Itä-Länsi
ottelussa mailamiehenä.

Piirin leiri – 4. sija kilpasarjassa ja 6. pelisarjassa

Piirin leiri pelattiin tällä kertaa Jalasjärvellä. Puitteet olivat hie-
not sillä Pukkioniemen kenttä oli päällystetty uudella hiekka-
tekonurmella. Sää oli tässä turnauksessa varsin koleaa ja sa-
teista. Sehän ei ole koskaan Vaasan poikia haitannut. Leirille 
lähdettiin kahden joukkueen kera.

Kilpasarjan joukkue pelasi läpi turnauksen hienoa peliä. Ensin
kaatui NJ96 lukemin 8-6. SMJ oli jälleen niukasti parempi
juoksuin 4-2. Alajärvi oli selvästi meitä heikompi. Turnauksen
paras peli pelattiin kuitenkin Kossua vastaan, joka voitettiin 9-
1. Tämän seurauksena Kossun pelinjohto viilensi tunteitaan
viereisessä lammessa pienen vedon jälkiseurauksena ☺.
Tahkoa vastaan aamupeli oli vastaavasti turnauksen heikoin
esitys. Heti perään joukkue taisteli kuitenkin hienon 4-4
tasapelin NJ95:sta vastaan. Lippo oli meitä tällä kertaa selvästi
parempi ja voittikin koko turnauksen puhtaalla pelillä ennen
Nurmon joukkueita. Viimei-sessä ottelussa nousimme sillasta
13-7 voittoon Kama Blueta vastaan. Tuloksena tasaisessa
kahdeksan joukkueen sarjassa hieno 4. sija. Taakse jäivät mm.
kovat kilpakumppanimme SMJ95, KOU1 sekä Hyvinkään Tahko.

Pelisarjassa vahvasti E-pojilla täydennetty joukkue taisteli Mika
Niskasen ja Paul Sloten johtamana hienon 6. sijan. Joukkue
voitti NJ4 ja KOU2 joukkueet sekä pelasi tasan KaMa Whitea
vastaan. Suuret kiitokset pelinjohdolle ja E-pojille, jotka
mahdollistivat leirikokemuksen myös pelisarjassa pelanneille
D-pojille.

Leirillä pelattiin myös Etelä-Pohja ottelut. Poikien kilpasarjassa
Pohjaa edustivat Vaasasta Jaakko Aho, Mikael Grön ja Roope
Reinikka. Kaikki pelasivat hyvin Pohjan 2-0 voittoon
päättyneessä ottelussa. Roope lukkaroi ensimmäisen jakson
mallikkaasti ja palkittiin kentän parhaana. Mika Niskanen oli
pelinjohtajana pelisarjan Etelä-Pohjassa. Pelaajista olivat
mukana Anton Strand, Jesse Dahlström ja Markus Niskanen.
Pojat ja Mika täyttivät paikkansa hienosti vaikka itse ottelussa
Etelä olikin niukasti 1-0 parempi.

Valtakunnan leiri – 11.sija

Kauden päätavoite oli tietenkin Vihdin
valtakunnanleiri, jonne lähdettiin yhdellä
joukkueella. Jouduimme selvästi kovempaan
lohkoon, jossa oli etukäteen ajatellen 6-7
jatkopeleihin kykenevää joukkuetta.

Harmittavasti joukkueen lyöntipelissä alkoi myös
olla vaikeuksia juuri ennen leiriä pelatuissa
otteluissa. Tämä ongelma ei sitten poistunut koko
leirin aikana. Ensimmäisessä ottelussa Kossu
tyrmäsi meidät 11-1. Heti perään pelasimme
valtakunnan kovinta joukkuetta eli Lippoa vastaan
häviten 6-0. Vaikean alun jälkeen nousimme
upeaan 7-6 voittoon Kiteen palloa vastaan. NJ96
oli tiukassa pelissä 1-3 parempi. Tämä peli hävittiin
selkeimmin nimenomaan huonon lyöntipelin takia.

Tämän jälkeen voitimme Sotkamon ja Kouvolan
joukkueet. Seinäjoki murskasi meidät peräti 18-0.
Joensuu voitettiin 4-2 ja Kiimingin kanssa
pelasimme tasan 3-3. Sijoitusottelussa vastaan
asettui Ylivieskan Kuula. Vitsailimme ennen peliä,
että meillä on omalla lyöntipelillä mahdollisuudet
1-2 juoksuun, joten ulkopelin olisi oltava tosi
tiivistä. Näin todella kävikin sillä ottelu päättyi
meille 1-0 ja sitä kautta tuloksena 11. sija.

Parempaan olisi ehdottomasti pystytty, jos peli
olisi ollut samassa iskussa kuin alkukaudella. Leiri
oli silti valmentajille ja varmasti myös pojille
mieleenpainuva. Näytti siltä että poikien muut
kuin pelilliset saavutukset olivat selkeästi
huippuluokkaa sekä discossa että muulla vapaa-
ajalla ☺.

Leirillä pelattiin myös Itä-Länsi ottelu. Vaasaa
edusti Lännen lukkarina Roope ja mailamiehenä
Miika. Roope palkittiin Lännen ykköspalkinnolla
selvästi Lännen voittoon päättyneessä ottelussa.
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Tekniikkakisa

Pohjanmaan piiri järjesti tänä vuonna tekniikkakilpailun, jossa taitoja mitattiin kuudessa eri lajissa. Pelaajilla oli kesän
aikana mahdollisuus tavoitella tekniikkakisan pronssi, hopea tai kultatasoa. Vaasan Mailan D-pojat toimivat
koekaniineina kisaa varten jo talvella. Kesällä järjestimme pari kertaa joukkueen sisäiset kisat. 9 Mailan poikaa osallistui
myös Vaasassa järjestettyyn ikäluokan finaaliin. Roope voitti kisan Nicholaksen ollessa kolmas.

Joukkueessa pelasivat:
Jaakko Aho – kärki ja 1-vahti
Atte Ala-Honkola – vaihtaja ja 3-vahti
Mikael Grön – vaihtaja/kotiuttaja ja koppari
Lauri Heinonen – vaihtaja/kotiuttaja ja 2-vahti
Markus Niskanen – vaihtaja/kotiuttaja ja 
”yleispelaaja” 
Alexander Nyman – kärki ja sieppari
Rami Petell – kotiuttaja ja 3-polttaja
Roope Reinikka – vaihtaja/kotiuttaja ja lukkari
Anton Strand – vaihtaja/etenijä ja koppari
Nicholas Sundell – vaihtaja/kotiuttaja ja 2-polttaja
Aleksi Virtanen – vaihtaja/etenijä ja sieppari
Aleksi Ahola – vaihtaja/etenijä ja koppari
Juuso Hautamäki – vaihtaja/kotiuttaja ja 1-vahti
Joonas Rantaniemi – kotiuttaja ja 3-polttaja
Jim Slotte – kotiuttaja ja 3-polttaja
Henrik Vuorenmaa – vaihtaja ja ”yleispelaaja”.
Patrik Wahlsten – kotiuttaja ja 3-polttaja.

Miika Reinikka – valmentaja ja pelinjohtaja
Pasi Ala-Honkola – valmentaja ja pelinjohtaja
Jukka Heinonen – joukkueen johtaja

Kaikki pojat pelasivat pelisarjaa ja useimmat myös kilpasarjan otteluita. Roolit ja vastuut vaihtelivat sarjan ja kokoonpa-
non mukaan. Joukkueessa pelasi myös iso joukko E-poikia. Eli kiitos Ilpolle, Jesselle, Anzalle, Jonille, Lassille, Rasselle,
Laurille ja Santerille.

Suuret kiitokset myös muille pelinjohtoon, harjoituksiin ja taustatyöhön osallistuneille, kuten Mika Niskaselle, Paul 
Slotelle, Nina Wahlstenille, Mikko Aholle ja lukuisille kuskeille. - Miika Reinikka -

D-poikien tekniikkakisan finalistit

D-poikien kuvat: Marita ja Miika Reinikka. (Itä-Länsi kuvat: Leirin kuvakokoelma netissä).

Alakuvissa hieman tunnelmia joukkueen omista 
päättäjäisistä. Keskellä miehet Sundell ja Grön.
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Vaasan Maila C-pojat 2009
Voitaneen sanoa lyhyesti, että kausi oli menestys. 

Talviharjoittelu ja yhteistyö VäVin kanssa

Kiitos Kuusiston Samin ja Mansikkamäen Jaakon avoimen ajattelun, saimme kasaan syksyllä kovaa harjoittelevan ja todella 
hyvähenkisen porukan. Kauden 2008 D-pojista vanhentuneita Mailan junioreita ei ollut joukkueellista, joten VäVin vahvis-
tukset Jaakko Erkkilä, Mikko Hakomäki, Mikko Ahola, Joni Pitkänen ja Valtteri Marttila tulivat todella tarpeeseen.

Talvi mentiin lujaa Samin ja Niemelän Jyrkin hellässä otteessa. Valmentajien otteessa näkyi hyvällä tapaa oma menes-
tyksekäs pelaajaura, asiat osattiin opettaa oikein, perustella ja vieläpä näyttää malliksi. Pojat ottivat opit kiitollisina 
vastaan. Tämä alkoi näkyä kevään harjoitusotteluissa: joukkue hitsaantui kasaan, pelipaikat löytyivät ja huumori kukoisti. 
Osallistumisprosentti harjoittelussa oli todella kova. Aloituspalaverissa Botniahallilla sovittiin joukkueena kauden 
kilpailullisista tavoitteista ja siirryttiin ulkoruokintaan.

Leiri ja Pohjanmaan Pesiksen C-poikien kilpasarja
Päätimme siis osallistua Leirikarsintasarjaan. C-pojat pelasivat ensimmäistä kertaa SM-sarjaa. Leirille karsittiin aluesar-
joissa, Vaasalla vastassa ViVe, AA, NJ, Kou2 sekä HaVe. Vaasa selvitti tiensä kilpasarjaan taistelemaan mestaruudesta 
lohkon kakkosena. Leiri järjestettiin Seinäjoki/Nurmo akselilla, tutuilla kentillä. Alkusarjassa Vaasa tahkosi jatkoon pää-
systä KiPan, PöyUn, SJn, HPn, ViPan, Kirin, KoU1n, KeKin ja ViVen kanssa. Leirin käännekohdaksi muodostui VM-PöyU
ottelu, jossa ratkesi jatkoon pääsy. VM hävisi vahvan alun ja hyvän loppukirin jälkeen ottelun 8-7. Lopputuloksena 
sijoitusottelu VM-Lippo ja 8. sija. 

C-pojat Seinäjoella.
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Piirin kilpasarja pelattiin leirin jälkeen. Pojat
hoitivat tyylikkäästi kirkkaimman mitalin
kaulaansa. Sijoitus sinetöitiin ottelussa VM-
AA, joka pelattiin Vähänkyrön perinteisellä
murskakentällä, edustusjoukkueen voittoi-
san VM-PuMu ottelun jälkeen.

Suurkiitokset kaikille kuljetuksiin osallistu-
neille vanhemmille, talkoissa selkänsä nik-
sauttaneille, taulupojille, sponsoreille ja
niille joita tässä emme muista kiittää.

Tästä on hyvä jatkaa 2010 C-poika-
joukkueena ja pitkästä aikaa taas Vaasan
Mailan omana B-poikajoukkueena!

-Jari Kero-

Arvo-ottelu edustukset ja erityismaininnat

Itä-Länsi Seinäjoella: 

Jaakko Erkkilä 
Kalle Kero

Tsempparipelaaja: 

Samuli Porspakka

Etelä-Pohja Jalasjärvellä: 

Jaakko Erkkilä
Kalle Kero
Mikko Hakomäki 
Mikko Ahola. 

Pelinjohtajana 

Jyrki Niemelä. 

Hattutemppu: 

Kalle Kero
Mikko Hakomäki

Yläkuva:  Tää oli tuskaa, PöU-VM 8-7
Alakuva: ”Viedäänkö ekalla”?
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LADYT MITALIKANNASSA KIINNI

Ladyt ovat vakiinnuttaneet jo jalansijat Vaasan Mailassa ja tämäkin kausi oli
aivan huippu. Menestystä tuli, mutta ennen kaikkea yli 30 naista liikutti,
nauratti, rentoutti ja kuntoili tämän niin jalon lajin parissa. Mukavasti saatiin
tälle kaudelle taas uutta verta riveihin että välillä tuntui että tilanteeseen sopi
kuuluisat sanat: mistä näitä leidejä oikein tulee? Erityisen hienoa oli saada
uusi parivaljakko Teea-Kaisa ja Tommi riveihin. Tommi hoiti pelinjohdon ja
ennen kaikkea henkisen psyykkauksen 110 lasissa koko kauden, ja siitä suuret
kiitokset! Ensi kaudellakin ”kuuntelen Tomppaa”. Kiitokset myös Suville
rahakirstun tarkasta hoitamisesta.

Ladyt osallistuivat kauden aikana Pohjanmaan piirin ladypesissarjaan. Tänä
vuonna sarjassa pelasivat Kauhava, Vaasa ja Lapualta kaksi joukkuetta. Pelit
olivat tiukkoja ja lopputuloksena oli komeasti pronssia. Kahden pisteen päässä
oli jopa kulta.

Taisikin jäädä piirin sarjasta jotain hampaankoloon, koska syksyn
ladyturnauksessa henki oli sellainen, että ei paremmasta väliä. Vaasan veri ei
vapissut ja jokainen pinnisti niin täysillä. Finaalissa tuli vastaan Kauhava ja
tämä trilleri päättyi Vaasan voittoon yhdellä juoksulla 2-1 eli tämän vuoden
ladyturnausvoitto tuli Vaasalle.

Ladyt ja kaupungin työntekijät kokosivat viime syksyn tapaan voimansa yhteen
ja perustivat LeKa-joukkueen syksyn puulaakipeleihin. Siinä saatiin kovaa
vastusta ja tuntumaa naisten palloon. Tiiviin kaksiviikkoisen lopputuloksena oli
hieno 5.sija ja paljon arvokasta pelikokemusta ja –elämystä lisää.

Kaikkien jännittävien pelien lisäksi ladyt ovat treenanneet taas ympäri vuoden.
Ja ladyjen tarinalle ei loppua näy. Talvitreenit on jo sovittu ja mukaan mahtuu
talvella myös miehiä harrastepesiksen merkeissä. Keväällä taas kirmaamme
entistä innokkaimpina uuteen ulkokauteen ja saapa nähdä mitä kesä 2010 tuo
tullessaan : ) -Marita Reinikka-

Kuvat: Marita ja 
Miika Reinikka 
(1 otos/ Nina.W) 
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KESÄPESIS JA PESISKOULU

Nykyään lajitarjonta lapsille ja nuorille on niin laaja, että jokaisen
seuran on ponnisteltava että saa näkyvyyttä ja uusia junioreita
toimintaan mukaan. Kesällä 2009 Vaasan Maila panosti
”ruohonjuuritasoon”. Pesiskoulu on ollut monena vuonna jo
mukana kuvioissa ja tänä vuonna haluttiin nostaa pesiskoululaisten
määrää. Tämä onnistuikin ja pesiskoulun imago saatiin selvään
nousuun. Kiitokset kuuluvat innostaville ja taitaville vetäjille Olli
Peltomäelle ja Kalle Kerolle.

Sama parivaljakko tai paremminkin mopokaksikko luotsasivat
kesäpesistä. Tämä toiminta oli uusi kokeilu. Nyt ei jääty odottamaan
lasten ilmaantumista pesiskentälle vaan jalkauduttiin lasten pariin.

Kesäpesistoimintaa järjestettiin viidellä eri päiväkodilla.
Toiminnassa olivat mukana päiväkoti-ikäisiä lapsia ja koululaisten
kesähoitoon osallistuvia lapsia. Päiväkotien henkilökunta toivat
lapset sovitulle kentälle ja Kalle ja Olli ohjasivat tunnin
liikunnallisen tuokion, jonka aikana oli polttopalloa, pallon heittoa
ja kiinniottoa ja muuta mukavaa. Monilla lapsilla oli ensimmäistä
kertaa räpylä kädessä ja into oli kova. Jokainen ryhmä sai 3 ohjattua
kesäpesiskertaa. Sisätreenien alkaessa mainostamme vielä samoille
lapsille oman ikäisten junioreiden toimintaa.

Toivottavasti moni lapsi löytää tien kivan harrastuksen pariin.
Ainakin tuntumaa on jo otettu ja sekä lasten että päiväkodin
henkilökunnan palautteet ovat olleet todella positiivisia.
Tärkeimmäksi asiaksi nousi se, että lasten mielestä oli kaikkein
jännintä minkä kuvan Olli piirsi kesäpesispassiin tunnin päätteeksi
osalllistumiskohtaan. Kesäpesistoimintaa on tarkoitus jatkaa ensi
kesänä!

-Marita Reinikka-

Yläkuvassa Olli ja Kalle kertovat 
kesäpesis ryhmälle alkavan tunnin 
treenistä. Vasemmalla Olli näyttää 
esimerkkiä ja innokkaasti kaikki 
seurasivat perässä.

Kaksospojat 
kentän laidal-
ta ovat valmii-
na nappaa-
maan pallon 
hanskaan… 
ja yhdessä… 
kuinkas 
muuten ☺

Kuvat: Marita 
Reinikka
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TEKNIIKKAKISA

Tänä vuonna Pohjanmaan piirissä päätettiin kannustaa tekniikkakisan omien henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen.
Heinäkuun loppuun mennessä eri seurat pitivät omia tekniikkakisoja yhteisten ohjeiden ja pistetaulukkojen mukaisesti.
Lajeiksi valittiin pesäpallon 6 perustaitoa; ketteryysjuoksu, tarkkuusheitto, tarkkuuslyönti, pituusheitto, pompottelu ja
syöttö. Jokaisesta lajista oli jaossa 10 pistettä. Kisassa 50 pistettä keränneet saavuttivat kultatason, 45 pistettä oikeutti
hopeaan ja 40 pronssiin. Tekniikkakisa järjestettiin G-D- ikäluokissa sekä tytöillä että pojilla. Maakunnassa näihin
seurojen kisoihin osallistui lähes 400 junioria. Ne, jotka saavuttivat mitalitason E- ja D-ikäluokissa, kutsuttiin loppu-
kilpailuun Vaasaan 20.9. 2009. Nuorempien vastaava kisa käytiin Lappajärvellä. Vaasan kisoissa mittaa toisistaan ottivat
lähes 40 kilpailijaa.

D-pojat: 
1. Roope Reinikka VM
2. Elmo Savola LaVe
3. Nicholas Sundell VM

D-tytöt: 
1. Janette Lepistö Virkiä
2. Riikka Autio LaVe
3. Jenniina Ojala JaJa

E-pojat: 
1. Anttoni Jakobsson VM
2. Ilpo Ala-Honkola VM
3. Santeri Syynimaa ViVe

E-tytöt: 
1. Kaisa Jaakkola LaVe
2. Nelli Rannila LaVe
3.  Essi Ritola JaJa

Onnea kaikille Pohjanmaan piirin tekniikkakisan mitalisteille Tämän ensimmäisen vuoden kokemuksien myötä voidaan
sanoa, että tekniikkakisalla on oma paikkansa lajin eteenpäin viemisessä. Se motivoi omalta osaltaan omien lajitaitojen
kehittämiseen ja omaehtoiseen harjoitteluun. Olemme tässäkin asiassa kokemusta rikkaampina ja muutamien lajien
osalta pisterajat tulevat hieman muuttumaan ensi vuoteen. Toivottavasti ensi kesänä saamme vielä useamman seuran
mukaan tähän tekniikkakisaan ja mahdollisesti myös idean laajenemaan valtakunnalliseksi tapahtumaksi.

-Marita Reinikka-

Sivun kuvat: Nina Wahlsten
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TUOMAREIDEN KENTTÄKOULUTUS

Seuratukirahojen innostamana päätimme kehittää Vaasan
Mailan juniorituomareiden toimintaa. Keväisin pidettävä
tuomarikoulutus uimahallin kokoustilassa on tietenkin
tarpeellinen mutta itse käytännön opastus aloitteleville
tuomareille on jäänyt liian vähäiseksi. Tästä syystä päätimme
järjestää tuomareiden kenttäkoulutuksen. Kouluttajiksi
valittiin sellaiset juniorit, jotka ovat itse käyneet tuomarileirin
ja joilla on riittävästi tuomarointikokemusta. Samassa
yhteydessä koulutettiin myös uusia kirjureita.

Tuomarioppilaat saivat kädestä pitäen tarkkaa opastusta
tuomarin asenteesta, sijoittumisesta ja näytöistä.
Tuomarioppilaat saivat harjoitella jokaista tuomarin paikkaa
ensin yksittäisissä tilanteissa ja koulutuksen lopuksi myös
harjoituspelin mukana. Kouluttajat avustivat pelin aikana
tuomaria ja tarvittaessa peli välillä keskeytettiin ja tilanteet
purettiin uudelleen. Nämä uudet tuomarit saivat vastuuta
syksyn puulaakeissa ja ladypesisturnauksissa. Jotta rima ei olisi
ollut liian korkea, paikalla peleissä olivat myös
tuomarikouluttajat tuomaritarkkailijan toimissa ja antoivat
jokaisesta pelistä kirjallisen palautteen tuomarille.

Tämän tempauksen myötä saimme uusia tuomareita ja
kirjureita mukaan tuomaririnkiin ja tuomaritoiminnan tasoa
nostettua. Palaute on ollut myöteistä ja oli hyvä että
varsinaisen koulutuksen jälkeen, nuoret saivat heti monia
pelejä tuomittaviksi ja siten sisään ajettua itseään uusiin
haasteisiin. Suuret kiitokset tuomarikouluttajille+tarkkailijoille.

Marita Reinikka 

SEURATUKI

Vaasan Maila on saanut seuratukea 1.8. 
2009 – 31.7. 2010 ajalle seuraavasti: 

Vaasanseudun Pesis-Maila-seura ry, 
hanke koppeja kaiken ikää: 2000e

Vaasan Mailan juniorit ry, 
hanke Vireyttä Mailasta: 3000e.

Nyt on siis aika miettiä miten haluamme 
kehittää seuraamme! Ideat jakoon! 

Vaasan Mailan 
kasvatti Jukka-Pekka 
Vainionpäälle 
A-poikien KULTAA 
Nurmon Jymyn 
pelipaidassa. Seura 
onnittelee Jukkista!

Kuvat: Jymyn 
kotisvuilta.

Vaasan Maila - Huti   2009



Puheenjohtaja 
Erkki Teppo

Varapuheenjohtaja
Juhani Mäntymaa

Jäsen
Arto Välkky

Jäsen
Tarja Joensuu

Sihteeri
Leena Knuuttila

Jäsen
Jaana Koitto

Puheenjohtaja
Tarja Joensuu

Varapuheenjohtaja 
Mika Niskanen

Jäsen
Jari Kero

Jäsen
Sami Kuusisto

Jäsen
Niina Autio-

Petell

Jäsen
Pekka 

Heinonen

Sihteeri
Nina Wahlsten

Jäsen
Karita Konttas-

Kuusisto

Jäsen
Jere Dahlström
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Tavoitteenamme on, että nuoret lapset pääsevät kokeilemaan
useita eri lajeja ja tämän kautta innostuisivat harrastamaan
liikuntaa urheiluseuroissa. On suurempi todennäköisyys, että lapsi
viihtyy pidempään tietyn lajin parissa, jos hän itse pääsee
vaikuttamaan lajin valintaan.

Ensimmäiset liikunnan parissa saadut kokemukset ovat merkittäviä
liikunnasta syntyvän vaikutelman muodostumiseen. Mikäli
vaikutelma on positiivinen, viihtyvät lapset todennäköisemmin
pitempään liikunnan parissa. Valmentajamme ja ohjaajamme ovat
asiantuntevia sekä kiinnostuneita lasten ja nuorten
urheilusta. Pyrimme aina huomioimaan asioita kokonaisvaltaisesti
sekä antamaan lapsille positiivisen ja turvallisen kokemuksen.

Harjoittelumme on hyvin monipuolista. Monipuolisuus on tärkeää
lasten motoriikan ja koordinaation optimaalisen kehittymisen
kannalta. Ohjaajamme vastaavat koko toiminnan järjestämisestä
yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Vanhempien ei tarvitse
toimia toimitsijoina eikä myydä arpoja tai muuta vastaavaa.
Pyrimme tekemään osallistumisen mahdollisimman helpoksi.

Finland Sport Academy täydentää suomalaista seuratoimintaa

Tarkoituksena on että lapset löytäisivät meidän avullamme yhden
tai useamman lajin, jota harrastaa urheiluseuroissa.
Lajitutustumiset tehdään yhteistyössä seurojen kanssa. Jokaista
lajia ovat ohjaamassa ammattitaitoiset valmentajat ja ohjaajat.
Toimintamme saa kaikki varansa osallistujamaksuista. Finland Sport
Academy ei saa valtion eikä kaupunkien rahallista tukea. Pyrimme
kuitenkin pitämään osallistujamaksut mahdollisimman edullisina,
jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua. (Lähde: SportAcademy
kotisivut).

http://www.finlandsportacademy.com/

Vastuuvetäjinä 
pesäpallon osalta olivat 
seuran valmentajat: 
Sami Kuusisto ja Pia 
Haglund. 

Heillä apuvetäjinä: Niina 
Autio-Petell, Kalle Kero, 
Nina Wahlsten ja Carola 
Niskanen.

Kuvat: Nina Wahlsten

Nyt pyöritellään käsiä…

Valmentajat Pia, Niina 
ja Sami auttavat räpsiä 
käsiin. 

Tosta otetaan se 
”ilmapallo” kiinni…

Kallen opastamana 
lyöntitekniikkaa… Tää on kivaa…

SPORT ACADEMY 
Tavoitteet & tarkoitus
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STADIKKA PESI KASVOJAAN KESÄLLÄ 2009  -
pesisväki näytti joukkovoiman tehon!

Hääräsimme kuin muurahaiset voisi kai sanoa. 
Viimekesänä pitkästä aikaa tehtiin paljon uutta! Aita, 
lyöntipaikka, kunnostukset.... Perinteiset 
siivoustalkoot saivat väen liikkeelle. Roskat pussiin, 
risut ja ruohot kasaan, vessat siistiksi ja Rantakenttä 
kuntoon – siinä ensimmäinen rutistus. Päälle 
makkaraa ja mehua - kiitokset keittiön väelle jotka 
jokaisissa talkoissa palkitsivat väen herkuilla.

Seuraavaksi kokoontui suuri joukko aktiivista 
seuraväkeä stadionille aloittelemaan aitaprojektia. 
Tarkoituksena oli vaihtaa minigolfia ympäröivä aita 
siistiin verkkoaitaan. Samalla oli varattu kasa lautaa 
kioskin seinien ehostukseen. Hymy aitaporukalla 
meinasi hyytyä kun lapio ensimmäisen kerran kolahti 
kivisen maahan. Yksi, kaksi ... 56 tolppaa. Yksi tolppa 
metrin kuoppa - eeiiiii... Eino koppasi lapion ja näytti 
mallia kuinka kuopat kaivetaan! 

Kun kuului traktorin surinaa alkoi naamat 
kirkastumaan ja homma toimimaan. Jussi oli jo pan-
nut aitaa kumoon, vanhat laudat kasaan ja traktori 
kuoppia kaivamaan. Sen jälkeen jo aikaisemmin Einon 
ja Ekun valamat tolpat kärrätiin kuoppiin ja maata 
päälle. Vähän vatupassia ja avot - ei kun verkko kiinni. 
Tällä konseptilla jatkettiin muistaakseni 5 iltana. 
Lapion varressa hääri jo aikaisemmin mainittujen 
lisäksi mm. Jakobsonin Ari, Pasi A-H,  Marko,  Jukat x 
ainakin 3, sekä lukematon määrä muita. Kun äijät
möyri kuoppien kanssa pisti Ninat puskia kumoon. Ja 
loppukesä näytti - ei huonolla tuloksella. Talkoiden 
välissä kesäpoika Kalle hoiti maisemoinnin. Viimeiset 
tolpat taidettiin pudotella kuoppiin allekirjoittaneen, 
Arin, Ekun ja Einon kanssa heinäkuussa.

Kun aita oli valmis, oli lyöntipaikan vuoro. Uusi 2 
lyöntipaikalla varustettu alue sopii kuin nenä päähän 
paikkaan jossa verkot roikkuu.Pirkon hankkimat puskat 
kruunaavat luomuksemme. Kiitos myös Markolle 
syöttölautasista!! 

Yläkuvassa Jussi.D ”omassa elementissään”…Nyt kaatuu 
aitaa! ☺ Ekku tarkkailee tilannetta ja kaivin-koneen 
työskentelyä. Alakuvassa näkymää aidan takaa. 

Sivun kuvat: Nina Wahlsten

Vaasan Maila - Huti   2009



Varsinaiset ruutiukot oli asialla kun kauan karmealta
näyttäneet katsomon alustat saatiin siivottua. 3
peräkärryllistä roskia, risuja ja muuta kärrättiin pois. Risto,
Lasse ja Markku pistivät hihat heilumaan ja n. +28 asteen
lämmössä jälkeä syntyi (ja vissyä kului...). Hommaei ollut
helppo, sen osoitti polven ja pääkopan mustelmat ja kolot.
ARVOSTETAAN TÄTÄ RUTISTUSTA JA HUOLEHDITAAN ENSI
KESÄNÄ ROSKAT ROSKIIN - EI TARVITSE KENEKÄÄN
KONTTIA NIITÄ KATSOMON ALTA JÄTESÄKKEIHIN!

Kausi alkoi olla jo pulkassa kun päätimme vielä
tarttua viimeiseen rojektiin - vanha lippukoju
puruskan puolella oli tullut tiensä päähän. Ja hyvä
olikin, että meni myöhäiseen. Koppi pisti kunnolla
kampoihin, oli meinaan sen verran pitkillä nauloilla
piikattu. Ja olipa ampiaisetkinsaaneet rakennella
pesiään muutaman vuoden kenenkään häiritsemättä.
No, nyt sekin on tehty. Paikalla siisti verkkoaita.

Ja ikään kuin menestyksekkään kesän niin urheilullisesti
kuin yhteishengenkin osalta, lopuksi tai uuden aluksi,
kokoonnuimme marraskuussauuden lyöntitalimme kun-
nostustalkoisiin. Aloitimme pienemmällä porukalla
rakennustelineiden kokoamisella jotka olivatkin kovassa
käytössä. Suurien ilmastointiputkien pudottelu lähes 10 m
korkeudesta ei olisi onnistunut ilman niitä. Miika kiipeili
kuin jia Tseng MI 3:ssa, poraili, sahaili ja palaset irtoili.

Pasi hoiti insinöörityön = putkian alassaattamisen. Ja
tarkasti hoitikin. Tahmean ja makean päivän päätteeksi,
vanhassa sokerin kiinteistössä kun oltiin, tila alkoi näyttää
sellaiselta kuin olimme haaveilleet. Marita kuurasi seiniä,
siisti vessan käyttöömme ja paljon muuta. Risto ja Lasse
hoitelivat viikolla romut kauppaan, siistivät vielä hieman
paikkoja ja homma oli tekonurmen hiekkaa vailla valmis. C-
pojat hoitivat ämpäritalkoilla hiekat matolle ja paikka oli
valmis korkattavaksi. Paikka on ollut jo kuukauden kovassa
käytössä tätä kirjoittaessani. PIDETÄÄNSE SIISTINÄ JA
KUNNOSSA. TÄLLAISIA TILOJA ON TODELLA VAIKEALÖYTÄÄ.

Yhteenvetona ja lyhyesti - upea kesä! Suurkiitokset
kaikille talkoisiin osallistuneille. Erityiskiitos Ekulle
taustatöistä, Einolle ja Kallelle väliajoillatehdyistä
töistä ja kentän hoidosta, Pirkolle ja Ninalle
emännöinnistä ja kodinomasiseta kioskista, Miikalle
ja Maritalle, Ristolle, Lasselle ja Markulle sekä
mainiolle kaivurimiehellemme! Ensikesänä
jatketaan. -Jari Kero-

Jari ja motor oil ☺☺☺☺

TAUKO 

Lyöntitallia 
remppaamassa.
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PÄÄTTÄJÄISET

Seuran yhteistä päätöstilaisuutta vietettiin
Nuorisotalolla la 31.10. Jälleen kerran oli
paikalle saapunut iso joukko mailalaisia
juhlistamaan hienosti päättynyttä kautta.

Miesten edustusjoukkueen nousu takaisin
Ykköspesikseen oli vielä tuoreena kaikkien
mielessä ja junioritkin odottivat innokkaasti
palkintojenjaon alkamista.

Iltaa jatkettiin vielä myöhään yöhön, kun
aikuiset jatkoivat iltaansa seuran omassa
jatkotilaisuudessa Nuoriskalla. Paikalle saapui
upea määrä juhlijoita, edustusjoukkue
mukaan lukien. Ilta oli hauska ja vauhdikas.
Ohjelmassa oli pientä ”kisaa”, karaokea ja
muuta mukavaa. Nina & Niina kiittää… ☺

Sivun kuvat: Vesa Saukkoranta ja 
Nina Wahlsten.
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PÄÄTTÄJÄISISSÄ PALKITUT

F-tytöt eivät vielä pelanneet
sarjapelejä, mutta harjoittelivat koko
kauden Miia Äkkisen, Kirsi Clärkin ja
Kati Jokelan johdolla.

Joukkueelle pienet muistolahjat
jakoivat edustusjoukkueen pelaajista
Keijo Saarenmaa ja Ari Männistö.

F -POJAT (piirin B-sarja)

Tehotilasto: Henrik Niskanen
Yleispelaaja: Mikko Peltomäki
Ulkopelaaja: Johannes Kupila
Kehittynyt: Lauri Häkkinen
Fair Play: Rony Saari

E -POJAT (piirin A-sarja)

Tehotilasto: Jesse Dahlström
Yleispelaaja: Anttoni Jakobsson
Ulkopelaaja: Ilpo Ala-Honkola
Kehittynyt: Lauri Katajamäki
Fair Play: Santeri Sinkkonen

E -POJAT (piirin B-sarja)

Tehotilasto: Joni Ojala
Yleispelaaja: Riku Reinikka
Ulkopelaaja: Lassi Hakamaa
Kehittynyt: Oliver Matila
Fair Play: Markus Hietanen

D- TYTÖT (piirin B-sarja)

Tehotilasto: Noora Rintamäki
Yleispelaaja: Riikka Petell
Ulkopelaaja: Tiia Koitto
Kehittynyt: Jasmin Ruutiainen
Fair Play: Annika Herttua

Sivun kuvat: Vesa Saukkoranta
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D- POJAT (piirin A-sarja)

Tehotilasto: Roope Reinikka
Yleispelaaja: Mikael Grön
Ulkopelaaja: Nicholas Sundell
Kehittynyt: Aleksi Ahola
Fair Play: Aleksi Virtanen

D- POJAT (piirin B-sarja)

Tehotilasto: Patrik Wahlsten
Yleispelaaja: Lauri Heinonen
Ulkopelaaja: Henrik Vuorenmaa
Kehittynyt: Alexander Nyman
Fair Play: Markus Niskanen

C- TYTÖT (piirin B-sarja)

Tehotilasto: Reija Alamäki
Yleispelaaja: Katariina Perälä
Ulkopelaaja: Emilia Majaniemi
Kehittynyt: Marjatou Sillah
Fair Play: Reetta Hautala

C- POJAT (piirin kilpasarja)

Tehotilasto: Kalle Kero
Yleispelaaja: Jaakko Erkkilä
Ulkopelaaja: Mikko Hakomäki
Kehittynyt: Joonas Hautamäki
Fair Play: Oliver Vesterlund

MIESTEN II (Maakuntasarja)

Tehotilasto: Jouko Haapakoski
II-palkinto: Kari Saari
III-palkinto: Eetu Viitasalo

MIESTEN I (Suomensarja)

Palkittavat: Keijo Saarenmaa
Ari Männistö
Teemu Auronen

Tulokkaat: Olli Peltomäki
Kalle Kero

Pelinjohtaja: Jarmo Ania

Koko joukkueelle taustajoukkoineen 
palkittiin muistolautasella.

Sivun kuvat: Vesa Saukkoranta
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LADY-PESIS

Piirinsarja: Pronssi
Ladyturnaus: Kultaa ☺
Ladyturnaus: Kiertopalkinto
Marita Reinikka: Pohjanmaan Pesis  

muistaa Maritaa 
pokaalilla aktiivisesta 
toiminnasta lady-
pesiksen ja 
tekniikkakilpailun 
suunnittelusta ja 
järjestämisestä.

HATTUTEMPPU (3 kunnaria samassa
pelissä)

D-pojat: Lauri Heinonen
C-pojat: Kalle Kero

Mikko Hakomäki
Miesten I: Keijo Saarenmaa

RYHTINUORET

C-tytöistä: Paula Saukkoranta
C-pojista: Samuli Porspakka

VUODEN VALMENTAJA

Mika Niskanen

PESISPERHE

Nina ja Patrik Wahlsten

VUODEN TUOMARI

Aleksi Jakobsson

PESISKENTÄLLÄ PUUHASTELIJAT:

Arvo Salonen
Aulis Ojanperä
Pirkko Tikkakoski
Eino Tikkakoski
Simo Roimela (
MI kuulutus otteluissa)

Sivun kuvat: Vesa Saukkoranta
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Sivun kuvat: Vesa Saukkoranta
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PUULAAKI 

on saatu onnellisesti päätökseen! Sijoitukset ovat 
selvinneet upeiden pesispelien jälkeen. LÄMPIMÄT 
ONNITTELUT pronssia napanneelle ABB Motorsille, 
hopeaa hienosti pelanneelle TDT:lle ja viime kaudelta 
hopean KULLAKSI muuttaneelle 2pesäJusseille!

Sarja saatiin pelattua läpi upeissa syyskeleissä. Aurinko 
paistoi...ja sitä rataa...Finaalipäivänä tosin vähän vettä 
ripotteli, mutta sekin jäi vain pariin lyhyeen 
"kuuroon”. ☺

Kahden viikon ajan puulaaki tarjosi niin pelaajille kuin 
katsojillekin todella mahtavaa, viihdyttävää, taitavaa ja 
eritoten hauskaa pesäpalloa!

Kausi 2009 "paketoidaan"! :) Lämpimät kiitokset kaikille 
joukkueille. Tapaamisiin ensi vuonna. 

Vaasan Maila
Puulaaki 2009
Nina Wahlsten

SIJOITUKSET

Kultaa: KakkospesäJussit
Hopeaa: TDT
Pronssia: ABB Motors
4. Wärtsilä
5. Le-Ka
6. Akateeminen Etulaiton
7. SOP Metal
8. Uimahalli
9. Päihdehuollon Pullonlyöjät
10. Vacon

Mitalijoukkueet: 

Kultaa: 2pesäJussit
Hopeaa: TDT
Pronssia: ABB Pronssia
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Ja sitten AIVAN ÄLYTTÖMÄN ISOT :)
kiitokset kaikille puulaakiturnauksessa 
tuomareina olleille Vaasan Mailan eri ikäisille 
junioripelaajille. Tuomaritoiminta toimi enemmän kuin 
hienosti! Loistavaa pojat! Siitä se tuomariura sitten 
aukeaa!!!:) Tsemppiä tuleviinkin peleihinne, joissa tulette 
esiintymään raitapaidat päällä. :) 

Tuomarit kuvassa vasemmalta: Mikael Grön (tuomarina 21 
ottelussa), Jeremias Kupila, Patrik Wahlsten (tuomarina 24 
ottelussa), Nicholas Sundell (tuomarina 20 ottelussa) ja 
Juuso Hautamäki.

Muut junnutuomarit: Roope Reinikka, Riku Reinikka, Hessu 
Niskanen, Nicholas Suominen, Johannes Kupila, Lauri 
Heinonen, Olli Ala-Honkola. (Aikuisetkin tuomarit olivat 
välillä hommissa: Arvo Salonen, Mika Niskanen ja Carola 
Niskanen.) KIITOS KAIKILLE! :)

WÄRSTILÄ sijalle 4.

LE-KA upeasti sijalle 5.

AKATEEMINEN
ETULAITON nappasi
sijan 6.

SOP Metal sijalle 7.
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LAUSAHDUKSIA 
KENTÄN LAIDALTA:

Pelin jälkeen 
katsomosta kuului 
TDT:n joukkueen 
pelaajakommentti: 
"Nyt pelattiin 
joukkueelle" ☺

SOP Metal
kommenttia 
kiilasta: "Täähän
meni yllättävän 
hyvin" :)

Päihdehuollon 
Pullonlyöjät 
"keskittymässä" jo  
sijoituspeleihin ja 
kommentit 
kuuluivatkin: 
"Tavoitteena avata 
pistesaalis 
sijoituspelissä" ☺

Ja aukesihan se. 
Tuloksena sija 9.

Uimahallin pirteä joukkue 
taisteli sijalle 8.

Päihdehuollon Pullonlyöjät
ja tavoite saavutettu. Sija 9.
on klaarattu ☺☺☺☺

Vacon taisteli hyvällä 
huumorilla ja piti pintansa 
sijoittuen sijalle 10.
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F-TYTTÖJEN KUULUMISIA

Kesällä 2008 toteutettu Pimupesis-tempaus poiki
seuralle joukkueen myös tyttöjen nuorimpaan
ikäluokkaan. Vuosi sitten aloitettiin omat F-tyttöjen
harjoitukset ja mukana oli kymmenisen tyttöä.
Kauden aikana toiminta pyörähti hienosti käyntiin ja
porukkaan kuului kesällä 2009 jo parikymmentä
innokasta pesistyttöä. Tämä jos mikä luo uskoa
tyttö- ja naispesiksen uuteen nousuun Vaasan
Mailassa!

Syksyllä 2008 käynnistimme saliharjoitukset
Hietalahden koululla. Harjoituksia ovat ohjanneet
valmentajakolmikko Kati Jokela, Kirsi Clärk ja Miia
Äkkinen. Kaikki valmentajat ovat itsekin pelanneet
pesäpalloa ja Katilta löytyy myös aikaisempaa
valmennuskokemusta. F-tytöistä suurin osa aloitti
pesisharrastuksen Vaasan Mailan organisoiman
Pimupesis-tempauksen myötä kesällä 2008, joten
lähes kaikki tytöt olivat enemmän tai vähemmän
aloittelijoita.

Sunnuntai-iltapäivisin Hietalahden koulun saliin
kokoontui toistakymmentä tyttöä harjoittelemaan
tunnin ajaksi pesiksen perusasioita. Harjoittelimme
ahkerasti oikeaa heittoasentoa ja vähitellen se
löytyikin ihan automaattisesti eikä tarvinnut enää
muistella kumpi jalka onkaan edessä. Kopitellessa
harjaantui huomattavasti myös kiinniottamisen
taito. Lyöntitekniikkaa tytöt jaksoivat treenata
hienosti, vaikkei osumia vielä paljon tullutkaan.
Pidimme tärkeämpänä oikean lyöntiliikkeen
oppimista kuin osumien määrää. Lyöntivalikoima
karttui talven aikana myös pystymaila- ja
vaakamailanäpillä. Näppejä lyötäessä tytöt saivat
syötellä toisilleen, mutta kovia lyöntejä lyötäessä on
vielä ollut aikuinen syöttämässä.

Kesän tullen harjoituksia jatkettiin pesäpallo-
stadionin takana olevalla Rantakentällä. Tyttöjä tuli
pitkin kesää lisää ja elokuussa viimeisten
harjoituksien aikaan mukana oli yhteensä 22 tyttöä!
Kesällä 2009 ei vielä osallistuttu sarjapeleihin vaan
harjoiteltiin Rantakentällä kerran viikossa.
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Pesis on pelinä aika vaikea ja harjoittelimme sen
saloja tilanne kerrallaan. Tutustuttiin
pesiskenttään ja sen rajoihin, opittiin että
kentällä on kotipesä ja kolme muuta pesää ja
että pelissä on ulko- ja sisäjoukkueet. Kesän
mittaan alkoi käydä selville pelin perusideakin ja
ymmärrettiin minkä takia pallo pitää palauttaa
kotipesään nopeasti. Saimme harjoituksissa
aikaan pientä peliäkin ja siinä todella huomasi,
että kauden aikana tytöt olivat kehittyneet ihan
silminnähtävästi. Pelaamaan oppii pelaamalla!

Olemme todella iloisia siitä, että uusia tyttöjä on
tullut näin paljon mukaan. Kesän mittaan mekin
kohtasimme lasten pesisvalmentajille tutun
jutun: kun uusia aloittelevia pelaajia tulee
”tipotellen” koko ajan mukaan, on vaikea edetä
harjoituksissa eteenpäin kun uudestaan ja
uudestaan lähdetään perusasioista liikkeelle.

Kausi 2010 päätettiinkin startata toisenlaisella
periaatteella: nyt kun tyttöjä on näin paljon
mukana, pyritään selkeästi menemään
harjoittelussa eteenpäin ja opettelemaan ihan
uusia juttuja eikä enää lähdetä koko joukkueen
voimin aivan alusta liikkeelle uusien pelaajien
tullessa mukaan. Tavoitteenamme on pelata
sarjapelejä ensi kesänä, joten näin kuuluu
edetäkin, jotta ”pesiksen lyhyt oppimäärä” olisi
hallussamme ennen pelikauden alkamista.

F-tyttöjen runsaslukuinen joukkue luo uskoa
tyttö- ja naispesiksen tulevaisuuteen Vaasan
Mailassa muutaman hiljaisemman vuoden
jälkeen. Erityisen hienoa on, että juuri
nuorimmassa ikäluokassa on näin paljon tyttöjä
mukana. Näin saadaan innostus viriämään
lasten keskuudessa lajia kohtaan ja varmistetaan
että pelaajamateriaalia löytyy tulevaisuudessa
isompienkin joukkueisiin.

Tervetuloa kannustamaan F-tyttöjä ensi kesän
peleissä! F-tytöt harjoittelevat sunnuntaisin
Länsimetsän koululla klo 15.30-16.30.

Miia Äkkinen

Vaasan Maila - Huti   2009



JERE ”DALLA” DAHLSTRÖM NAPPASI VIMPELIN PELIPAIDASSA
SM-PRONSSIA KAUDELLA 2009

Lempinimi: Dalla, Jekku
Syntymävuosi: 1980
Ammatti: pesäpalloilija
Pelipaikka: lukkari, linja
Harrastan: myös kalastus, talvilajit, pallolajit...
Urheilussa 
parasta: treenipäivä
Luonteeltani: rauhallinen ...
Haluaisin 
olla: en tiedä vielä mikä
Mieliruokaa: riista, perunamuusi, kermakastike, 

puolukkahillo
Mielirepliikki: "Kevyesti kulkee vihanneksilla ja colalla!"
Mielimusiikkia: kaikki menee

Vaasan Maila onnittelee lyöjäkunkkua ja pronssimitalistia!       Kuvat ja haastattelu: Vimpelin Vedon kotisivut

Vaasan Maila - Huti   2009

Jukka-Pekka Vainionpään lisäksi myös Ville Kero  
pelasi Nurmossa. NJ A-pojissa paikkaamassa olivat 
myös Olli Peltomäki ja Jani Pylkkä.  Seura 
onnittelee kaikkia KULTA-mitalisteja.

SMJ B-pojissa pelasivat Olli Peltomäki, Jani Pylkkä, 
Eetu Viitasalo, Miika Jyrkiäinen ja Kalle Kero. 
Saksan Jussi pelasi  muutaman pellin. 

Sami ”mutteri ” Kuusisto oli 2 pelinj ohtajana
SMJ:n väreissä. B-pojat pääsivät ylempään 
jatkosarjaan, mutta jäivät siinä sitten lohkonsa 
viimeiseksi.

Itä-Länsi edustuksia oli seuramme kasvateilla 
seuraavasti:
Miesten Superpesis: Jere Dahlström
Miesten Superpesis: Aki Orava
A-pojat: Jukka-Pekka Vainionpää
_________________________________________
SUPERPESIS
Vuoden tulokas: Jukka-Pekka Vainionpää
Vuoden jokeri: Jere Dahlström
Tehopelaaja: Jere Dahlström
Lyöjäkuningas: Jere Dahlström
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