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KATSAUS KAUTEEN 2011 

Vaasan Mailan edustusjoukkue lähti 

kilpailukauteen 20 11 vahvasti nuoren-

netulla joukkueella. Harjoitusrinkiin 

kuului 20 pelaajaa, joista seuran omien 

nuorten pelaajien osuus oli noin puolet. 

Vähimmäistavoite joukkueella oli säilyt-

tää sarjapaikka kaudelle 2012 ja tämä 

tavoite saavutettiin jo hyvissä ajoin 

runkosarjan vielä pyöriessä. Edustus-

joukkue päätti loistavasti menneen 

kautensa selvittäen tiensä aina välieräot-

teluihin asti. 

B-pojat pelasivat SM-sarjassa ja jatkoivat 

runkosarjan jälkeen ylemmässä jatkosar-

jassa sijoittuen lopulta valtakunnallisesti 

kymmenen parhaan joukkoon. Mitalipe-

lit eivät jääneet kauas. Naisten joukkue 

nousi maakuntasarjaan ja pelasi kauden 

läpi nuorella joukkueella, johon kuului C 

ja B-ikäisiä tyttöjä sekä muutama vähän 

kokeneempi pelaaja. Naisjoukkueelle on 

rakennettu vahvaa pohjaa juniorityttöjen 

kautta ja tulosta saatiin jo tänä kesänä 

sarjanousun myötä. 

Juniorijoukkueita pelasi kauden 2011 

aikana piirin eri sarjoissa kaiken kaikki-

aan yksitoista ja kun tähän lisätään B-

nuorten SM-sarja, Miesten II joukkue 

maakuntasarjassa, Miesten I joukkue 

Suomensarjassa ja Naisten joukkue 
piirisarjassa, niin Vaasan Mailassa jatke-

taan edelleenkin vahvaa junioritoimin-

taa, joka tuottaa pelaajia aikuisten sar-

joihin vuosittain. Tämä halutaan seuras-

sa taata jatkossakin mm. laadukkaalla 

valmennuksella, hyvillä harjoitusolosuh-

teilla  ja yhä enemmän yksilön henkilö-

kohtaiseen kehittymiseen satsaamalla 

myös yksilönä ja sitä kautta joukkuepe-

laajana. Tätä kautta seuran tulevaisuus 

näyttää nyt todella hyvältä.  

Voimme nyt lähteä rakentamaan edus-

tusjoukkuetta, joka lähivuosien aikana 

tavoittelee jo nousua kansallispelimme 

pääsarjatasolle, Superpesikseen. 

Yrityksille ja muille yhteisöille suunnattu 

seuran järjestämä puulaakipesiksen sarja 

toteutettiin tänäkin syksynä ja kahdeksan 

joukkueen voimin. Mitalikolmikosta 

Wärtsilä nappasi kultaa, ABB hopealle ja 

RuMa:n (Runsorin Maila) joukkue prons-

sille. 

KURKISTUS TULEVAAN 

Kausi 2011 antoi upeat pohjat lähteä 

uuteen kilpailukauteen. Edustusjoukkue 

rakennetaan edelleenkin vahvasti seuran 

omista nuorista ja muutamasta ko-

keneemmasta pelaajasta, jotka hekin ovat 

suurelta osin seuran omia kasvatteja. 

Edustusjoukkueen lisäksi seurassa lähde-

tään nyt rakentamaan vahvaa alustaa 

tulevaisuuden edusjoukkuetta varten, kun 

seurahistoriassamme ensimmäisen kerran 

A-pojat tulevat pelaamaan nuorten Su-

perpesistä.  B-pojat jatkavat edelleenkin 

poikien SM-sarjassa. Ensi kaudelle on 

luvassa tasokasta vaasalaista pesäpalloa. 

Kaiken tämän lisäksi Vaasan Maila viettää 

80 vuotisjuhliaan vuonna 2013. 

Vaasan Maila kiittää kumppaneitaan 

hyvästä yhteistyöstä. Kaikkia vapaaehtois-

toimijoitaan, valmentajia, pelinjohtajia ja 

joukkueenjohtajia panostuksestanne 

vaasalaisen pesäpallon eteen. 

Puheenjohtaja  
Erkki Teppo 

 

 

 

 



EDUSTUSJOUKKUE 

Miesten edustusjoukkueen kausi alkoi 

monella tapaa vaiherikkaalla syksyllä, 

jonka lopputuloksena päädyttiin vaihta-

maan sarjapaikkaa Maila-Jussien kanssa 

ja suuntaamaan katseet kohti suomisar-

jaa ykköspesiksen sijaan, valitettavasti. 

Kyseinen päätös oli monelle mukana 

olleelle täydellinen tyrmäys, josta toi-

puminen kesti pitkän aikaa. Edellisellä 

kaudella mukana olleet runkopelaajat 

lähtivät muihin joukkueisiin, joissa heille 

pystyttiin tarjoamaan heidän tasonsa 

mukaista peliaikaa ja haasteita, joita 

Mailassa ei sillä hetkellä voitu tarjota. 

Homma oli kuitenkin saatava jatkumaan, 

oli sarjataso mikä tahansa. Seurassamme 

on paljon lupaavia pelaajan alkuja, joille 

pitää taata tulevaisuus seurassa, jossa on 

laadukas valmennus/treeniympäristö ja 

perinteikäs edustusjoukkue. Kaikesta 

tästä täytyy jo tässä vaiheessa kiittää Jari 

Keroa, jota ilman koko mennyt kausi olisi 

jäänyt pelaamatta, jopa suomisarjassa-

kin. Jari on valanut uskoa hommaan 

alusta asti kaikkein vaikeimpina hetkinä 

ja saanut joukkueen rakentamisen lopul-

ta aluilleen värikkäiden ja vaikeiden 

vaiheiden jälkeen. Jari sai houkuteltua 

joukkueen mukaan marraskuun tienoilla 

allekirjoittaneen ja Maila-ikonimme Harri 

Majan ja tällä porukalla aloimme kartoit-

taa mistä ja minkälaiselle pohjalle ka-

saisimme joukkueen. Itsestään selvää 

tässä vaiheessa oli se, että edustusjouk-

kue nuorentuisi merkittävästi. 

  

Talven mittaan saimme kartoitettua 

joukkueeseemme uusia ja vanhoja pelaa-

jia mukaan treenaamaan yhdessä B-

junnujemme kanssa. Lopulta saimme 

myös Mäntymaan Pekan vahvuuteemme 

ja päätimme yhdessä joukkueen konka-

riosaston (Pekan, Hapan ja Tatin) kanssa 

tehdä tiivistä yhteistyötä. Heistä muo-

dostui lopulta joukkueen kapteenisto,  

 

 

jolle suuret kiitokset venymisestä myös 

valmennuksellisella ja nuorien pelaajien 

kasvatuksellisella puolella. Talven aikana 

sain pelinjohtoon mukaan parikseni 

Niemelän Jyrkin, joka toi joukkueen 

mukaan Järviseutumaista asennetta. 

Samoin Niemen Mikko tuli huoltoryh-

mään mukaan legendaarisen huolta-

jamme Markku Leivon oppiin. Lopulta 

ehti jo tulla helmikuu ennen kun saimme 

sellaisen porukan kasaan, millä voitaisiin 

harjoitella myös ulkopeliä. Tiedostettiin 

siis, että on vähän aikaa ja paljon hom-

maa uuden nuoren joukkueen kanssa. 

Kävimme henkilökohtaisella tasolla 

keskusteluja pelaamisesta, sekä hioimme 

huolella kuvioita Botniahallissa jossa B-

ikäiset olivat jo marraskuusta asti harjoi-

telleet. Maaliskuussa pelasimme yhteen-

sä kolme harjoitusottelua Botniahallissa, 

jotka auttoivat osaltaan hiomaan kuvioi-

ta yhteen. Näin pääsimme myös käsiksi 

asioihin, joihin tarvittiin lisää panostusta. 

Aika meni pääosin lajitaitojen harjoitte-

lemiseen, joten fysiikan treenaus jäi 

omalle vastuulle, sekä yhteistreeneissä 

sisällytettyinä ulkopelitreeneihin. Tree-

nikausi menikin yllättävän hyvin otettaen 

huomioon, ettei kunnon fysiikkapohjia 

oltu saatu tehtyä normaaliin tapaan 

syksystä asti. 

  

Kevät koitti jälleen yllättävän nopeasti 

lyhyen talviharjoittelun jälkeen. Sarja-

kauteen lähtikin siis ennakkoluuloton, 

luultavasti koko Vaasan Mailan historian 

vaasalaisin ja nuorin edustusjoukkue. 

Talven ajan oli metsästetty vapaina 

olevia pelaajia ja saimmekin lopulta 

mukaan muutaman maakuntasarjapelaa-

jan, joiden myötä saimme kokemusta 

tietyille pelipaikoille. Hieman takapakkia 

kauden alkuun tuli sillä, ettemme saa-

neet yhtään harjoitusottelua ulos. Tä-

män piikkiin voi osittain laittaa sen, että 

saimme melkoisen kylmää kyytiä heti  

 

 

ensimmäisessä sarjaottelussa Tampe-

reelta. Sisäpeli kulki jo hallipeleistä asti, 

mutta ulkopelissä tuli lukemattomia 

helppoja virheitä, joista vastustaja pääsi 

aina peliin mukaan. Tämä toikin epäta-

saisuutta peleihin vierasotteluissa aina 

hyvän kotipelin jälkeen, joissa ulkopeli 

toimi yleensä mahtavasti ja vähin vir-

hein. Pelillisenä tavoitteena kauteen 

lähdettäessä, oli säilyttää sarjapaikka. 

Päätavoitteena oli kuitenkin ajaa Mailan 

nuoria pelaajia edustusjoukkueeseen ja 

samalla kasvattaa heitä pelaajina. Pelilli-

sesti kehityimme kauden edetessä sil-

miinpistävästi ja uusia onnistujia löytyi 

lähes joka ottelussa. Joukkueemme 

nuoreni kauden loppua kohden mentä-

essä, kun taas esimerkiksi naapuripitäjäl-

lä ikäkeskiarvo vain nousi. 

  

Kausi oli loppuviimein kaikin puolin 

nousujohteinen. Pystyttiin näyttämään 

kaikille epäilijöillekin, että edelleen 

osataan nuorellakin porukalla pelata ja 

Vaasan Mailaa on vaikea voittaa varsin-

kaan kotona, jossa menetettiin koko 

kauden aikana ainoastaan kaksi jaksoa. 

Kauden helmiin kuuluu ehdottomasti 

kotivoitto koko sarjan ylivoimaisesta 

ennakkosuosikista Vähänkyrön Viestistä. 

Hilpeyttä katsomoissa herätti sellainen-

kin asia, että kautemme kesti lopulta 

päivän verran pitempään kuin Kyröläisil-

lä. Upea kesämme päättyi kuitenkin 

saappaat jalassa kaatuen pudotuspelien 

puolivälierissä runkosarjan voittanutta 

Ikaalisten Tarmoa vastaan. Pystyimme 

antamaan hyvän vastuksen Tarmolle, 

vaikka parissa viimeisessä pelissä muu-

tama runkopelaajamme joutuikin jättä-

mään leikin kesken loukkaantumisten 

johdosta. Muutama nuori junioripelaaja 

nosti tasoaan ja pelasi yhden kauden 

parhaimmista peleistä näissä viimeisissä 

koitoksissa. Varsinkin Keron Kalle nousi 

uudelle tasolle pudotuspeleissä, joka 

Kuva: Tapani Parkkari 



toivottavasti antaakin potkua tuleville 

vuosille. Parhaiten kauden aikana kehit-

tyi B-ikäinen Joonas Hautamäki, joka 

pääsi hyvään oppiin heti talvesta asti 

pelaamalla Mäntymaan Pekan vierellä 

linjassa.  Pelaajakohtaiset tilastotkin 

näyttävät mieluisilta joukkueen kannalta, 

sillä Pekka voitti koko runkosarjan kärki-

lyöntitilaston ja Maila-ikonimme löytyi 

lyöjätilaston kärkikolmikosta pari peliä 

vähemmän pelanneena. 

 

Kiitos koko joukkueelle menneestä kau-

desta, joka oli vaikeista lähtökohdista 

huolimatta lopulta menestys! Paljon 

hyvää saadaan aikaan kun tehdään 

oikeita ja sovittuja asioita treeneissä ja 

peleissä ja pelataan asenteella. Nuorem-

pien on hyvä muistaa tulevina vuosina, 

että työnteko ei lopu ikinä eikä kukaan 

ole koskaan valmis pelaaja. Kiitokset 

myös yhteistyökumppaneillemme ja 

katsojillemme, jotka uskoivat meihin 

vaimeimpinakin hetkinä. Ensi kauden 

joukkueen rakentaminen alkaa olla jo 

hyvällä mallilla ja luvassa on jälleen aitoa 

vaasalaista pesäpalloa parhaimmillaan. 

Tervetuloa ensi vuonnakin seuraamaan 

ja kannustamaan Vaasan Mailaa eteen-

päin! 

 

PS. Erityiskiitos koko joukkueen puolesta 

General Managerillemme Jukka Havu-

lehdolle erinomaisesta työstä varainhan-

kinnassa ja uusien yhteistyökumppanei-

den hankkimisesta! 

 

 

Terveisin 
Sami Kuusisto 

 

 

SARJATAULUKKO 

 Joukkue OTT V T H (3p- 2p- tp- 1p- 0p) Juoksut P 

1.  Ikaalinen 18 17 0 1 (14- 3- 0- 0- 1) (327 - 119) 48 

2.  Vähäkyrö 18 14 0 4 (11- 3- 0- 2- 2) (228 - 86) 41 

3.  Tampere 18 12 0 6 (9- 3- 0- 1- 5) (213 - 115) 34 

4.  Vaasa 18 11 0 7 (9- 2- 0- 1- 6) (206 - 153) 32 

5.  Ylihärmä 18 8 0 10 (6- 2- 0- 3- 7) (195 - 173) 25 

6.  Koskenkorva 18 6 0 12 (5- 1- 0- 2- 10) (117 - 194) 19 

7.  Vimpeli 18 6 0 12 (4- 2- 0- 3- 9) (161 - 203) 19 

8.  Nurmo 18 7 0 11 (2- 5- 0- 0- 11) (160 - 298) 16 

9.  Kauhajoki 18 4 0 14 (2- 2- 0- 3- 11) (102 - 207) 13 

10.  Peräseinäjoki 18 5 0 13 (1- 4- 0- 2- 11) (131 - 292) 13 
 

TEHOTILASTO  Pelaaja                     OTT      K              L                T             Yht. 
--------------------------------------------------- --------------- 
5.   (1.) Pekka Mäntymaa          18   2  +   39  +    24  =   65  
12.  (2.) Harri Maja              16   2  +   49  +     6  =   57 
13.  (3.) Kalle Kero              18   4  +   19  +    27  =   50 
17.  (4.) Jussi Kivikoski         16   4  +    7  +    35  =   46 
27.  (5.) Tero Hirvelä            17   0  +    3  +    35  =   38 
45.  (6.) Olli Peltomäki          13   0  +    4  +    24  =   28 
54.  (7.) Jani Pylkkä             15   2  +    9  +    11  =   22 
72.  (8.) Roope Reinikka          17   0  +    4  +    15  =   19 
74.  (9.) Joonas Hautamäki        17   1  +   11  +     6  =   18 
90.  (10.)Teemu Saari             14   0  +   14  +     1  =   15 
109. (11.)Kari Saari              18   1  +    5  +     4  =   10 
116. (12.)Aleksi Jakobsson        15   0  +    2  +     7  =    9 
127. (13.)Joonas Kevari            3   1  +    2  +     4  =    7 
139. (14.)Timo Harri              11   0  +    1  +     5  =    6 
164. (15.)Nicholas Sundell         1   0  +    1  +     1  =    2 
165. (16.)Mikko Nelimarkka         3   0  +    1  +     1  =    2 
174. (17.)Kari-Heikki Koskinen     1   0  +    1  +     0  =    1 
184. (18.)Lauri Heinonen           1   0  +    0  +     0  =    0 
186. (19.)Valtteri Marttila        1   0  +    0  +     0  =    0 
189. (20.)Jami Qvisen              1   0  +    0  +     0  =    0 
 
Miesten Suomensarjan tehotilasto, Länsilohko/runkosarja.   

   
   
 

 

 



MIESTEN MAAKUNTASARJA 

 

 

NAISTEN NOUSUKAUSI 

Yhtä varmasti kun talvi joka vuosi yllättää 

autoilijat niin yllättää toukokuu ja kauden 

alku pesäpalloilijat. Niin myös tämän jouk-

kueen, eikä vähiten sen takia, että kevään 

korvilla oli vielä epäselvää kuka edes vetää 

pelit johtuen muutoksista alkuperäisiin 

pelinjohtosuunnitelmiin. Onneksi koko 

kevät oltiin kuitenkin treenattu kovaa, joten 

tietyllä tavalla oltiin hyvinkin valmiita ke-

sään ja kauden aloitukseen. Harjoituspelejä 

saatiin pelattua pari kappaletta ulkona, 

toiseen saatiin jopa astetta kovempi vastus 

ykkössarjasta asti. Kilpailukausi aloitettiin 

hyvissä ajoin toukokuussa ja pelejä pelattiin 

tasaiseen tahtiin aina elokuun alkupuolelle 

asti. Kokoonpanot peleissä vaihtelivat 

jonkin verran, koska pelaajia oli suuri mää-

rä, mutta se ei menoa haitannut. Piirisarjas-

sa hävittiin yksi ainoa peli Lappajärvelle, 

kaikista muista otettiin voitto kotiin. Nais-

ten ja C-tyttöjen sekasarjassa taidettiin 

hävitä pari ottelua niukasti, mutta kokonai-

suudessaan kausi oli voitokas, kertoohan 

siitä jo se paljon puhuttu sarjanousukin. 

Joukkue raivasi siis tiensä maakuntasarjaan 

seuraavaksi kesäksi!  

Erityisesti tämä joukkue saa olla ylpeä siitä, 

että viimeiset kolme peliä voitettiin puh-

taasti, vaikka jokainen näistä peleistä pelat-

tiin selkä seinää vasten tiedostaen, että 

jokainen piste pitää saada jos aiotaan nous-

ta. Toinen ylpeydenaihe on se, miten tämän 

joukkueen junnuosastosta muodostui 

kauden aikana uskomattomia vastuunkan-

tajia, joiden otteisiin saattoi luottaa vai-

keimpinakin hetkinä. Moni kasvoi pelaajana 

ihan silmissä. Pitää kuitenkin muistaa, ettei 

siitä ole kun kolme vuotta kun näiden jun-

nujen kanssa aloitettiin. Yhtään tietenkään 

väheksymättä kokeneempaa osastoakaan, 

jonka esimerkkiä ja kannustusta ilman ei 

luonnollisestikaan pärjätä.  

T L Yht. Alempi lp. Koko kausi 

 

2 11 13 20 33 

7 9 16 11 27 

4 5 9 14 23 

5 3 8 10 18 

3 1 4 11 15 

3 1 4 10 14 

5 2 7 7 14 

1 4 5 7 12 

6 3 9 3 12 

7 1 8 3 11 

8 3 11 0 11 

5 4 9 1 10 

1 2 3 7 10 

0 0 0 8 8 

2 3 5 2 7 

5 2 7 0 7 

2 2 4 2 6 

2 3 5 0 5 

5 0 5 0 5 

0 4 4 0 4 

0 1 1 0 1 

0 1 1 0 1 

0 0 0 0 0 

1. Mikko Kivikoski 

2. Mikko Nelimarkka 

3. Patrik Wahlsten 

4. Jussi Kivikoski 

5. Jami Qvisen 

6. Henrik Vuorenmaa 

7. K-H Koskinen 

8. John Lindgren 

9. Mika Lehtinen 

10. Mikael Grön 

11. Nicholas Sundell 

12. Aleksi Ahola 

13. Atte Ala-Honkola 

14. Tero Saari 

15. Roope Salo 

16. Timo Harri 

17. Lauri Heinonen 

18. Joni Pitkänen 

19. Jussi Saksa 

20. Teemu Saari 

21. Aleksi Havulehto 

22. Valtteri Marttila 

23. Toni Tervala 

 

Sarjanousu varmistui viimeisessä pelissä Nurmossa! 



Sarjanousun myötä onkin Mailassa ensi 

vuonna mahtava tilanne, kun jalkeilla on 

peräti kaksi naisjoukkuetta. Ykkösjoukku-

eella pelataan maakuntasarjaa ja kakkos-

joukkueella piirisarjaa, suuri osa pelaajista 

on edelleenkin omia junnuja mikä on tärke-

ää. Tämän lisäksi on jalkeilla vielä monta 

tyttöjoukkuetta ja lahjakkaita pelaajan 

alkuja aina pienimmistä G-tytöistä lähtien. 

Vaasan Mailan naispesäpallon tulevaisuus 

näyttää siis hyvin turvatulta! Muutama 

vuosi kesti päästä tähän tilanteeseen ja nyt 

sitä pitää vaan pitää yllä.  

Pj kiittää tästä kesästä kaikkia mukana 

olleita pelaajia, erityisesti Teeaa, joka otti 

paljon vastuuta treenien vetämisestä, 

kiitokset myös Samille ja Tommille, jotka 

avustivat pelinjohtohommissa ja tietysti 

Niinalle, jota ilman ei tämä(kään) joukkue 

olisi pyörinyt. Ensi vuonna samaan malliin!  

 

Pia 

 

  

   
 

MILJOONA KOPPIA -kisan tarkoituksena on lisätä lasten omatoimista 
liikkumista ja aktiivista välituntiliikuntaa ja kenties sytyttää lapsen 
elinikäinen liikuntakipinä. Samalla luodaan luokkahenkeä. Kisan 
palkintojen myötä parannetaan koulujen liikuntavälineitä. Tavoit-
teena on myös lehden lukemisen aktivoiminen lasten keskuudessa.  

 

Kisa toteutetaan nelipäiväisenä tiistaista perjantaihin 17.-20.5.2011 ja se on tarkoitettu kaikille 1.-6. luokan oppilaille. Kisaan osallistutaan 

luokittain. Kisassa lasketaan kaikki kopit eli heitetyn pallon kiinniotot. Yhteisenä tavoitteena on saavuttaa viikossa koko koulun voimin MIL-
JOONA KOPPIA. Vaasalaisista kouluista mukana oli Länsimetsän koulu. Suluissa on heittopäivä ja vieressä oleva luku on päivän saldot koppeina 

ja lopussa yhteistulos. Onnittelut Länsimetsän koululle upeasta suorituksesta jälleen kerran. 

 

   Pelaaja Ottelut Lyödyt Tuodut Yhteensä 

   Teea-Kaisa Vikiö  9 3+18 15 36 

   Reija Alamäki  10 1+10 23 34 

   Katariina Perälä   10 1+20 10 31 

   Riikka Petell  8 1+12 11 24 

   Petra Alamäki  10 9 14 23 

   Mari Alatalo  6 10 7 17 

   Paula Saukkoranta  8 5 12 17 

   Reetta Hautala  10 1+5 10 16 

   Jasmin Ruutiainen 7 7 6 13 

   Heidi Luoma 8 8 5 13 

   Emilia Majaniemi 7 1 11 12 

   Suvi Kela 8 2 6 8 

   Noora Rintamäki 2 3 2 5 

   Elisa Kannasto 5 1 3 4 

   Mariatou Sillah 2 1 3 4 

   Minna Vaismaa 3 2 1 3 

   Paula Kaksonen 2 1 1 2 

Länsimetsän koulu Vaasa (ti 17.5) 9 524 (ke 18.5) 12 213 (to 19.5) 12 805 (pe 20.5) 10 197 Yht: 44 739 
 

Verkot kohilleen: Miika Reinikka yläil-

moissa ja Pasi Ala-Honkola suojaa ”se-

lustan”. 



HYVÄ PESÄPALLOVÄKI 

Lämmin ja aurinkoinen pesäpallokesä on 

taaksejäänyttä aikaa ja puiden varistaes-

sa syksyn lehtiä, uuden kauden valmiste-

lut ja treenit ovat käynnistymässä pienen 

lepotauon jälkeen. 

 

Mennyt kesä näytti jälleen kerran sen, 

että Vaasan Mailassa osataan pelata 

pesäpalloa ja juniorityömme on hyvää ja 

tasokasta, pelaahan seuramme kasvatte-

ja eri superpesisjoukkueissa. 

Oli hienoa havaita kentällä käydessäni, 

että siellä oli aina vilskettä ja vilinää. 

Harjoitukset ja pelit saatiin vietyä kiitet-

tävästi läpi, vaikka junioripelejäkin pelat-

tiin noin yhdeksänkymmentä, lisäksi 

tietysti tulivat aikuisjoukkueiden pelit. 

 

Junioreiden ja joukkueiden määrä on yhä 

kasvamaan päin ja näin sen täytyy olla-

kin, koska tavoitteenamme on kasvattaa 

pelaajia oman seuran aikuisjoukkueisiin. 

Pitäkäämme siis yhä edelleen ovet avoi-

mina kaikille uusille pesäpallon harrasta-

jille. 

 

On hienoa, että seurassamme on jouk-

kueita lähes joka ikäluokkaan ja toisiin 

jopa kaksi, alkaen G-junioreista ja ensi 

kaudella uutena joukkueena aloittava  A-

poikajoukkue, joka pelaa nuorten super-

pesistä. Tämä on seuramme historiankir-

joihin kirjattava tärkeä asia, koska tämä 

on ensimmäinen kerta, kun A-pojat 

pelaavat Vaasan Mailan nimen alla, 

pukien päälle omat peliasumme.  

 

Seuramme juniorijoukkueet osallistuivat 

laajalla rintamalla piirinsarjoihin niin 

tytöissä kuin pojissakin. B-pojat osallis-

tuivat SM-sarjaan, jossa he etenivät 

hienosti jatkopeleihin asti, mutta mitali-

pelit jäivät odottamaan seuraavaa kaut-

ta.  

 

Valtakunnallisille leireille osallistuttiin 

entiseen tapaan ja mm. D-pojat saavutti-

vat ikäluokassaan 4.sijan. E-pojat saivat 

myös piirin leirillä mitalit kaulaansa. 

 

Tyttöjen puolella pesäpallo on nousussa 

yhä edelleen. Kentällä näimme niin 

pieniä kuin vähän isompiakin tyttöjä 

harjoituksissa ja peleissä. Liputtaa 

saamme myös sille, että naisten joukkue 

nousi piirinsarjasta maakuntasarjaan. 

Tulevalla kaudella seurassamme pela-

taan naisten pelejä piirinsarjassa ja 

maakuntasarjassa. Näin voimme taata 

joka tytölle joukkueen, missä saa pelata 

pesäpalloa senkin jälkeen, kun he ”van-

henevat” ulos juniorijoukkueista. 

 

Miesten edustusjoukkueen sijoitus yllätti 

varmaan monen, joka seurasi pesäpal-

loa. Tavoitteeksihan asetettiin sarjapai-

kan säilyttäminen, mutta lohkon 4.sija, 

oli iältään nuorelle joukkueelle kiitettävä 

saavutus. Joukkueen valmentajat ja 

pelinjohto tekivät loisteliasta työtä, 

antamalla nuorille junioreille vastuuta ja 

peliaikaa vanhempien ja kokeneempien 

konkareiden seurassa. Näin he saivat 

hyvää harjoitusta pelikokemusta tulevia 

vuosia varten.  

 

Pesiskoulu, joka on tärkeä uusien junio-

reiden saamiseksi, pidettiin perinteiseen 

tapaan eripuolilla kaupunkia. Osallistujia 

saatiin tänäkin vuonna hyvä määrä ja 

jotkut löysivät pesiskoulun loputtua 

itselleen myös joukkueen, missä voi 

jatkaa tätä lajia. Pesäpallokoulun rehto-

rin titteliä kantoi tänä vuonna Peltomäen 

Olli, jolla oli apunaan seuramme juniorei-

ta. 

 

Tämän kauden viimeiset ja 

tiukat pesäpallopelit pelattiin 

puulaakien merkeissä. Nina 

hoiteli jälleen kerran tämän 

turneen hienosti ja säätkin 

olivat melko suotuisat, vaikka-

kin viimeisessä pelissä sade vei 

voiton, mutta sijoituksiin se ei 

onneksi vaikuttanut. 

 

Juniorimme hoitelivat tänäkin 

kesänä runsaasti pelien tuo-

maritehtäviä omien peliensä 

lisäksi, selviytyen siitä hienos-

ti. Neiglickin Jarkko hoiteli 

tuomarikerhon vetäjän hom-

mia, toimien myös itse mo-

nessa pelissä tuomarina. Kiitos 

kaikille! 

 

Kauniiksi lopuksi, kiitän läm-

pimästi teitä kaikkia, jotka 

olette antaneet arvokkaan 

panoksenne toimimalla lasten 

ja nuorten hyväksi pesäpallon 

merkeissä. Toivon teidän 

jatkavan tätä arvokasta työtä, 

sekä samaan toiveeseen lisäisin sen, että 

saisimme uusia seuraihmisiä mukaan 

tämän mukavan ja hauskan harrastuksen 

pariin. Suuri kiitos kuuluu myös toimin-

taamme tukeville säätiöille ja yrityksille. 

Toivon, että yhteistyömme jatkuu myös 

tulevina vuosina.  

 
Tarja Joensuu 
Vaasan Mailan juniorit ry 

puheenjohtaja 

 



HIETALAHDEN  
MINIGOLF  

  
  
 

Hietalahden Minigolf sijaitsee Vaasassa, 

uimahallin takana (Sanmarkinkadulla) 

pesäpallostadionin yhteydessä. Ratoja 

on yhteensä 18. Maksimilyöntimäärä 

rataa kohden on 7.  

Hietalahden Minigolf on saavuttanut 

suuren suosion koululaisten keväisten 

liikuntatuntien yhtenä vaihtoehtona. 

Työpaikkojen tykypäivät ovat myös yksi 

kasvavista toimintamuodoista. Asiakkai-

na käy myös paljon opiskelijoita ja lapsi-

perheitä.  

Rata-alueen viihtyvyyteen satsattiin 

tänäkin vuonna ja yhtenä suurimmista 

projekteista oli laatoitusten alle laitetta-

va suojamuovi, joka estää rikkaruohon 

kasvamisen ratojen reunoille. Iso kiitos 

seuran talkooväelle, joka ahersi laattojen 

poistossa, maan uudelleen tasaamisessa, 

muovituksessa ja laattojen takaisin aset-

telussa. Onneksi myös sää suosi tätä iltaa 

ja hauskaa oli. Ensi keväälle jäi urakasta 

vielä hieman hommia jäljelle ja niiden 

kimppuun palataan ensi kevään ja kesän 

aikana uudelleen. 

Varsinaisen työosuuden jälkeen otettiin 

sitten hieman rennommin. Ohjelmassa 

oli mm. saappaanheittoa, pallon pi-

tuusheittoa ja muuta kisailua. Ilta pää-

tettiin ”hyvissä ajoin” ennen puolta yötä. 

 

Toukokuun alusta lähtien toteutettiin 

kioskimyynnin osalta toimintatapaa, 

jossa lasten ja nuorten vanhemmat 

toimivat myyjinä arki-iltoina ja viikolop-

puisin vähän pidempää päivää tehden. 

Systeemi osoittautui heti toimivaksi ja 

pääsääntöisesti se otettiin positiivisin ja 

innokkain mielin vastaan. Vuorot jaettiin 

niin, että ne eivät olisi millään lailla liian 

kuormittavia kenenkään kohdalla. Näin 

saatiin useampi myyjä viikkoa ja iltaakin 

kohden kioskitoimintaa hoitamaan. 

Todella iso kiitos kaikille mukana olleille 

ja toivottavasti tämä saa jatkoa myös 

tulevina vuosina.  

Hietalahden Minigolfin löydät myös 

Facebookista. Käy tykkäämässä! Meillä 

on mm. erilaisia etuuksia luvassa sivus-

tomme tykkääjille. Niistä saat ajankoh-

taista tietoa seuran kotisivuilta ja fb-

sivuilta. 

 

Nina.W
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yläkuvassa odotellaan pelin alkamista ja kuvassa oikealla 

ollaan viettämässä TYKY-päivää golfin merkeissä. Talkois- 

sa keskellä Miika Reinikka & Ari Jakobsson ja alakuvassa  

Team Saari: Rony, Tero ja Sanna (Casper 6v menee jossain). 



KOULUPESIS 

Säpinää ja tiukkoja tilanteita nähtiin tänäkin keväänä, kun alakou-

lujen oppilaat ottivat mittaa toisistaan stadionilla ja rantakentällä. 

Tyttöjen joukkueita oli mukana Länsimetsän, Isolahden, Vanhan 

Vaasan ja Onkilahden kouluista. Vastaavasti poikien puolella mita-

lisijoista kamppailivat Länsimetsä, Isolahti ja Onkilahti. 

Kultaiset mitalit tyttöjen osalta menivät Onkilahdelle ja poikien 

osalta Länsimetsälle. Hienosti hopealle tytöissä Länsimetsä, pojis-

sa Isolahti. Pronssia nappasi tytöt Isolahdesta ja pojat Onkilahdes-

ta. Onnittelut kaikille mitalisteille! (Kuvassa Länsimetsän tyttöjen 

ja poikien joukkueet valmentajineen.) –Nina.W- 

G-TYTÖT 

Kaudella 2011 G-tyttöihin kuului 2003-

2005 syntyneitä tyttöjä. Talviharjoittelu 

aloitettiin tammikuussa tunnin harkka-

vuorolla Länsimetsän koululla. Salissa 

opeteltiin pesiksen perussuorituksia, 

pelattiin ja leikittiin. Talvikauden aikana 

myös kaikkein pienimmät olivat tulleet jo 

niin taitaviksi, että kaikki päästiin käyt-

tämään ihan oikeaa pesäpalloa harjoi-

tuksissa ison prinsessapallon sijaan. 

Toukokuussa siirryttiin harjoittelemaan 

kerran viikossa Rantakentälle.  

Kesäkuussa teimme jännittävän matkan 

Seinäjoelle, päivävierailu pesisleirille! 

Tytöt saivat pelata kaksi ottelua, joista 

toinen Peräseinäjoen G-tyttöjä vastaan 

ja toinen Seinäjoen G-poikia vastaan. 

Pelit menivät erittäin hyvin siihen näh-

den, että oli kaikilla pelaajillamme elä-

män ensimmäinen pesäpallo-ottelu. 

Teimme vierailun myös koululle, jossa 

saimme ruokailla muiden pelaajien 

kanssa ja käytiin katsomassa E-tyttöjen 

majapaikkaa. Tytöt saivat hienot kisapas-

sit ja mitalit muistoksi leiripäivästä. 

Ensimmäistä kertaa Vaasan Mailan toi-

minnan aikana G-tyttöjen joukkue osal-

listui pelisarjaan. Pohjanmaan alueella 

sarjaan ilmoittautui neljä joukkuetta: 

Vaasa, Peräseinäjoki, Seinäjoki ja Vimpe-

li. Koska G-ikäisten peliaika on vain 1+1 

vuoroparia, päätimme pelata kaikki pelit 

turnausmuodossa. Jokaisella paikkakun-

nalla järjestettiin oma kolmen joukkueen 

turnaus; me pelasimme omat ottelumme 

heinä-elokuussa Peräseinäjoella, Vaasas-

sa ja Seinäjoella. Tekniikkakisan loppu-

kilpailuun Peräseinäjoelle G-tytöistä 

pääsivät Emma Hudd ja Eena Rintamäki. 

Vaikka pisteitä ei vielä tällä kaudella 

kertynyt, sujuivat näiden ensikertalaisten 

pelit hämmästyttävän hienosti! Kaikki 

ymmärsivät mistä pelissä on kyse, ete-

nemisjärjestys pesien välillä oli hyvin 

hallussa ja hoksattiin kiinniottamisen 

jälkeen heittää pallo eteenpäin. Ilomielin 

päästämme vanhimmat tytöt F-tyttöihin 

jatkamaan, kun on idea pesäpallosta jo 

kirkkaana mielessä. 

Juhlistimme kauden päättäjäisiä hampu-

rilaisaterialla koko porukan voimin. 

Tämän jälkeen siirryttiin Vaasan kaupun-

ginteatteriin, jossa G-tyttöjen Liljaanan 

äiti Jaana Ala-Lähdesmäki esitteli teatte-

rin tiloja ja päästiin Mimmi Lehmä –

esityksen yleisöksi. Ennen teatteriesitys-

tä jokainen pelaaja palkittiin komealla 

kullanvärisellä pokaalilla. Hyvät eväät ja 

palkinnot ovat tässä vaiheessa pesisuraa 

tärkeitä asioita! 

Valmennustiimissä kauden aikana toimi-

vat Sami Rintamäki, Miia Äkkinen, Maija 

Peräsalo ja Suvi Einola-Uuro. –Miia- 

. 



G-TYTÖT YHT. L T OTT 

1. Sara Ahola 8 2 6 6 

2. Emma Hudd 7 4 3 6 

3. Eena Rintamäki 7 0 7 4 

4. Liljaana Ala-Lähdesmäki 4 0 4 6 

5. Mea West 3 0 3 4 

6. Enni Heikkinen 2 2 0 6 

7. Emmi Keskinen 2 2 0 6 

8. Inna Uuro 1 1 0 4 

9. Riikka Viitasalo 1 1 0 4 

10. Pihla Äkkinen 1 1 0 6 

11. Aino Mäkelä 0 0 0 2 

12. Mimosa West 0 0 0 4 
 

F-TYTÖT 

Kausi 2011 oli F-tytöillä rauhallinen. Suurin osa edellisvuoden F-

tytöistä siirtyi E-tyttöihin ja nuoremmistakin nousi vain muutama. 

Pesiskoulusta tuli 2 innokasta mukaan F-tyttöjen treeneihin. Ty-

töillä oli hyvät oltavat, kun saivat paljon henkilökohtaista valmen-

nusta. Kovasti yritimme saada lisää tyttöjä, mutta tuloksetta. 

Siitä ei lannistuttu, meillä oli salissa tilaa vaikka muille jakaa. 

Mahduimme hyvin harjoittelemaan eri tekniikoita, eikä lyöntital-

liakaan tarvittu, sillä 3 vetäjän voimin pystyimme melkein kylläs-

tymiseen asti lyömään väliverhoon joka treeneissä. Treenasimme 

Hietalahden salissa joka sunnuntai marraskuusta huhtikuun al-

kuun. 

 

Keväällä otimme uuden yrityksen saada uusia tyttöjä mukaan ja 

siinä onnistuttiin. Mukaan tuli 6 tyttöä. Pelisarjaan ei enää lähdet-

ty, mutta treenattiin sitäkin innokkaammin koko kesä sekä ranta-

kentällä, että lyöntiverkoilla. Elokuusta tytöt aloittivat treenaa-

maan tulevaa kautta ajatellen G- ja E-tyttöjen kanssa. Saivat jo 

tässä vaiheessa tutustua uusiin joukkueisiin. Tuleva kausi näyttää 

lupaavalta, eikä enää pitäisi välivuotta tulla sarjapeleistä. Tästä on 

hyvä jatkaa! 

F-tytöt 2011: 

Eerika Peltoniemi, Julianna Peltoniemi, Ella Pajuluoma, Sofia 

Smedroos, Krista Kukkola, Sanna Särkiniemi, Jerica Hietikko, Eevi 

Hakala, Nea Pränny, Iina Harri, Lotta Uusimäki ja Fanni Kosunen. 

Valmentajat: Emilia Majaniemi, Mika Kukkola ja Kirsi Keskitalo. 

 

Kirsi Keskitalo 

  



Rony Saari       4 / 9   3+ 5 / 8      3 / 2       1 / 4 1+ 3 / 5      3 / 3 1+ 2 / 4      2 / 3         3 / 8          2 / 2        3 / 6 1+   3 / 6        3 / 4    2 / 0

Mikko Peltomäki 1+ 6 / 4   1+ 4 / 1 1+ 4 / 4 1+ 3 / 6       2 / 2 2+ 4 / 4 1+ 3 / 4     0 / 2 2+   0 / 5          2 / 3 1+  3 / 5         1 / 4         - / -    2 / 4

Oskari Katajamäki       - / -          - / -       0 / 8      0 / 0      2 / 1 1+ 0 /4 2+  2 / 5     1 / 1 1+   3 / 5          2 / 6         - / -         1 / 3        3 / 5      - / -

Mattias Asp       - / -         4 / 0      1 / 1 1+ 3 / 1      2 / 0      3 / 0       3 / 0     1 / 1 1+   4 / 1          - / -        3 / 0         3 / 0        2 / 0 1+ 3 / 0

Niko Kangasaho       1 / 4   2+ 3 / 3      1 / 2       1 / 0       - / -       - / -       2 / 0      0 / 1         0 / 1          0 / 1        2 / 1         0 / 2 1+  0 /5    1 / 4

Casper Saari       1 / 1         3 / 0      3 / 0       4 / 0      3 / 0      2 / 0       4 / 1      1 / 0          - / -          2 / 0        1 / 1         3 / 0        1 / 0    1 / 1

Justus Hautamäki       4 / 0         2 / 1       3 / 0       2 / 0       0 / 0       1 / 1       2 / 0     2 / 1         3 / 0          - / -        3 / 0         0 / 0        4 / 2    1 / 0

Matias Lehtonen       5 / 2         - / -       - / -       0 / 1       - / -       - / -       1 / 1     0 / 0         2 / 1          2 / 1 1+  2 / 6          - / -         - / -    0 / 4

Mirko Lehtimäki       4 / 0   1+ 3 / 4       - / -        - / -       1 / 2       0 / 1       0 / 1     0 / 2          - / -          1 / 0        0 / 1          - / -        1 / 1    0 / 1

Julianna Peltoniemi       - / -          - / -       2 / 0      - / -      3 / 0       - / - 1+  3 / 2      - / -         2 / 0          0 / 1        3 / 0         2 / 0        2 / 0    3 / 0

Elias Suominen       - / -          - / -       - / -       - / -      1 / 0      2 / 0      0 / 1      2 / 0         4 / 0          2 / 0        2 / 0         3 / 0        - / -     - / -

Miro Ahola       0 / 2         0 / 2       - / -       - / -      1 / 1      1 / 0        - / -      1 / 0         0 / 0          - / -        0 / 1         2 / 2        2 / 1    1 / 0

Oscar Muotio       0 / 2         1  / 0      0 / 0       0 / 0      2 / 1      1 / 0       2 / 1      - / -         0 / 0          - / -         - / -          - / -        0 / 1    1 / 1

Lauri Kumpula       - / -          - / -      0 / 0      0 / 0      1 / 1      0 / 0        - / -     2 / 0         0 / 0          1 / 0        0 / 0         1 / 1        1 / 0     1 / 1

Eerika Peltoniemi       - / -          - / -       0 / 0      - / -       - / -       - / -        - / -      - / -          - / -          - / -         - / -          - / -        - / -     - / -

Roni Haavisto       - / -          - / -       - / -      - / -       - / -       - / -        - / -      - / -          - / -          - / -         - / -          - / -        - / -     - / -

Leevi Ojanen       - / -          - / -       - / -      - / -       - / -       - / -        - / -      - / -          - / -          - / -         - / -          - / -        - / -     - / -

F-POJAT 

Joukkueen ”hajotessa” jäi jäljelle 9 

poikaa F-poikiin, kun 6 poikaa siirtyi E-

poikiin. Harjoitusten alkaessa tuli heti 2 

poikaa lisää ja talven aikana vielä 3 

poikaa eli 14 pojan ringillä harjoiteltiin 

talven yli pesäpallon perusasioita, kuten 

lyömistä, kiinniottamista, heittoa sekä 

merkkipeliä.  

 

2 kertaa viikossa harjoiteltiin, Hietalah-

den ala-asteella ja vuorotellen lyöntital-

lilla ja urheiluhallilla. Hienosti pojat kävi 

talven aikana harjoituksissa, josta van-

hemmat saa ottaa ”kuljetuspisteet”. 

 

F-pojat ilmoitettiin Pohjanmaan Pesiksen 

piirin pelisarjaan, johon oli ilmottautunut 

yhteensä 8 joukkuetta, mikä tiesi sen 

että pelejä tuli olemaan paljon, yhteensä 

14 kpl. Talvi meni nopeasti ohi ja 

toukokuun alkupuolella siirryttiin ulos 

harjoittelemaan. Toukokuun lopussa 

olikin jo ensimmäinen sarjapeli 

Seinäjokea vastaan. Otteluun lähdettiin 9 

pelaajan voimin, mikä tiesi sen että 

vaihtoja ei tullut. Esimmäinen jakso 

päättyi 9-8 Seinäjoen voittoon. Toinen 

jakso meni 8-14 Vaasalle ja supervuoro-

parin voitti Vaasa 3-4. Näin ollen ottelu 

päättyi 1-2 Vaasalle ja ensimmäiset 2 

sarjapistettä oli tienattu. 

 

Kesäkuun alussa oli vuorossa sitten Nur-

mon Jymyn 2-joukkue. Ottelu päättyi 2-1 

Nurmolle. Ottelusta tuli ikimuistettava, 

kun pojat alkoi lyödä tenavakentällä 

takalaittomia. Neljälle pojalle kirjattiin 

kunnari. Vaasalaiset löi ottelussa yhteen- 

sä 7 kunnaria, josta Mirko ja Mikko löi 

yhden, Niko löi 2 ja Rony löi 3 kunnaria. 

Näin oli ensimmäinen hattutemppu 

nähnyt päivänvalon F-pojissa. 3.sarjapeli 

olikin sitten kotiottelu Alajärveä vastaan. 

Ottelu päättyi Vaasan voittoon 1-0. 

Ensimmäinen jakso voitettiin 11-6 ja 

toinen jakso pelattiin tasan 8-8. 

Kesän aikana pelattiin monia mahtavia 

otteluita ja voittoja tuli 9 ja tappioita tuli 

4 ja yksi tasapelikin pelattiin, koska 

ottelu lopetettiin rankkasateen takia ja 

pisteet jaettiin. F-pojat sijoittui sarjassa 

toiseksi heti Lappajärven jälkeen 

yhteispistein Nurmon kanssa. 

F-tytöistä ”lainattiin” pari tyttöä, jotka oli 

jo muutamia vuosia pelannut. F-tytöt 

eivät pelannut sarjapelejä, näin ollen 

tytöt tuli pelaamaan F-poikien kanssa. 

Muutamat harjoitukset alle ja sitten 

mahdollisuus pelata ensimmäinen ottelu 

ja taistella pelipaikasta. Juliannasta tuli 

muiden kanssa tärkeä pelaaja sisä- ja 

ulkopelissä. 

 

F-pojat osallistui myös tekniikkakilpailui-

hin. Joukkuekarsinnat käytiin ensiksi ja  

Mikko ja Rony selvisi F-poikaikäisistä ja 

Justus ja Casper G-poikaikäisistä jatkoon. 

Loppukilpailu pidettiin Peräseinäjoella ja 

Mikko tuli hienosti 3. sijalle F-poikien 

sarjassa ja Justus tuli 7. sijalle G-poikien 

sarjassa. 

 

Kauden aikana moni pelaaja kehittyi 

valtavasti eteenpäin. Joukkueella oli 

mahtava yhteishenki ja kaveria autettiin. 

Joukkuepelissä kaikkien panos on 

tärkeää. 

 

Tero 
 

 

 

 

 

 

 



E-TYTÖT 
 

 

 

E-tyttöihin kuului kaudella 2011 vuosina 1999-2000 syntyneitä 

tyttöjä. Suurin osa tytöistä pelasi toista vuotta, pelattuaan edelli-

senä kautena F-tytöissä. Talvella tytöt harjoittelivat 1-2 kertaa 

viikossa Länsimetsän ja Hietalahden kouluilla ja muutaman kerran 

Urheiluhallilla. Salikauden aikana opeteltiin lyöntiin askeleet ja 

suuntaamaan lyöntiä kakkos- ja kolmospuolelle sekä koppilyönte-

jä. Tyttöjen peliotteisiin tuli varmuutta talven aikana todella paljon 

ja lähdimme toiveikkain mielin sarjakautta kohti. 

Kesällä 2011 E-tytöt pelasivat upouusine peliasuineen pelisarjassa. 

Saimme pistesaldon avattua, mutta voittoa ei vielä tänä kesänä 

tullut. Muutamassa pelissä oltiin kuitenkin jo johdossa ja saatiin 

arvokkaita jaksovoittoja. Tytöt kehittyivät valtavasti kauden aika-

na, peli alkoi olla liikkuvaa ja saimme ihailla hienoja pesäpallosuo-

rituksia ja erittäin hienoa kannustamista. Ensi kauteen lähdemme 

edelleen toiveikkain odotuksin, nyt tiedetään mitä pelaaminen on 

ja tiedetään miten pelit voidaan voittaa.  

Kauden aikana E-tytöt saivat maistaa myös leirielämää Seinäjoella. 

Leirit ovat kautta vuosien tarjonneet pelaajanaluille ikimuistoisia 

kokemuksia. Leirin aikana joukkueestamme tuli oikea joukkue joka 

alkoi puhaltaa yhteen hiileen ja joka osasi pitää hauskaa yhdessä 

myös pesäpallon ulkopuolella. 

Pelillisten taitojen lisäksi kesän aikana kasvoi kohisten myös jouk-

kuehenki. Into pesikseen kasvoi sen mukana eikä kesällä monta 

päivää ollut, etteikö E-tyttöjä 

olisi näkynyt keskenäänkin 

lyöntiverkoilla harjoittelemas-

sa tai stadionilla pelailemassa. 

Myös vanhempien kesken oli 

hienoa yhteishenkeä, joka 

huipentui siihen, kun E-

tyttöjen vanhemmat osallis-

tuivat puulaakipesikseen 

joukkueella E-2. Tytöille iso 

kiitos sarjaan ehdottomasti 

parhaasta kannustamisesta!  

Kauden päätteeksi suoritettiin 

Pohjanmaan Pesiksen tekniik-

kakisa, josta loppukilpailuun 

Peräseinäjoelle pääsivät Emilia 

Markkila, Tiia Majaniemi ja 

Petra Äkkinen.  

E-tyttöjen pelinjohtajina toi-

mivat Kati Jokela ja Sami 

Rintamäki, harjoituksia olivat 

ohjaamassa myös Miia Äkkinen ja Katja Hyny. Joukkueenjohtajana 

toimi Anu Riippi. Tällaisen tsemppaavan joukkueen mukana on 

mukava olla! 

Miia Äkkinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yht. L T OTT

Janina Peltoniemi 36 22 14 13

Johanna Hyny 35 19 16 13

Petra Äkkinen 33 10 23 15

Tiia Majaniemi 31 19 12 16

Sofia Sundell 24 17 7 10

Jessica Ehrström 21 12 9 14

Iisa Rintamäki 19 2 17 15

Heta Heinonen 18 13 15 7

Emilia Markkila 18 8 10 13

Roosa Mykkänen 18 4 14 10

Rosanna Ala-Lähdesmäki 17 0 17 14

Jenni Riippi 17 3 14 15

Nina Lång 9 3 6 7

Maiju Nieminen 8 4 4 14

Julianna Peltoniemi 5 2 3 4



E-POJAT 
 

Talviharjoittelu 

 

Uuteen kauteen lähdettiin harjoittele-

maan marraskuun aikana. Mukana ryh-

mässä oli jälleen monta uutta poikaa. 

Talvikaudella treenattiin Hietalahden 

koululla sekä Urheiluhallilla. Harjoiteltiin 

perusasioita eli heittoa, kiinniottoa, 

vastaantuloja ja juoksua. Lyöntitallilla 

treenattiin lyönnin perustekniikkaa ja 

näppejä. Keväällä harjoitteluohjelmaan 

otettiin merkkiharjoitusta ja pelitilanne-

harjoittelua. Ennen ulkokautta treenat-

tiin aktiivisesti noin 2 kertaa viikossa 

marraskuulta huhtikuulle ja luotiin pe-

rusvalmiuksia kaudelle. 

 

Siirtyminen kesäkauteen 
 

Kesäkauteen siirryttäessä meillä oli 

koossa 14 pelaajaa. Päätettiin lähteä 

pelaamaan piirin pelisarjaa. Kauden 

tavoitteeksi asetettiin, että haetaan 

pelikokemusta pelisarjan peleistä. Talvel-

la oli treenattu innokkaasti ja perusasiat  

olivat hyvin hallinnassa. Lisäksi talvikau-

della Jarno Tunturi liittyi valmennustii-

miin, joten uusia kokemuksia oli tiedossa 

myös pelinjohtajille. Periaate oli, että 

pojille annetaan tasaisesti peliaikaa 

sarjoissa ja kukin pääsee pelaamaan 

tasolla, jossa on mahdollisuus kehittyä ja 

onnistua suorituksissaan. Kun pelikausi 

alkoi, ohjelmassa oli yhteensä 14 peliä ja 

piirin leiri Seinäjoella. Kesällä treenattiin 

kaksi kertaa viikossa.  

 

VM:n E-poikien pelikausi 2011 käynnistyi 

16.5 ottelulla Nurmon Jymyä. Hieman 

jännitystä oli ilmassa ennen peliä; kau-

den ensimmäinen peli, kolme poikaa 

ensimmäisessä pelissään. Otteluselostus 

kuvasi tunnelmia seuraavasti: Synkät 

pilivet oli jo matkalla lakeuren yllä, kun 

Vaasasta Nurmoohin suunnattihin. ”Ja 

satehen se pukkas heti pelin alakuhun ja 

sitä sitte riittiki koko peliin aijaksi. Pää-

töslukemat on tuos taululla NJ - VM 2-0 

(15-13, 11-8), mutta olihan se tasaanen 

peli ja tiukkaa vääntyä nähtihin pualin ja 

toisin. En voi muuta kuin ihimetellä, 

miten paljo poijaat on kehittyneet tala-

ven aikana ja se pelifiilis tänään - jotaki 

uniikkia, tiukka peli, jonka jäläkehen 

tappioki tuntuu voitolta :-) Tästä on 

hianua jatkaa uusihin peleehin. Palakin-

not Johannekselle ja Teemulle iloosesta 

pelistä.” 

 
 

(Seinäjoen leirin fairplaytiimi ja palkinto-

na kori jaffaa.) 

PoPen piirinleirin Seinäjoki 13-16.6. 

Seinäjoen piirileiri meni hienosti ja 

pronssimitalit meille jaettiin tuloksena.  

Pientä sekoilua oli tullut tulosten kanssa. 

Olimme oikeasti sarjan neljäs, mutta 

pääsimmepä yllättäen palkintojen ja-

koon! 

 

Alussa peleissä oli hieman epävarmuut-

ta, mutta loppua kohden paransimme 

aivan mahtavasti. Monen pojan kehitty-

minen leirin aikana oli lähes uskomaton-

ta! Pelasimme 8 ottelua ja järjestelimme 

4. Hessu, Johannes ja Axel valittiin E-

poikien Etelä-Pohja-ottelun kokoon-

panoon ja kaikki pelasivat hienon pelin 

osana omaa joukkuettaan. Hessu palkit-

tiin Pohjan ykköspalkinnolla. Pohjan 

pelinjohtajiksi valittiin Vaasan pelinjohto 

eli Mika ja Jarno. Hieno ja arvostettava 

saavutus oli valinta leirin Reilun pelin 

poikajoukkueeksi. Joukkueen nousujoh-

teinen kehitys leirin aikana oli aivan 

huipputasoa! Lisäksi erityisen hienoa oli 

kaikkien poikien hyvä käytös ja täsmälli-

syys leirin aikana. Huippuhetkiä :-) 

Piirin pelisarja 
 

Sarjassa pelattiin yhteensä 14 ottelua ja 

sijoitukseksemme tuli 11. Hyvä saavutus 

joukkueelta, jossa oli monta aivan uutta 

pelaajaa. Kauden aikana kokoonpanoja 

otteluissa vaihdeltiin sen mukaan, että 

pojille annetaan tasaisesti peliaikaa ja 

koulutetaan pelaajia pelaamaan ja anne-

taan uusille tulijoille pelimahdollisuuksia, 

koulutetaan useampia lukkareita ja 

pelinjohtajia. Vastustajaa vahvemmin 

pelasimme neljässä pelissä ja vastustaja 

oli meitä vahvempi kymmenessä pelissä.  

 

Kaudella 2009 E-pojissa pelasivat: 
 
Johannes Kupila – Satavarma keskiken-

tän hoitaja ja vastustajien kiusa. Myös 

lyöntivoimaa ja nopeutta. Tehotilaston 

voittaja. 

 
Henrik Niskanen – Joukkueen todellinen 

luottopelaaja. Pelaa tasaisen hyvin pai-

kassa kuin paikassa. Yleispelaaja. 

 

Jeremias Kupila – Ahkeroi tunnollisesti 

lukkarina ja tarkkana lyöjänä. Ulkopelaa-

ja. 

 
Teemu Majaharju – Teemun tykki puhui 

useammin kuin kerran kauden aikana, 

takakentällä sai kaverit olla tarkkana. 

Vahvaa peliä myös ykkös- ja kolmosvah-

tina. 

 

Seppo Porspakka – Nousujohteista peliä 

koko kesä. Hoiti hienosti montaa eri 

pelipaikkaa. 

 

Eetu Hakamaa – Joukkueen teholyöjä 

loppukaudesta. Hoiti homman joka 

tilanteessa. Voimakas pelaaja lyöjänä ja 



kopparina. Hurja kehitys kauden aikana. 

Kauden aikana kehittynyt. 

 

Kalle Hautala – Joukkueen puhemies. 

Reipas pelaaja, joka hoiti hommansa ja 

paransi otteitaan hienosti peli peliltä. 

 

Axel Wingren – Hyvää peliä niin poltta-

jana kuin myös kopparina. Lyönneistä 

löytyy voimaa. 

 

Niko Sihvonen – Joukkueen toinen 

yleismies. Osaavaa ulkopeliä polttajana 

ja etukentällä. Nopea kärki ja hyvä vaih-

taja. 

 

Valtteri Peltola – Kakkospuolen muuri ja 

kovalyöntinen kotiuttaja. 

 
Eetu Tunturi – Satavarma vaihtaja ja 

tilanteiden rakentaja. Oppi hommat 

nopeasti ja todella hienosti; varma peli-

mies. 

 

Lauri Häkkinen – Varma kärki ja mainio 

etenijä. Kopparina pallosilmää ja kättä 

kuin vanhemmallakin pelimiehellä.  

Ville Pieniluoma – Joukkueen tsemppari 

ja terhakka sieppari. Ville on joukkueen 

todellinen Fair Play, joka on aina iloinen 

ja kannustava. Otteet paranivat hienosti 

kauden edetessä niin heittojen kuin 

lyöntienkin osalta. Fair Play. 

 

Lucas Kujala, Aleksi Virkkala, Eetu Björk-
lund, Eemeli Björklund, Daniel Vainio,  
Luukas Peltokorpi, Saku Kurkela ja 
Tuomas Kaukoranta – Eivät vielä osallis-

tuneet peleihin. Lupaavia pelaajanalkuja 

ensi kaudelle! 

 

Yhteenveto 
 

Takana on hieno kausi. E-poikia oli kau-

den alussa 12 ja kauden lopussa 21. En 

muista aikaisemmilta vuosilta tällaista 

kasvua. Se tuntuu hienolta! 

 

E-pojissa oli tällä kaudella mukana ko-

kemukseltaan aika laaja joukko poikia.  

Myös aivan uusia pejaajia tuli jo talvi-

kaudella mukaan. Hienoa on ollut seura-

ta uusien poikien huimaa kehitystä. 

Kaikki ovat kehittyneet lajissa, mikä on 

aina kuitenkin se paras palkinto kaudes-

ta. 

 

Haluan tässä kiittää kaikki poikia, val-

mennukseen ja pelinjohtoon osallistu-

neita Jarnoa, Teroa ja Reijoa, ja kaikkia 

teitä vanhempia, jotka ovat osallistuneet 

kuljettajina, kirjureina ja muina tärkeinä 

tukihenkilöinä ja kannustajina ja näin 

osaltanne tehneet tästä hyvän ja onnis-

tuneen kauden. 

 

Joukkueen valmennuksesta tällä kaudel-

la ovat vastanneet Mika Niskanen, Jarno 

Tunturi ja Tero Saari. Kenttämestarina 

toimi Reijo Porspakka. Joukkuetta johti 

Mika. Pelejä johtivat Mika, Jarno, Tero ja 

Reijo. Tiedotuksesta ja otteluselostuksis-

ta on vastannut Mika. 

 
Mika Niskanen 
 

 
  T       L        K YHT       Pelaaja 
 34    33       5 72     1. Johannes Kupila 

 30    28       2 60     2. Henrik Niskanen 

 11    32       1 44     3. Jeremias Kupila 

 5      21       3 29     4. Teemu Majaharju 

 20     6        1 27     5. Seppo Porspakka 

 9      16       1 26     6. Eetu Hakamaa  

 18               0 21     7. Kalle Hautala 

 11     7        0 18     8. Axel Wingren 

 13     3        0 16     9. Rony Saari 

 12     1        0 13     10. Niko Sihvonen 

 10     1        0 11     11. Lauri Häkkinen 

 9       2        0 11     12. Eetu Tunturi 

 8       2        0 10     13. Valtteri Peltola 

 7       2        0 9       14. Ville Pienimäki 

 0       0        0 0       15. Lucas Kujala 

 

 

(Kuvassa ylhäällä: Leirimajoitusmeininkiä Seinäjoella, pojat vasemmalta Eetu Hakamaa, Henrik Niskanen, 

Jeremias Kupila, Johannes Kupila, Axel Wingren ja Niko Sihvonen.  Alhaalla vas: Mailan varressa lämmittelee Teemu 

Majaharju. Alhaalla oikealla: Lämmittelyä Seinäjoen piirinleirillä ennen viimeistä ottelua. Hessu nostaa ja Niko 

tinttaa. Taustalla Ville Pieniluoma ja Jarno Tunturi. Ville Pieniluoma testaa vielä räpylää hattuna.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelaaja OTT L T YHT

Jasmin Ruutiainen 14 5+40 22 67

Heta Heinonen 14 13 25 38

Riikka Petell 14 1+21 15 37

Riikka Kuokkanen 12 3 24 27

Veera Hautala 11 4 19 23

Jenna Majaharju 8 1+7 8 16

Petra Neiglick 6 1+7 5 13

Annoora Ala-Lähdesmäki 13 4 7 11

Rohi Sillah 6 0 10 10

Saija Airitsalo 13 3 6 9

Jessika Aro 10 6 2 8

Nea Iivarinen 13 2 5 7

Mira Oksakari 3 0 1 1

D-TYTÖT 
 

Kuten monena vuonna aiemminkin, D-tyttöjen joukkueen kokoa-

minen tälle kaudelle ei ollut mitenkään helppoa. Aina ollaan ihan 

rajoilla pelaajamäärän suhteen ja mietitään uskalletaanko ilmoit 

tautua sarjaan vai ei. Tänä kautena meillä oli kuitenkin niin hyvä ja 

hyvin treenaava runko, että ajateltiin heti, että periksi ei anneta ja 

ilmoittauduttiin sarjaan ja tehtiin kaikkemme, että saataisiin lisää 

pelaajia talven aikana. Kesän koittaessa uupui kuitenkin vielä pari 

pelaaja, mutta onneksi saatiin lupa käyttää paria yli-ikäistä peleis-

sä, joten voitiin hyvillä mielillä lähteä sarjaan. Suurimmalle osalle-

han tämä oli ensimmäinen pesiskesä, joka näkyi luonnollisesti 

otteissa. Aluksi ei oikein oltu selvillä, että millä värillä sitä pitikään 

edetä tai mille etenijälle vapaataival on tarkoitettu. Jos nyt pelin-

johtajatkaan aina olleet ihan täysillä matkassa, jatkossa olisi nimit-

täin hyvä esimerkiksi muistaa minkä joukkueen merkillä sitä mis-

säkin pelissä pelaa ;)  

Kausi oli tietyllä tavalla vähän vaikea, ainakin joukkueenjohtajalle, 

joka sopi pelit. Kun on vähän pelaajia niin on välillä vaikea saada 

tarpeeksi pelaajia joka peliin. Moni peli jouduttiinkin pelaamaan 

yhdeksällä, mikä ei ole ollenkaan se optimaalisin tilanne. Mahta-

vasti kuitenkin 

tsempattiin koko 

kesä ja kehityttiin 

kauden aikana, 

saatiinpa kaiken 

lisäksi ensimmäinen 

pistekin jo toisessa 

sarjapelissä! Itse 

voittoa jouduttiin 

odottamaan vähän 

kauemmin mutta 

tulipa sekin lopulta 

loppukaudesta. Ja 

sanotaanko, että 

aika makia voitto 

sarjakakkosesta 

Nurmosta olikin! 

Lopputurnauksessa 

päästiin vielä pistei-

den makuun kun 

vietiin PeTolta toinen jakso kauden viimeisessä pelissä, missä 

tilanteeseen sopien pelattiin kauden parasta peliä. Ei sitä oikein 

paremmin voi kautta enää lopettaa. Ahkerimmat treenaajat kehit-

tyivät kauden aikana huimasti ja pääsipä muutama D-tyttö kokei-

lemaan taitojaan myös C-tyttöjen peleissä menestyksekkäästi.  

Tällä porukalla on mukava jatkaa ensi vuoteen, koska koko runko 

jatkaa samana ja lisäksi saadaan nuoremmista vielä muutama 

vahvistus. Ensi kesää odotellessa! 

- Pia, Niina ja Teea 

(Kuvassa D-tytöt lopputurnauksessa Seinäjoella.) 

 

 

D-tytöissä pelaavat kesällä 2012 vuosina -97, -98 ja -99 syntyneet tytöt. Tervetuloa mukaan uudet tytöt! 
Harjoitusajat löytyvät harjoituskalenterista seuran kotisivuilta: www.vaasanmaila.fi  

 



D-POJAT 

Harjoituskausi 10/2010 – 04/2011 
Saliharjoittelu aloitettiin lokakuun lopul-

la. Harjoitusohjelmaa mentiin etukäteis-

suunnitelman mukaisesti koko talvikausi. 

Harjoitustiheys oli 3-4 kertaa viikossa 

siten, että vuodenvaihteen tienoille 

painopiste oli selkeästi fyysisissä ominai-

suuksissa. Lajiharjoittelun painoarvoa 

nostettiin kevättä kohden. 

Botniahalliaikaa oli heikosti tarjolla 

talvikaudelle. Käyttö rajoittui muuta-

maan herättävään kertaan sunnuntai-

aamuina. Halliajan niukkuutta paikattiin 

sillä, että pidettiin kaksi minileiriä Kan-

nonkoskella Piispalan leirikeskuksessa. 

Marraskuun leirillä palautettiin mieliin 

suuren tilan tekemistä ja luotiin pohjaa 

taktiikkaharjoittelulle. Huhtikuun perjan-

taista sunnuntaihin kestäneen leirin 

sisältö oli melkein kokonaan harjoituspe-

leissä: KoU:n D97-juniorit saatiin samalle 

leirille. Etenkin yhteisestä leiristä saatiin 

erinomaista palautetta. 

Sarjakausi 
Ulkoharjoitukset 

alkoivat vähän tavan-

omaista aiemmin. 

Peleihin päästiin 

selkeästi jo touko-

kuussa. Joukkueen 

kokonaisvahvuus oli 

niukka kahteen sar-

jaan, joten ensimmäi-

sissä peleissä varmis-

tettiin laaja pelikel-

poisuus pelisarjassa. 

Kausi aloitettiin Piiri-

cupilla ja kolmella 

pelisarjan pelillä. 

Kilpasarja aloitettiin 

vasta 30.5.  

Piiricupissa finaalipaikka aukeni voitoilla 

Nurmon Jymyn kakkosjoukkueesta ja 

Seinäjoen Mailajusseista.. Loppuottelu 

pelattiin NJ1:tä vastaan 30.6. Tasaisen, 

superiin menneen ottelun voitti Nurmo, 

joten tuloksena oli piiricuphopea. 

Kilpasarjan pelit olivat kaksijakoisia: 

Suurimmassa osassa pelejä ote oli sel-

västi Vaasalla ja voitto tuli enemmän tai 

vähemmän helposti. Muutamassa otte-

lussa langettiin omassa pelissä vastusta-

jan rytmiin, jolloin tulos oli tiukempi. 

Tiukkoja pelejä pelattiin etenkin loppu-

kaudella Nurmon Jymyä ja Vähääkyröä 

vastaan. Kilpasarjan henkinen huipennus 

oli kauden toiseksi viimeisen ottelun 

vääntö Vaasassa VäViä vastaan. Ratkai-

sevaksi osoittautuneen ottelun jaksotu-

lokset olivat 4-4, 6-6, 1-1, 1-0. Tosin 

kotiutuslyöntikisaan jäi vielä pareja 

reserviinkin. Nurmon puhdas 1997-

syntyneiden joukkue oli sarjan voittaja. 

Hopea ratkesi Vaasalle voitettujen otte-

luiden määrän perusteella: pisteissä ja 

kolmen pisteen voitoissa päädyttiin 

tasatilanteeseen. VäVi jätettiin tällä 

kertaa pronssille. 

D-junioreissa ottelujen luonne poikkeaa 

E-junioreista. D-pojissa pelattiin kaikki 

ottelut 3-palon systeemillä. Kilpasarjassa  

jokeripaita pysyi pelaajalla tyypillisesti 

koko ottelun ajan. Pelisarjassa jokerit 

pelasivat kentällä vähintään yhden jak-

son. Systeemin muuttuminen näkyi 

pelisarjan tavoitteissa selvästi: Otteluissa 

tarjottiin peliaikaa kaikille harjoitusrin-

gissä oleville pojille. Kilpasarjan vakiojo-

kereille järjestyi kokemusta myös ulko-

pelistä. Lisäksi peluuttamisessa kokeiltiin 

jonkin verran vaihtelevia lyöntijärjestyk-

siä ja ulkokenttäpaikkoja. 

Ennakkoon asetettujen tavoitteiden 

perusteella sarjasijoitus ei ollut päätavoi-

te. Pelillisen osaamisen kehittyminen 

näkyi otteluissa siten, että vuoroparit 

saatiin poikki selvästi vahvempiakin 

joukkueita vastaan. Kaudelle tuli voitet-

tuja ja hävittyjä otteluita siten, että 

sijoitus oli runkosarjassa viides. Loppu-

turnaus pelattiin sijoituksen perusteella 

Vaasassa elokuun lopulla. Tiukasti ka-

renssisääntöjen mukaisella joukkueella 

pelaten sijoitus oli lopulta sarjassa 7. 

Pattijoen alueleiri 

Ikäluokan seurojen leirimotivaatio Poh-

janmaan Pesiksen alueella on pohjamu-

dissa. Piirin leiri Jalasjärvellä peruuntui 

osallistujapulan vuoksi. Myöhäisen pe-

ruutuksen vuoksi leirin paikkaaminen oli 

vaikeaa: joukkue olisi mennyt harjoitte-

lemaan Keski-Pohjanmaalle, ellei sekin 

leiri olisi lopulta peruuntunut osallistuja-

pulaan. Kuokalla kurkotettiin lopulta 

Pohjois-Suomeen asti ja paikka avautui 

Pattijoen alueleirille. Kokemus poikkesi 

selvästi aiemmista leireistä. Joukkueet 

olivat vieraampia ja myöhäisen ilmoit-

tautumisen vuoksi majoitus jouduttiin 

etsimään itse. Lopulta Raahen kaupungin 

leirikeskuksen Bombatalo osoittautui 

hyväksi majoituspaikaksi: joukkue sai 

hitsautua yhteen omassa rauhassa. 

Pelillisesti Pohjois-Suomen joukkueet 

osoittautuivat vaatimattomiksi Oulua 

lukuun ottamatta. Pahimmillaan ottelut 

olivat puhdasta sisäpeliharjoitusta: KeKi 

3-joukkuetta vastaan Vaasa löi yhdessä 

sisävuorossa 52 juoksua vieläpä aikapelin 

puitteissa. Vastustajalta lyömässä kävi-

vät pelaajat lyöntinumeroilla 1,2 ja 3 

ensimmäisessä vuoroparissa ja toisessa 

jokeri, 4 ja 5. Vaasaa vastaan juoksujen 

tekeminen oli melko vaikeaa kaikille: 

Kajaani löi kaikki päästetyt juoksut, kun 

alkusarjan jälkeen juoksuero oli 98-4. 

Vaasa voitti kaikki ottelunsa lukuun 

ottamatta viimeistä ottelua Oulun Lippoa 

vastaan. Ero voimassa oli silmäänpistävä, 

kun vastassa oli puhdas 1997-

syntyneiden joukkue. Uupumusta kyllä 

lisäsi se, että Vaasalle tuli viimeiseen 

päivään kaksi peräkkäistä peliä: alla oli jo 

voitto Kempeleen ykkösjoukkueesta. 

Leiritulokset: (pojat, 15 joukkuetta) 

1. Oulun Lippo 1 

2. Vaasan Maila 

3. Kempeleen Kiri 1 

Joukkeen tsemppipalkinto: Ilpo Ala-

Honkola. 

 

 



Valtakunnallinen leiri Loimaa/Pöytyä 
(Jokioinen) 

Valtakunnallisella leirillä peleissä oli 

ajoittain puristusta ja jännitystä, jolloin 

ottelutunnelma väkisinkin vaihteli. Tiu-

kimmissa paikoissa joukkue kykeni pe-

laamaan vakiintuneen tasonsa yläpuolel-

la. Joukkue oli jälleen parhaimmillaan 

takaa-ajajana.  

Alkusarjassa voitettiin Kitee, Laitila, 

Kerava, Espoo ja Seinäjoki. Tappiot tuli-

vat Imatralle ja Nurmolle. Alkusarjan 

mieleenpainuvin peli oli yllättäen jatku-

van takaa-ajon Imatra-peli luonnon-

kauniilla Jokioisten kentällä. Peli oli 

hurmoksellista etenkin silloin, kun ulko-

vuorolla ansaittiin aikapeliin lisävuoro 

kahdessa minuutissa. Vastustajan viivyt-

tely ei auttanut, kun peliin kylvettiin 

myrkkyä, suolausta ja hurjaa tempoa. 

Pelisysteemin mukaan lohkovoittajat 

pääsivät suoraan välieriin. Sijoilta 2 ja 3 

taisteltiin puolivälierän kautta. Ristiin 

pelattujen otteluiden tuloksena Vaasan 

lohko oli jännittävä. Vaasa sijoittui loh-

kossaan toiseksi. Sijoitus ratkesi Imatran 

voittaessa Nurmon. Nurmon voitolla 

Vaasa olisi ollut 3. ja tasapeli olisi tiput-

tanut sijoituksen neljänneksi.  

Toisessa lohkossa taisteltiin tiukasti vain 

kolmannesta sijasta Kouvolan ja Oulun 

ollessa selvästi parhaita. Vaasan välierä-

vastustajaksi valikoitui VäVi. Ottelu oli 

varsinainen hermopeli hutunkeitosta 

alkaen. Huttari uusittiin vastustajan 

nykäistyä mailan Anttonin kädestä alas. 

Uusinnassakaan hutunkeitto ei mennyt 

normaalilla tavalla. 

Hankalan kentän erikoisuudet olivat 

kummallakin joukkueella ahkerassa 

käytössä. Maalyönneissä hyödynnettiin 

satunnaispomppuja, mutta parhaat tikit 

irtosivat kakkospuolen puskista. Rähmäi-

sellä pelillä tienattiin lopulta makea 

voitto ja mahdollisuus jatkoon.  

Välierässä joukkue pelasi leirin parhaan 

ottelunsa. Vastassa oli Kouvola, joka 

omassa alkusarjassaan oli ollut muserta-

va juoksuerolla 113-6. Ottelu oli jo pää-

tyä Vaasalle ratkaisevan 4.vuoroparin 

tasoittavalla. Pesäkilvassa ratkaisu jäi 

tuomarin harteille ja ottelu tasatilantee-

seen. Jatkovuorossa ei kyetty vastaa-

maan vastustajan kahteen lisäjuoksuun.  

Ottelu oli nautinnollista katseltavaa 

etenkin kahden vahvan ulkopelijoukku-

een tekemisten osalta. 

Pronssipelissä vastaan tuli toistamiseen 

Imatra jolle hävittiin vaivaisella yhdellä 

juoksulla. 

Leiritulokset: (22 poikajoukkuetta) 

1. Oulu 

2. Kouvola 

3. Imatra 

4. Vaasa 

5. Nurmo 

6. Vähäkyrö 

 

Tsemppipelaajapalkinto Tommi Lin-

tala 

 

Leirillä pelattiin Itä-Länsi. Lännen voitta-

massa arvo-ottelussa Vaasasta mukana 

olivat Jesse Dahlström ja Ilpo Ala-

Honkola. Pelinjohdossa oli Miika Reinik-

ka. 

 

Joukkueessa suoritettiin myös tekniikka-

kilpailu: Riku Reinikka osallistui finaaliin 

syyskuussa Peräseinäjoella ja sijoittui 

siellä D-pojissa toiseksi. Piirin leirin pe-

ruuntumisen vuoksi Etelä-Pohja pelattiin 

Varsinaisen kauden päättymisen jälkeen 

Jalasjärvellä. Riku Reinikka oli mukana 

voittaneessa Pohjan joukkueessa. 

 

Yhteenveto: Pelillisesti kilpajoukkue on 

kenelle tahansa vaikea vastus. Räpylä 

kädessä oltiin otteluissa jopa voittaja-

suosikkeja. Pojilla on voimakas kasvuvai-

he, jolloin nuori joukkue antoi väkisinkin 

tasoitusta lyöntivoimassa ja nopeudessa. 

Joukkueessa on jo leveyttä, jolloin rooli-

tusta voidaan säätää tarvittaessa jopa 

kesken ottelua. Valtakunnallisen leirin 

parhaan pohjalaisjoukkueen sijoituksen, 

piirihopean ja piiricuphopean perusteella 

kaudella ylitettiin selvästi ennalta odo-

tettu oma taso. Kilpasarjajoukkue on  

osoittanut tason, joka saavutetaan voi-

makkaalla suunnitelmallisella ja säännöl-

lisellä harjoittelulla. 

 

Pelisarjassa joukkue pelasi iloisella il-

meellä. Hankalatkin ottelut pelattiin 

lannistumatta. Osalle pelaajista kilpaile-

minen on ehkä toissijaista, mutta silloin-

kin peleissä tarjottiin parasta. 

 

Pelejä tuli kaudelle kaiken kaikkiaan 

melko paljon. C-poikien pelisarja ja kilpa-

sarja kaipasivat viime hetken muutosten 

vuoksi runsaasti apua D-junioreista. 

Väsymys ei kuitenkaan saanut voittoa 

edes kauden lopussa. 

 

Kuljetukset toimivat hienosti: sitoutu-

neiden vanhempien tuella kaikkiin vie-

raspeleihin järjestyi kuljetukset ilman 

tuskaa: useissa otteluissa katsomoon 

riitti tukijoukkojakin. 

 

 
Vesa Saukkoranta 

 

 



 

 

KILPASARJAN TEHOTILASTO                PELISARJAN TEHOTILASTO 

D1-POJAT                D2-POJAT 
 

T L K P   
22 65 2 89 Jesse Dahlström 
47 11 3 61 Anttoni Jakobsson 
10 43 2 55 Joni Ojala 
30 17 1 48 Riku Reinikka 
40 6 0 46 Ilpo Ala-Honkola 
14 5 0 19 Lassi Hakamaa 
12 5 1 18 Lauri Vaahtoniemi 

6 11 1 18 Olli Saukkoranta 
9 5 1 15 Eero Aho 
7 7 0 14 Santtu Viitala 

10 2 0 12 Tommi Lintala 
5 2 0 7 Santeri Sinkkonen 
4 1 0 5 Joel Rinta 
0 0 0 0 Jesse Viita-aho 
0 0 0 0 Valtteri Kaatikko 

 

PIIRICUP/D-POJAT 
 

 

Kaudella 2011 D-pojissa pelasi 19 poikaa, joista 5 oli 1997 syntyneitä ja 

loput ikäluokkaa 1998. Kausi pyöritettiin kolmen vetäjän voimin. Kevään 

kuvaukseen paikalle ehtineillä tulevan kauden jännitys piti hymyn vielä 

kaukana. 

Tällaisella tuloksella ottelu ei harjoita 

kumpaakaan osapuolta.(Vaasa takoi 

Pattijoella lukemat tauluun.) 

 

 

 

 

Piispalassa VM D-pojat ja KoU D-pojat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T L K P   
13 32 1 46 Olli Saukkoranta 
37 5 1 43 Tommi Lintala 

8 28 2 38 Joni Ojala 
16 20 0 36 Eero Aho 
12 14 0 26 Valtteri Kaatikko 
17 5 0 22 Lassi Hakamaa 
15 7 0 22 Joel Rinta 
13 6 0 19 Henrik Niskanen 
17 1 0 18 Jesse Viita-Aho 

6 6 0 12 Riku Reinikka 
5 7 0 12 Santeri Sinkkonen 
7 4 0 11 Johannes Kupila 
5 4 0 9 Lauri Vaahtoniemi 
5 4 0 9 Markus Hietanen 
6 1 0 7 Oliver Matila 
1 5 0 6 Santtu Viitala 
1 3 0 4 Wiljam Viitanen 
1 0 0 1 Niko Sihvonen 
0 0 0 0 Joakim Ilkka T L K P   

8 12 1 21 Jesse Dahlström 
3 8 0 11 Joni Ojala 
6 4 0 10 Riku Reinikka 
5 3 0 8 Lassi Hakamaa 
4 4 0 8 Olli Saukkoranta 
7 0 0 7 Anttoni Jakobsson 
2 2 0 4 Eero Aho 
3 0 0 3 Lauri Vaahtoniemi 
2 1 0 3 Santtu Viitala 
3 0 0 3 Ilpo Ala-Honkola 
1 0 0 1 Tommi Lintala 
0 0 0 0 Santeri Sinkkonen 
0 0 0 0 Joel Rinta 



C-TYTÖT 

C-tyttöjen pelisarjaan ilmoittautui tälle kesälle vain kolme joukku-

etta ja sarja pelattiin nelinkertaisena eli taas kerran tuli vastustajat 

kesän aikana hyvin tutuiksi. Onneksi suuri osa tytöistä pelasi kui-

tenkin myös naisissa joten pelejä saatiin kesään ihan siedettävä 

määrä ja ne, ketkä ei pelanneet naisissa pelasivat sitten taas D-

tytöissä. Taisipa olla pari pelaajaa, jotka pelasivat säännöllisesti 

kaikissa kolmessakin. Tämä kesä erosi aikaisemmista monella 

tapaa. Ensinnäkin pelaamiseen ollaan saatu tietynlaista rutiinia ja 

tietynlainen perustaso millä pysytään aina, oli tilanne mikä tahan-

sa. Kovin paljoa vuoristorataa ei siis näissä peleissä nähty, varsin-

kaan ulkopelissä, mikä onkin erittäin positiivista. Kahdeksasta 

pelistä voitettiin kaksi, kumpikin vastustaja kerran. Tämän lisäksi 

taidettiin pelata ainakin kolme peliä superiin asti. Kausi olikin siis 

hyvin tasainen ja sarjan joukkueet kaikki tasaisia, mikä teki peleis-

tä jännittäviä ja miellyttäviä pelata. Myös henkilökohtaista kehit-

tymistä oli kauden aikana havaittavissa kaikilla, monet nostivat 

oman pelaamisensa kokonaan ihan uudelle tasolle.  Joukkueesta 

valittiin myös edustus Etelä-Pohjaan, 

jonka tänä vuonna hoiti hienosti Reija.  

Parasta tässä joukkueessa on kovan 

harjoittelumotivaation ja oikean asen-

teen lisäksi ollut se, että joukkuehenki on 

ollut mitä mahtavin. Suurin osa tämän 

kesän porukasta on ollut mukana koko 

kolmen vuoden ajan, jona aikana joukku-

eesta on tullut kuin perhe, jossa kaikki on 

alusta asti opeteltu yhdessä, niin pelin-

johtaminen kun pelaaminenkin.  

Ensi vuonna kun ei enää ole C-tyttöjä niin 

tämän kauden loppu on myös tietyn 

aikakauden loppu ja haikeaahan se on, 

vaikka sitä miten päin kääntää. Onneksi 

naisten sarjanousu ja vaasalaisen nais-

pesiksen hyvät näkymät takaavat kuiten-

kin kaikille pelaajille ensi vuonnakin 

joukkueen missä pelata ja muutenkin 

kaikin puolin hyvät mahdollisuudet pe-

laamiseen tulevaisuudessa.  

Moni asia siis tulee muuttumaan tämän 

kauden jälkeen, mutta onneksi ne muu-

tokset on myös hyviä ja positiivisia ja 

avaa aivan uudenlaisia ovia jokaiselle, 

joka niin haluaa. Muutosten lisäksi on-

neksi moni asiaa pysyy myös samana, 

varsinkin se tärkein, eli ihmiset. 

Kiitos siis jokaiselle mukana olleelle näistä ikimuistoisista vuosista 

ja unohtumattomista hetkistä, tästä on hyvä jatkaa. Muistakaa 

aina olla yhtä innokkaita ja motivoituneita ja olla asenteella mat-

kassa, mitä ikinä teettekään. 

- Pia, Niina ja Teea 

 

Pelaaja OTT L T YHT. 

Emilia Majaniemi 8 2+11 17 30 

Katariina Perälä 8 11 10 21 

Reija Alamäki 8 2 14 16 

Jasmin Ruutiainen 8 8 7 15 

Riikka Petell 8 1+10 3 14 

Noora Rintamäki 6 3+3 5 11 

Reetta Hautala 8 7 4 11 

Veera Hautala 7 1 9 10 

Rohi Sillah 8 0 7 7 

Petra Neiglick 4 4 2 6 

Riikka Kuokkanen 2 0 2 2 

Jenna Majaharju 3 0 1 1 

Mira Oksakari 3 0 0 0 
 

 



C-POJAT 

-95 -96 C-poikien kausi 2011 alkoi ristirii-

taisissa tunnelmissa, kun talvikauden 

treenit piti käynnistää, eikä joukkueella 

ollut vastuuvalmentajaa. Vanhempien 

joukosta löytyi kuitenkin riittävästi tal-

koohenkeä ja valmennusosaamista, jotta 

peruskuntokauden treenit päästiin aloit-

tamaan loka-marraskuun vaihteessa. 

Valmennuksesta Länsimetsän koululla ja 

Urheiluhallilla vastasivat kokeneet pesä-

palloveteraanit Elina Ala-Honkola ja Nina 

Wahlsten. Lisäksi Viitasalon Esa oli laati-

nut pojille punttisaliohjelman, jota pojat 

kävivät Lyskan punttisalilla suorittamas-

sa. Koko loppuvuoden 2010 ajan etsittiin 

valmentajaa, ja yli 20 tehtävään sopivaa 

ehdokasta ehdittiin kysyä, ennenkuin 

sinnikkyys palkittiin, ja saatiin vuoden-

vaihteessa sovittua kevätkauden lajival-

mennuksesta. 

 

Jan Hautala valmentajaksi 
Kymmenkertainen Itä-Länsi –pelaaja Jan 

Hautala lupautui C-poikien lajivalmenta-

jaksi sillä ehdolla, että pojat sitoutuisivat 

sataprosenttisesti harjoitteluun mukaan. 

Poikien puolesta oli helppo antaa lupaus, 

olihan tiedossa parasta mahdollista 

valmennusta.  

 

Tammikuussa startattiin Botniahallilla 

testipäivän merkeissä yhdessä B- poikien 

kanssa. Testeissä mitattiin nopeutta 10m 

ja 30m pyrähdyksillä, keskivartalon 

voimaa mitattiin kuntopalloheitoilla 

eteen, taakse, ja maassa istuen. Jalkojen 

voimaa mitattiin tasajalkaloikalla, kolmi-

loikalla, ja viitosloikalla. Lisäksi viheriöllä 

Jan seurasi poikien lyöntiä, kiinniottoa ja 

heittoa. Tulokset osoittivat työtarpeen 

kaikilla osa-alueilla, niin fysiikassa kuin 

lajisuorituksissa.  

 

Kevään harjoitukset sisälsivät paljon 

perustekemistä; juoksutekniikkaa, lähtö-

jä, pomppuja ja kuntopallon heittoja. 

Lajiharjoituksissa keskityttiin teknisesti 

puhtaan suorituksen tekemiseen niin 

heitoissa, kiinniotoissa kuin lyönneissä, 

ja varsinkin näppilyöntitekniikkaa hiottiin 

paljon. Lyöntitallivuorot aloitettiin naa-

purihallin puolella juoksutekniikkaa ja 

koordinaatiota parantavilla harjoitteilla. 

Harjoituksissa lepovuorossa olevat kävi-

vät käytävällä heittämässä palloa sei-

nään heittotarkkuutta hakien. Jania 

avusti koko kevätkauden Sundellin 

Tomppa jämäkällä military-tyylillään.  

 

Keväällä käytiin ottamassa harjoituspeli 

Seinäjoella Peltomäen Jukan valmenta-

maa SMJ 95 joukkuetta vastaan. Peli 

päättyi yhden juoksun voittoon Vaasan 

eduksi, joka antoi osviittaa hyvin suju-

neesta talviharjoittelukaudesta.  

 

ATRIA-turnaus 
Ennen pelikauden alkua joukkue osallis-

tui äitienpäiväviikonloppuna perintei-

seen Atria-turnaukseen Seinäjoella. 

Ensimmäisessä pelissä kaatui Kempele, 

seuraava peli pelattiin tasan Sotkamoa 

vastaan, ja kolmas alkulohkon peli 

SMJ2:sta vastaan päättyi Vaasan voit-

toon. Sunnuntaina pelasimme välieräpe-

lin Seinäjoen ykkösjoukkuetta vastaan, ja 

siinä pelissä ei onnistunut mikään, joten 

yrittäminenkin tuntui loppuvan kesken. 

SMJ voitti nöyryyttävin muskanumeroin 

25 – 5, ja meni finaaliin. Pronssipeli 

hallitsevaa suomenmestaria Oulua vas-

taan oli taas hyvää suorittamista, mutta 

niukka tappio 11-12 jätti vaasalaiset 

neljänneksi. Ei mikään huono sijoitus 16 

joukkueen sarjassa, mutta parempaankin 

olisi ollut mahdollisuudet. 

 

SM-leirikarsinta 

Kesäksi päätimme ilmoittaa kaksi jouk-

kuetta mukaan sarjoihin. Yksi joukkue 

SM-leirikarsintasarjaan ja toinen joukkue 

piirin pelisarjaan. Leirikarsintasarja on 

perinteisesti ollut kova ja tasokas poh-

janmaalla, eikä esimerkiksi edelliskauden 

94-95-joukkue onnistunut pääsemään 

leirin kilpasarjaan mukaan. Pelinjohtajik-

si kesän leirikarsintaan lupautuivat Miika 

Reinikka ja Nevalan Tommi, tuttu edel-

liskauden pelinjohtokaksikko C-pojissa. 

Karsintasarja alkoi kovilla vastuksilla, kun 

vastassa oli kahdessa ensimmäisessä 

pelissä sitytemmin SM-finaalikaksikko, 

Nurmo ja SMJ. Molemmat pelit hävittiin, 

mutta jatko alkoikin sujua paremmin, ja 

voittoja tuli tuplaten Kiristä ja Kossusta. 

Lisäksi toinen ottelu S:jokea vastaan 

voitettiin. Ainoastaan Nurmo voitti mo-

lemmat Vaasa-pelinsä, mutta paikka 

kilpasarjassa oli Vaasalle varmistunut jo 

ennen toista Nurmo-peliä.  

 

Nuorisoleiri, Jyväskylä 
Leirillä tiedossa oli yhdeksän peliä viiden 

päivän aikana, ja tarjolla Suomen mesta-

ruus. Leiri alkoi voitolla 8-2 Joensuuta 

vastaan, mutta toinen peli hävittiin 

Haapajärven ja Reisjärven yhdistelmä-

joukkuetta vastaan 4-8. Seuraavassa 

pelissä tuli voitto Siilinjärvestä 12-10, ja 

jatko näytti vielä hyvältä, mutta sen 

jälkeen tuli tappio tappion perään alkaen 

Kitee 3-13, PuMu 5-8, SMJ 5-7, Oulu 1-18 

ja KaMa 4-5. Voitto Porista 5-12 oli laiha 

lohtu, ja sijoutuspeli Kossua vastaan 

sijoista 13-14 hävittiin sekin 2-3. Pelilli-

sesti ajateltuna sijoitus oli pettymys, 

mutta positiivisesti ajateltuna sijoitus 14 

ei ole huono kaikkiaan 44 joukkueen 

sarjassa. Lisäksi Roope valittiin leirin Itä-



K L T YHT.

1 Aleksi Ahola 9 54 51 114

2 Patrik Wahlsten 4 50 24 78

3 Jaakko Aho 3 5 49 57

4 Henrik Vuorenmaa 3 14 38 55

5 Juuso Hautamäki 3 17 22 42

6 Markus Niskanen 1 18 20 39

7 Joonas Rantaniemi 3 21 14 38

8 Riku Reinikka 0 12 17 29

9 Aleksi Virtanen 2 10 14 26

10 Anttoni Jakobsson 1 6 10 17

11 Ilpo Ala-Honkola 0 1 15 16

12 Joni Ojala 0 10 4 14

13 Lassi Hakamaa 0 2 11 13

14 Eero Aho 0 2 9 11

15 Olli  Saukkoranta 1 2 2 5

K L T YHT.

1 Lauri Heinonen 2 17 4 23

2 Nicholas Sundell 3 4 16 23

3 Roope Reinikka 1 5 17 23

4 Jesse Dahlström 2 15 5 22

5 Patrik Wahlsten 0 12 8 20

6 Aleksi Ahola 1 2 12 15

7 Henrik Vuorenmaa 0 4 8 12

8 Ilpo Ala-Honkola 0 2 6 8

9 Atte Ala-Honkola 0 4 3 7

10 Mikael Grön 0 3 4 7

11 Anttoni Jakobsson 0 2 4 6

12 Jaakko Aho 0 2 2 4

13 Markus Niskanen 0 1 2 3

14 Riku Reinikka 0 0 0 0

Länsi ottelussa voittoisan lännen joukku-

een 2. palkinnon saajaksi 2V-tontilta. 

Leiripeleissä mailamiehenä toimi Jakobs-

sonin Lexi, ja joukkueen huoltajana toimi 

Pasi Ala-Honkola. Leirillä oli mukana 

myös kolme D-ikäistä pelaajaa kokemus-

ta hakemassa; Anttoni, Ilpo ja Jesse. 

 
Piirin pelisarja 
Piirin pelisarjassa pelattiin joukkueella, 

jossa oli mukana myös useita D-poikia. 

Kesän aikana tuli pelejä 14kpl, ja pelin-

johtajana toimi Wahstenin Nina. Myös 

Mika Niskanen oli tarvittaessa apuna 

pelinjohtotehtävissä. Sarjan päätyttyä 

VM saavutti 14 pelissä 28 pistettä, ja-

kolmannen sijan SMJ:n ja KoU:n jälkeen. 

Sarjassa oli mukana kaikkiaan kahdeksan 

joukkuetta.  

  

Joukkue 2011 
Kauden 2011 joukkueessa pelasivat -95 

pojat Jaakko Aho, Atte Ala-Honkola, 

Mikael Grön, Lauri Heinonen, Markus 

Niskanen, Roope Reinikka, Nicholas 

Sundell ja Aleksi Virtanen. -96 pojat 

Aleksi Ahola, Juuso Hautamäki, Joonas 

Rantaniemi, Henrik Vuorenmaa, Patrik 

Wahlsten. Lisäksi koko kauden ajan 

mukana ahkeroivat -97 syntyneet Ilpo 

Ala-Honkola ja Jesse Dahlström, sekä -98 

syntynyt Anttoni Jakobsson. Joukkueessa 

pelasi myös iso joukko D-poikia, kiitos 

kaikille pelaajille. 

Kaikki C-pojat saivat runsaasti peliaikaa 

kesän aikana eri sarjoissa,  myös B-

poikien, M2:n ja M1:n peleissä.  

 

Valmennus ja pelinjohto: Jan Hautala, 

Miika Reinikka, Elina Ala-Honkola, Nina 

Wahlsten, Tom Sundell. Joukkueenjohta-

jat: Pasi Ala-Honkola ja Tom Sundell 

Rahastonhoitaja: Mika Niskanen 

 

Tuhannet kiitokset kaikille muille henki-

löille ja tahoille sponsorit erityisesti 

huomioiden, että  kauden läpivienti oli 

ensinnäkin mahdollista ja loppuviimein 

antoisa muistorikas kausi. 

 

Jukka Heinonen 

 

KILPASARJA    PELISARJA 
TEHOTILASTO    TEHOTILASTO 

 

 

  

 

 

  

 

Tunnelmia kevään Atria-turnauksesta Seinäjoella, vasemmalla: Mikael Grön, Lauri Heinonen, Roope Reinikka, Patrik Wahlsten,  Aleksi Ahola ja 

Henrik Vuorenmaa. Oikealla kättelyvuorossa: Roope, Pate, Nicholas Sundell, Ilpo Ala-Honkola, Lauri.H ja Jaakko Aho.



Alkusarja Loppusarja Kokokausi

OTT K L T YHT OTT K L T YHT yhteensä

Kalle Kero 12 2 16 29 47 5 9 4 13 60

Jaakko Erkkilä 11 3 5 28 36 5 3 16 19 55

Mikko Ahola 12 3 31 4 38 5 10 10 48

Mikko Hakomäki 12 11 11 22 5 9 3 12 34

Joonas Hautamäki 12 2 15 8 25 5 1 3 4 29

Roope Reinikka 12 5 16 21 5 1 2 5 8 29

Aleksi Jakobsson 12 3 11 14 5 0 5 5 19

Lauri Heinonen 4 11 6 17 5 1 1 18

Joni Pitkänen 11 9 4 13 5 3 3 16

Valtteri Marttila 12 4 6 10 5 1 4 5 15

Jami Qvisen 12 3 2 5 5 0 0 0 5

Miika Haukkala 3 0 2 2 0 2

Nicholas Sundell 2 0 2 2 0 2

Aleksi Ahola 3 0 2 2 0 2

Aleksi Havulehto 11 1 0 1 5 0 0 0 1

Atte Ala-Honkola 3 0 0 0

B-POJAT 

B-poika joukkue aloitti kautensa lokakuun lopussa 2010. Joukkue 

koostui 93- ja 94-syntyneistä pojista, joista viisi on Vähästäkyröstä, 

yksi Ylihärmästä ja loput Vaasasta. Talvella treenattiin 5 kertaa 

viikossa huhtikuun alkuun saakka. Lisäksi pelasimme hallissa kol-

me harjoitusottelua. Talven treeniaktiivisuus oli koko joukkueelta 

hyvää ja pojat kehittyivät tasaisesti joka osa-alueella, joten kauden 

tavoitteeksi asetettiin jatkosarjapaikka ja sen varmistuttua puoli-

välieräpaikka.  

Ulkona pelit alkoivat perinteisessä Seinäjoen kevätturnauksessa, 

johon osallistui valtakunnan parhaat B-poikajoukkueet. Tuloksena 

oli 12 joukkueen kovassa turnauksessa hienosti pronssi ja pääl-

limmäisenä turnauksesta jäi mieleen tiukka (4-3) tappio tulevalle 

suomen mestarille Sotkamon Jymylle. Hyvin sujunut turnaus ja 

mallikkaat pelisuoritukset Suomen parhaita vastaan antoivat luvan 

odottaa menestystä tulevalta pelikaudelta. 

SM-sarja alkoi odotuksiin nähden hieman nihkeästi, sillä kolmesta 

ensimmäisestä ottelusta saaliina oli vain yksi voitto. Nälkäisenä 

kauteen lähtenyt joukkue ei kuitenkaan lannistunut, vaan kelien 

lämmetessä aloimme napsimaan pongoja. Alkusarjaan mahtui 

monia hienoja otteluita, mm. kaksi voittoa tulevasta SM-pronssi 

joukkueesta Seinäjoesta. Lopulta suoran jatkopaikan saavuttami-

nen kulminoitui alkusarjan viimeiseen otteluun, joka piti voittaa. 

Joukkueen kasetti kesti tiukassa paikassa ja Kossu kaatui lukemin 

0-2 (3-10, 2-3). 

Jatkosarjaan saatiin loistavat lähtökohdat, sillä parhaana alkuloh-

kon kakkosena saimme kolme kotiottelua ja kaksi vieras peliä. 

Pelit alkoivatkin hienosti 2-1 voitolla Hyvinkään Tahkoa vastaan. 

Olimme jo puhtaassa voitossa kiinni mutta toisella jaksolla Hyvin-

kää kiri tasoihin ja löi jakson voittojuoksun ”hieman” onnekkaasti 

hudilla. Tunteikas ja vaiherikas ottelu sytytti pelaajat ja yleisön 

joten playoff-ottelut saivat arvoisensa alun. Jatkosarjan toinen 

ottelu pelattiin sateisessa syyssäässä Seinäjoella. Ottelussa Seinä-

joki kesti ennakkosuosikin paineet ja otti selvän 2-0 voiton. Vaasan 

pojat eivät kuitenkaan tästä lannistuneet vaan seuraavaan otte-

luun Pöytyällä joukkueen lataus oli valtaisa. Kotiyleisön raivok-

kaasta kannustuksesta huolimatta Pöytyä oli jo lähellä hävitä 

ottelun, mutta toisen jakson virhepompun ansiosta Pöytyä vei 

ottelun aina supervuoropariin. Tiukkaakin tiukempi vääntö päättyi 

kuitenkin Pöytyän voittoon 2-1 (2-3, 5-4, 1-0).  

Tämä tiukka tappio Pöytyälle alkoi kasata mustia pilviä joukkueen 

ylle, puolivälieräpaikka tuntui olevan tiukassa. Seuraavaan kotipe-

liin Ulvilaa vastaan oli laitettava kaikki peliin. Ottelu pelattiin poi-

kien toiveesta Vähässäkyrössä, Kyrölän kentällä ja paikalle saapui-

kin noin 200 katsojaa.  Tilannerikkaan ottelun pisteet menivät 

kuitenkin Ulvilalle tuloksella 0-1 (8-8, 4-10) ja haave puolivälierä-

paikasta murskautui. Viimeisessä ottelussa Nurmoa vastaan oli 

panoksena enää maine ja kunnia. Lopulta Nurmo vei Pohjanmaan 

paikalliskamppailun nimiinsä lukemin 1-2. 

Lopulta kaudesta jäi ristiriitaiset tunnelmat. Pelattiin monta hie-

noa ottelua ja nähtiin pystyvämme voittamaan hyvänä päivänä 

kenet tahansa ja toisaalta taas joissain otteluissa ei kyetty pelaa-

maan tasollamme. Varmasti koko joukkuetta hieman harmitti 

pelien loppuminen jatkosarjaan, kun mitaleillekin oli realistiset 

mahdollisuudet. 

Kiitoksia hienosta kaudesta ja hienoista hetkistä pelikentillä erityi-

sesti pojille, Miikalle ja taustaorganisaatiolle. Lähelle unelmaa 

päästiin ja harmittavan vähän siitä jäätiin. 

Tommi Nevala 

  

 
B-POJAT  
SM-SARJA 
TEHOTILASTO
 
  



Vaasan Maila muisti adressilla menneiden vuosikym-

menten aktiivista mailalaista Esko Vuorista hänen siir-

tyessään ajasta iäisyyteen kuluneen syksyn aikana.  

LÄMPIMÄT ONNITTELUT 

MERKKIPÄIVÄÄ VIETTÄNEILLE: 

Harry Lindgren 60v, Markku Maja 60v, Veikko Rintamäki 60v, 

Jaana Jaakkola 50v 

 

PESISKOULU 

Pesiskoululaisia, 6-12 vuotiaita tyttöjä ja poikia oli toiminnassa mukana 60. Rehtorina toimi seuran edustusjoukkueen pelaaja Olli Peltomäki. 

Apuohjaajina seuran omia junioreita: Henrik Vuorenmaa (C1, C2-pojat ja M2) ja Emilia Majaniemi (C-tytöt ja Naiset).  

Kuvassa ollaan Hietalahden Pesäpallostadionilla ja vuorossa on näppien treenausta.  

      Pesiskoulun rexi: Olli Peltomäki.                          Apuohjaaja: Emilia Majaniemi.                           Apuohjaaja: Henrik Vuorenmaa. 

Pesiskoulua ohjattiin neljällä eri kentällä, joista Tuovilan koulun kenttä oli ensimmäistä kertaa mukana kautta pesiskoulun historian. Muut 

kentät olivatkin jo aikaisemmilta vuosilta tuttuja, joista pesäpallostadionin lisäksi mukana olivat Isolahden ja Kappelinmäen koulujen kentät. 

Pesiskoulu tarjoaa osallistujille kaikki lajin alkeet läpikäytynä ja antaa hyvät pohjat jatkaa pesiksen parissa seuran juniorijoukkueissa. Seuraa-

malla seuran kotisivuja: www.vaasanmaila.fi löydät lisätietoja eri ikäluokkien toiminnasta. Tervetuloa Mukaan! –Nina.W- 

 

MUISTAMISET 

Vaasan Maila onnitteli Erkki ”Juhu” Heikkilää hänen täyttäessään 80 vuotta. 

Juhu ja pelikaveri Raimo Teppo kaffittelemassa stadionin kioskin terassilla.  

 

Herrat Reinikka & Jakobsson 



Vaasanseudun Pesis-
Maila seura ry 

Puheenjohtaja 

Erkki Teppo 

Varapuheenjohtaja 

Jaakko Vainionpää 

Sihteeri 
Jari Kero 

Jäsen 

Jukka Havulehto 

Jäsen  
Jukka Heinonen 

Kokouksissa kutsuttuna  

Nina Wahlsten 

Vaasan Mailan Juniorit ry 

Puheenjohtaja 

Tarja Joensuu 

Varapuheenjohtaja 

Mika Niskanen 

Sihteeri 
Jukka Heinonen 

Jäsen 

Nina Wahlsten 

Jäsen  
Niina Autio-Petell 

Jäsen  

Pia Haglund 

Jäsen 
Ritva Hautala 

Jäsen 
Katja Hyny 

JOHTOKUNNAT  TALKOOSALDOJA KEVÄÄLTÄ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LADYT 

Keväällä ponkaistiin taas ladypesis vauhtiin. Entisiä tuttuja kirmasi treeneihin mutta 

tänä keväänä tuli valtava ryntäys uusia innokkaita ladyja mukaan. Treenikausi käyn-

nistyi ja kohta oli vuorossa jo eka sarjapeli Lapuaa vastaan.  

Varsinaiset otteluselostukset löytyvät ladyjen nettisivuilta. Lapuaa vastaan tuli tur-

piin  mutta hauskaa oli! Kuvassa ”Sofan” tyylinäytettä. 

Heinäkuussa matkasimme Nurmoon ottamaan mittaa Iitoista. Pelasimme täälläkin 

kaksi peliä ja jälkimmäisessä pelissä olimme niin liekeissä että voitto napsahti kotiin.  

Piirin ladypesissarjassa kirimme kauden aikana pronssille heti Nurmon Iitojen ja 

Lapuan jälkeen. Jääköön tässä yhteydessä mainitsematta että sarjassa pelasi  yh-

teensä 3 joukkuetta : ) 

Syyskuussa oli vuorossa ladyturnaus ja se pelattiin 10.9. Päivä oli täynnä draamaa ja 

yllättäviä tilanteita, kuten aina kun Vaasan Ladyt pelaavat. Taistelu Iitojen ja Vaasan 

välillä oli todella tasaista mutta tänä vuonna Vaasa oli piirun verran parempi ja sai 

pojan kotiin saunomaan.  

Jatkossa ennen joulua aiomme vielä treenata ulkona, lenkkeillä ja joulun jälkeen 

alkaa sisätreenit Maapohjahallilla. Ensi kaudella olemme sitten niin kovassa iskussa 

että Pohjanmaan muut joukkueet vapisevat jo kiilassa ja näytetään närhen munat 

ensi syksynä myös Turun ladypesisturnauksessa!  

Suuret kiitokset ladyille kaudesta. Erityisen suuret halaukset uusille ladyille jotka 

ovat tuoneet taas uutta intoa ja tsemppiä koko porukalle. Terolle ja Miikalle kiitok-

set uhrautumisesta pelinjohtotehtäviin. Kuten ennemminkin on mainittu, se vaatii 

melkoista siviilirohkeutta. Kiitokset myös Suville jämptistä rahastonhoidosta.  

Näihin kuviin ja näihin tunnel-

miin...Taika alias Marita Reinikka 

ps. Jos haluat mukaan ladypesikseen, 

lähetä sähköpostia marita.reinikka 

(a) vaasa.fi jos haluat lueskella kesän 

otteluselostuksia ym. 

http://www.vaasanmaila.fi/muupesapallotoiminta/harrastepesis/lady-pesis/  

ja jos haluat fanittaa meitä facebooksissa, niin klikkaa Vaasan Mailan ladyt –sivulle 

Stadikan kiskalta maittavat jätskit. 

Samassa tuolissa ja sulassa sovussa 

tulevat pesistähdet Siiri ja Jesse. 

 

 

 

Tunnelmia Hietalahden 

Minigolfkioskin terassilta 

hellepäivän iltana… 



EX’STARS LADYT  

Ex’stars Ladyt on ryhmä, jossa pesistä hakataan vielä entis-

aikojen suurella innolla välittämättä juurikaan siitä, että joka 

paikkaan ”sattuu” ja treenaaminen tuntuu ”pikkusen” erilai-

selta kuin silloin ennen. Pääasiahan tässä nyt kuitenkin on se 

treenaamisen ja tekemisen ilo nimenomaan pesiksen kautta 

ja vanhalla peliporukalla, josta onneksi aika moni löytyy vielä 

paikkakunnalta ja se antaa mahdollisuuden tämänkin toteut-

tamiseen. 

Porukka kasattiin viime syksynä ja talvella treenattiin kerta viikkoon Hietalahden koulun salissa. Kevättalvella pidettiin palaveria ja sovittiin, 

että kesän aikana treenataan aina kun vaan saadaan porukkaa kasaan ja kentällä on tilaa, siis stadionilla ☺ Tämä tiimi ei ole mukana minkään-

laisessa kilpailullisessa toiminnassa, vaan yksinkertaisesti vain treenaa keskenään, pitää hauskaa ja kohottaa kuntoakin siinä samalla ihan huo-

maamatta.  

Tätä juttua tehdessä on vielä syksyn ja talven kuviot auki, mutta toiveena porukalla oli, että treenattaisiin tänäkin talvena jossakin sopivassa 

raossa ja tämän porukan saa sitten haastaa keväällä/kesällä harkkapelejä pelaamaan, ihan millon vaan ☺ Lisätietoja tiimin tekemisistä löytyy 

seuran kotisivuilta kohdasta muu pesäpallotoiminta. 

”Team Leader” - Nina.W 

 

PUULAAKI 

Vaasan Mailan järjestämä puulakipesiksen sarja tahkottiin läpi syyskuun alkupäivien aikana. Koko sarja vietiin viikossa läpi pelaten jokaisena 

arki-iltana kolme 50min ottelua. Jälleen kerran sarjasta muodostui tiukka ja mitalikolmikon lopulliset sijoitukset ratkesivat vasta viimeisessä 

ottelussa juoksusuhteen turvin. Joukkueita oli mukana kuusi. 

Wärtsilä uusi edellisen vuoden mestaruutensa. ABB kirkasti viime vuoden kolmannen sijan hopeamitaliin ja oli lähellä voittaa myös mestaruu-

den, mutta tähän pääsi vaikuttamaan Uimahallin yhden ottelun luovutusvoitto ja se sattui olemaan ABB:tä vastaan. Sääntöjen mukaisesti 

luovutusvoiton saanut joukkue saa 2 sarjapistettä, mutta juoksut kirjataan 1-0. Pronssimitalit pujotettiin RuMa:n (Runsorin Mailan) kaulaan. 

Nina.W 

 



 

 

 

 

 

 

MESTARIT 2011 

TEAM WÄRTSILÄ 

HOPEALLE 

TEAM ABB 

PRONSSILLE 

TEAM RuMa 

NELJÄNNEKSI 

TEAM UIMAHALLI 

VIIDENNEKSI 

TEAM HERRASMIESPESIS 

KUUDENNEKSI 

TEAM E2 (EKAKS) 

Ja sitten tyylinäyt-

teet viuhkan  ja 

mailan varresta: 

Sami Rintamäki, 

Janne Suorauha, 

Seppo Heinonen, 

Miia Äkkinen ja 

Marika Hiipakka. 



Puulaakiakaan ei voida pelata 

ilman tuomareita. Tänäkin syk-

synä työtehtävissä olivat mukana 

seuran omat juniorituomarit se-

kä tuomarikerhon vetäjänä toi-

miva Jarkko Neiglick. 

Kuvissa vasemmalta: Patrik 

Wahlsten, Riku Reinikka, Rony 

Saari (apunaan iskä Tero) ja Joo-

nas Rantaniemi. 

Matsien aikana aina sattuu ja 

tapahtuu. Kuvaaja osui paikalle, 

kun Jyrki kuoli tähän… 10 senttii 

ennen pesää. Ei kuitenkaan 

hätää, Jyrki tulee kyllä seuraa-

vaankin peliin ja lupas ehtii pesäl-

le. 

Ryhmäkuvassa alhaalla on E2 

joukkueen kannustustiimi (seu-

ran E+G-tyttöjä). Tytöt olivat 

riimittäneet upeita huutovärssyjä 

ja niiden voimalla saivat omat 

vanhempansa yrittämään parastaan niin sisä -kuin ulkopelissäkin. Räpylän käytön tärkeyttä korostettiin ihan oikealla tavalla, eikä siinä lantion-

liikkeetkään vähemmälle huomiolle jäänyt. Hienoa tytöt! Toivottavasti saamme teidät fanittamaan myös muita seuran joukkueita. ☺ 

 

 

Tuomareilla on meneillään otteluiden välissä pieni tauko ja nyt kyllä jotain katosi yläilmoihin. Jäämme odottamaan alastuloa! Keskimmäisessä 

kuvassa ABB ja Matti Joensuu valmiina tinttamaan. Oikealla Mikko Kallionpään tyylinäyte siitä, että taidot on edelleen tallella.  

 



JUNIORIPESIKSEN SÄÄNNÖT 

Vaasan Mailan Juniorit ry                 

Pesäpallo on joukkueurheilulaji, jossa lapsilla ja nuorilla on tilaisuus kehittyä liikun-

nallisesti ja oppia pelitaitoja. Pesäpallon parissa lapset voivat kasvaa aktiivisiksi, 

sosiaalisiksi, vastuullisiksi ja itsenäisiksi ihmisiksi. Joukkuepeli antaa lapsille mah-

dollisuuden kokea onnistumisia ja oppia epäonnistumisen sietämistä. Pesäpallo-

harrastus kasvattaa positiiviseen yhdessäoloon, toiminnallisuuteen ja oma-

aloitteellisuuteen. 

Joukkueiden toimihenkilöt tekevät tärkeää ja vastuullista työtä näiden asioiden 

eteen vanhempien tuella. Aikuisten tulee olla käytöksellään itse esimerkkinä nuo-

rille. Vanhempien taustatuki ja -apu on junioritoiminnan onnistumiselle tärkeää! 

Ottelukyyditykset, tuomaritoiminta ja kirjurina toimiminen sekä tietyt talkootyöt 

onnistuvat vain vanhempien avulla. 

Näiden yhteisten sääntöjen lisäksi pelaajat voivat tehdä joukkueensa sisäisiä sään-

töjä. Eri ikäryhmät tarvitsevat joukkueelleen sopivia lisäsääntöjä (, jotka sovitaan 

joukkueen ja vanhempien yhteisessä neuvottelussa.). 

Kaikki pelaavat: Annamme kaikille G, F ja E juniorien, sekä D ja C-juniorien B-
sarjassa peliaikaa jokaisessa ottelussa  

• Pelinjohtajilla on velvollisuus peluuttaa kaikkia pelaajia ottelun aikana, myös ulkopelissä 

• Jokaisella pelaajalla on oikeus saada peliaikaa, vain pelaamalla oppii pelaamaan   

• Myös vanhempien tulee sitoutua "kaikki pelaa" -periaatteeseen  

Kilpailullisuutta huomioidaan D ja C-junioreiden A-sarjassa, sekä näitä vanhemmissa 
junioreissa  

• Juniorijoukkueissa kilpailullisuus toteutetaan vähitellen ja varovasti, ei vielä 

aikuismaisesti 

• Joukkueen ja pelaajien kehittyminen on pääasia urheilullisia tavoitteita ase-

tettaessa 

Reilu peli periaatteena:  

• Annamme kannustavaa ja myönteistä palautetta 

• Iloitaan onnistumisista, ei vastustajan epäonnistumisista  

• Pelinjohtajat, katsojat ja pelaajat käyttäytyvät tuomareita ja vastustajia koh-

taan asiallisesti 

• Pelinjohtaja johtaa peliä kannustavasti 

• Pelikaverit kannustavat pelikaveriaan, eivät moiti, eivätkä ohjaa       

• Epäonnistumiset tulee sallia, yrittäminen on tärkeintä 

• Pesis on vain pesistä, iloista harrastamista     

OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA: 

• Pelaajat ja vetäjät saapuvat harjoituksiin ja peleihin sovittuna ajankohtana /ajoissa 

• Poissaolosta ilmoitetaan valmentajalle 



• Joukkueeseen kuuluminen tarkoittaa yhteisiä velvollisuuksia myös pelien ja harjoitusten ulkopuolella (tuomarina toimiminen, kirjuri-

na toimiminen, edustusjoukkueen pallopojat/-tytöt, ) 

• Jokaisella junioripelaajalla on oikeus nauttia iloisesta osallistumisesta pesikseen omien taitojensa mukaan 

AIKUISTEN ESIMERKKI: 

• Vanhemmat kannustavat molempia joukkueita - eivät johda peliä      

• Vanhemmat suhtautuvat tuomareihin ja pelaajiin ymmärtäväisesti 

• Aikuisten pelaajien, toimihenkilöiden ja vanhempien esimerkki on tärkeä! Heidän käytöksensä ja kielen käyttö sekä suhtautumisensa 

esim. alkoholiin ja huumaaviin aineisiin ovat malli lapsille. 

• Vanhemmat: OLETTEHAN KIINOSTUNEITA LAPSENNE HARRASTUKSESTA! 

"PELIN KULKU": 

• Lapset pelaavat, pelinjohtaja johtaa peliä, tuomarit tuomitsevat, katsomossa 

kannustetaan 

• Pelitilanne ei ole arvostelun paikka. Kuten edellä, vain pelaamalla oppii ja 

pelissä sattuu aina virheitä 

• Vaikeissakin tilanteissa on pystyttävä asialliseen ja rakentavaan keskuste-

luun. Virheistä on pystyvä aina löytämään se oppimisen paikka 

TUOMARIN ASEMA: 

• Tuomaria puhutellaan vain lupaa pyytäen 

• Nuorisotuomareiden tueksi otteluun otetaan avuksi kokeneempi tuomari      

• Pelaajat ja vanhemmat (+muu yleisö) eivät puutu tuomaritoimintaan 

Vaasan Mailan juniorit ry 
JOHTOKUNTA 

 

SUOMENMESTARIT 2011 
SM-HOPEAA 2011 

Miesten Superpesiksessä Sotkamon 

Jymyn pelipaidassa saavutti Vaasan 

Mailan kasvatti Aki Orava uransa ensim-

mäisen Suomenmestaruuden! Vaasan 

Maila onnittelee Akia ja Jymyä upeasta 

kaudesta 2011! Tämän lisäksi Vimpelin 

Veto ja Jere Dahlström ottivat hopeaa 

upean finaalisarjan päätteeksi, joka 

pelattiin maamme huippujen Sotkamon 

ja Vimpelin kesken. Vaasan Maila onnit-

telee myös kasvattiaan Jereä hopeamita-

lista! (Kuvat ovat eri nettisivustoilta). 

 

 

 

 



FACEBOOKISSA –  
KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ… 

 

 

Vaasan 
Maila 
 
 
Perustettu 

 
 
 
 
1933 

Sijainti 

 
Toimisto: Vaasanpuistikko 
22 (Pesäpallostadion, 
Sanmarkinkatu, uimahallin 
takana), 65100 

Tietoja 

 
Vaasan Maila tarjoaa lap-
sille ja aikuisille laadukasta 
harrastus- ja kilpailutoi-
mintaa sekä pesäpalloviih-
dettä Suomen kansallispe-
lin parissa. Tervetuloa 
Mukaan! 

Yrityksestä 
lyhyesti 

 
Vaasan Maila on 1933 
perustettu pesäpalloseura. 
Seuralla on vilkasta toi-
mintaa lasten ja nuorten 
ryhmissä. Harrastajamää-
rät lisääntyvät vuosittain. 
Aikuisurheilun puolella 
seuralla on kolme joukku-
etta kilpaurheilun puolella 
ja kolme harrastepesis-
ryhmää.  

Kuvaus 

 
Arvojamme ovat:  
Me-henki 
Avoimuus 
Ammattimainen johtami-
nen ja toiminta 
Omavaraisuus 

Tehtävä 

 
Vaasan Maila tarjoaa 
lapsille ja aikuisille laadu-
kasta harrastus- ja kilpai-
lutoimintaa sekä pesäpal-
loviihdettä Suomen kan-
sallispelin parissa. Terve-
tuloa Mukaan! 

Sähköposti vaasan.maila@netikka.fi 

Puhelin 
tsto. 06-0317 983 pesäpal-
lostadion: 06-3172 168 

Sivusto www.vaasanmaila.fi 

 
Hietalahden 
Minigolf 

Kuvaus 

Avoinna kesäkuukausina (toukokuu-

elokuu, säiden niin salliessa myös 

osan syyskuuta). Tarkemmat aukiolo-

ajat ym. tietoa palveluistamme löy-

dät kotisivuiltamme. 

Osoite 

Sanmarkinkatu (Pesäpallostadionin 

yhteydessä, Uimahallin takana), 

65100 Vaasa, Finland · Hanki reittioh-

jeet 

Puhelin   63172168 

Sivusto 
  http://www.vaasanmaila.fi/ 

  minigolf/ 

Tietoja 

Hietalahden Minigolf, avoinna 

kesäkuukausina, ratoja 18. 

Rataesittely kotisivuillamme: 

http://www.vaasanmaila.fi/mi

nigolf/ Avaamme jälleen 

01.05.2011. Tervetuloa pelaa-

maan! 

Yleistä 
tietoa 

Pesäpalloseura Vaasan Maila 

vastaa Hietalahden minigolfin 

toiminnan pyörittämisestä. 

Tervetuloa pelaamaan ja viih-

tymään! 

Pysä-
köinti 

Parkkipaikka 

Sähkö-
posti 

vaasan.maila@netikka.fi 

Vaasan  

Pelikeskus 

 
Sijainti Vaasanpuistikko 22, 65100 

Aukiolo-

ajat 

ma - pe: 10:00 - 20:00 

la: 10:00 - 16:00 

su: 14:00 - 20:00 

 

Tietoja 

Vaasan pelikeskus sijaitsee 

Vaasan keskustassa mui-

den palveluiden keskellä. 

Pinta-alaltaan pisteemme 

on 400 m² kokoinen.  

Kuvaus 

Vuodenaikojen mukaan vie-

tämme erilaisia teemailtoja, 

jolloin pelaamme erikoisvoitto-

ja ja nautimme tarjoiluista. 

Pelikeskuksessa noudatetaan 

18 vuoden ikärajaa, ellei ky-

seessä ole perheenjäsen. 

Asiakaspalvelussamme työs-

kentelee 8 henkilöä. Pelikes-

kuspäällikkönä toimii Saija 

Nyman-Paukkunen. 

Yleistä 

tietoa 

Oheispalveluna meillä on Veik-

kauksen Online-pääte, arpa-

myynti ja kuvallinen Toto-peli, 

sekä 7 kappaletta Raha-

automaattiyhdistyksen peliko-

neita. 

Pysäköinti Kadulle/Parkkipaikka 

Sähköposti 
vaasanpelikeskus@ 

vaasanpelikeskus.fi 

Puhelin 06-3170906  

Sivusto www.vaasanpelikeskus.fi 

 

Käy harjoittelemassa bingon pelaamista 

netissä! www.bingoliiga.net/nettibingo/ 

pbingo1.php) 

 

Uusille pelaajille tarjoamme 4 ensim-

mäistä peliä ilmaiseksi! Tule ja kokeile 

tuuriasi! 

MUUT PELIT: 
 

VEIKKAUS  
Meillä on kaiken kattava online-palvelu 

ja arpamyynti (veikkauslinkki 

www.veikkaus.fi) 

RAY 
Valittavanasi on 7 erilaista raha-

automaattiyhdistyksen pelikonet-

ta(RAY:n linkki  www.ray.fi) 

Lahjakortteja on tarjolla seuraaviin 

yrityksiin: 

-    S-ryhmä 

-    Kesko 

-    Halpa-Halli 

-    Minimani (Vaasa) 

-    Citymarket 

-    Wasasport ja Neste 

 



G-TYTÖT (Piirinsarja) 

Tehotilaston voittaja: Sara Ahola 

Yleispelaaja: Eena Rintamäki 

Ulkopelaaja: Emma Hudd 

Kauden aikana kehittynyt: Liljaana Ala-Lähdesmäki 

Fair Play: Emmi Keskinen 

Valmennus/Pelinjohto: Sami Rintamäki, Miia Äkkinen, Maija 

Peräsalo ja Suvi Einola-Uuro 

F-TYTÖT 

 

Joukkue ei vielä osallistunut piirinsarjaan, mutta harjoittelivat 

ahkerasti koko kauden. Kaikille jaettiin muistolaatat. 

Valmennus: Kirsi Keskitalo, Mika Kukkola ja Emilia Majaniemi 

F-POJAT (Pelisarja) 

Tehotilaston voittaja: Rony Saari 

Yleispelaaja: Mikko Peltomäki 

Ulkopelaaja: Matias Lehtonen 

Kauden aikana kehittynyt: Mattias Asp 

Fair Play: Elias Suominen 

Valmennus/Pelinjohto: Tero Saari ja Henriikka Suominen 

E-TYTÖT (Pelisarja) 

Tehotilaston voittaja: Janina Peltoniemi 

Yleispelaaja: Johanna Hyny 

Ulkopelaaja: Emilia Markkila 

Kauden aikana kehittynyt: Petra Äkkinen 

Fair Play: Nina Lång 

Valmennus/Pelinjohto: Kati Jokela, Sami Rintamäki ja Miia 

Äkkinen 

E-POJAT (Pelisarja) 

Tehotilaston voittaja: Johannes Kupila 

Yleispelaaja: Henrik Niskanen 

Ulkopelaaja: Jeremias Kupila 

Kauden aikana kehittynyt: Eetu Hakamaa 

Fair Play: Ville Pieniluoma 

Valmennus/Pelinjohto: Mika Niskanen, Jarno Tunturi ja Reijo 

Porspakka 

PÄÄTTÄJÄISET 

Seuran kilpailukauden päätöstilaisuutta vietettiin Mira-talolla la 

29.10. Paikalla oli jälleen kerran runsaasti mailalaisia. Tilaisuuden 

avasi puheenjohtaja Erkki Teppo. Kaffittelun jälkeen iltaa jatkettiin 

palkintojenjaon merkeissä. 

 

 

 

 



D-POJAT (Kilpasarja) 

Tehotilaston voittaja: Jesse Dahlström 

Yleispelaaja: Anttoni Jakobsson 

Ulkopelaaja: Ilpo Ala-Honkola 

Kauden aikana kehittynyt: Riku Reinikka 

Fair Play: Joni Ojala 

Valmennus/Pelinjohto: Miika Reinikka, Vesa Saukkoranta ja 

Mikko Aho 

D-POJAT (Pelisarja) 

Tehotilaston voittaja: Olli Saukkoranta 

Yleispelaaja:Eero Aho 

Ulkopelaaja: Tommi Lintala 

Kauden aikana kehittynyt: Joel Rinne 

Fair Play: Riikka Kuokkanen 

Valmennus/Pelinjohto: Vesa Saukkoranta, Mikko Aho ja 

Miika Reinikka 

B-pojat (SM-sarja) 

Joukkueen arvokkain pelaaja: Jaakko Erkkilä 

Sisäpelaaja: Mikko Ahola 

Ulkopelaaja: Kalle Kero 

Kauden aikana kehittynyt: Joonas Hautamäki 

Joukkuepelaaja: Joni Pitkänen 

Valmennus/Pelinjohto: Tommi Nevala ja Miika Reinikka 

C-POJAT (Kilpasarja) 

Tehotilaston voittaja: Lauri Heinonen 

Yleispelaaja: Nicholas Sundell 

Ulkopelaaja: Roope Reinikka 

Kauden aikana kehittynyt: Henrik Vuorenmaa 

Fair Play: Atte Ala-Honkola 

Valmennus/Pelinjohto: Miika Reinikka, Jan Hautala ja Aleksi 

Jakobsson 

C-POJAT (Pelisarja) 

Tehotilaston voittaja: Aleksi Ahola 

Yleispelaaja: Patrik Wahlsten 

Ulkopelaaja: Jaakko Aho 

Kauden aikana kehittynyt: Markus Niskanen 

Fair Play: Juuso Hautamäki 

Valmennus/Pelinjohto: Nina Wahlsten, Miika Reinikka ja 

Mika Niskanen 

  

 

 

 

 

 

 

D-TYTÖT (Pelisarja) 

Tehotilaston voittaja: Jasmin Ruutiainen 

Yleispelaaja: Heta Heinonen 

Ulkopelaaja: Riikka Petell 

Kauden aikana kehittynyt: Nea Iivarinen 

Fair Play: Riikka Kuokkanen 

Valmennus/Pelinjohto: Pia Haglund, Niina Autio-Petell ja 

Teea-Kaisa Vikiö 

C-TYTÖT (Pelisarja) 

Tehotilaston voittaja: Emilia Majaniemi 

Yleispelaaja: Katariina Perälä 

Ulkopelaaja: Reija Alamäki 

Kauden aikana kehittynyt: Reetta Hautala 

Fair Play: Veera Hautala 

Valmennus/Pelinjohto: Pia Haglund, Niina Autio-Petell ja 

Teea-Kaisa Vikiö 



NAISET (Piirisarja ja nousu Maakuntasarjaan) 

Tehotilaston voittaja: Teea-Kaisa Vikiö 

2-palkinto: Reija Alamäki 

3-palkinto: Petra Alamäki 

 

Valmennus/Pelinjohto: Pia Haglund, Tommi Nevala, Sami 

Kuusisto ja Niina Autio-Petell 

MIEHET II (Maakuntasarja) 

Tehotilaston voittaja: Mikko Kivikoski 

Yleispelaaja: Patrik Wahlsten 

Ulkopelaaja: Jami Qvisen  

 

Valmennus/Pelinjohto: Mika Lehtinen ja Mikko Kivikoski 

MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE (Suomensarja) 

Tehotilaston voittaja: Pekka Mäntymaa 

Ulkopelaaja: Kalle Kero 

Sisäpelaaja: Harri Maja 

Joukkueen/pelinjohdon luottopelaaja: Tero Hirvelä  

Vuoden tulokas: Joonas Hautamäki 

 

Valmennus/Pelinjohto: Sami Kuusisto ja Jyrki Niemelä 

HATTUTEMPUT 

F-pojat: Rony Saari 

C-pojat: Aleksi Ahola, Henrik Vuorenmaa ja Juuso Hautamäki-

RYHTINUORET 

C-tytöt: Jasmin Ruutiainen 

C-pojat: Jaakko Aho 

VUODEN MAILALAINEN  

(Allan Mäenpänen lahjoittama pokaali)  

Markus Niskanen 

VUODEN PELINJOHTAJAT 

Pia Haglund ja Sami Kuusisto 

PESISPERHE 

Elina, Pasi, Atte, Ilpo ja Olli Ala-Honkola 

VUODEN TUOMARI 

Patrik Wahlsten 

ERILAISISSA TEHTÄVISSÄ AHKEROINEET 

Carola Niskanen, Arvo Salonen, Aulis Ojanperä, Tero Saari, Jark-

ko Neiglick ja Eino Tikkakoski 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


