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HIETALAHDEN
MINIGOLF

Hietalahden Minigolf 
sijaitsee Vaasassa ui-
mahallin takana (San-
markinkatu) pesäpal-
lostadionin yhteydessä. 
Ratoja on yhteensä 18. 
Maksimi lyöntimäärä 
rataa kohden on 7. Palloa 
lyödessäsi saat astua ra-
dalle. Muissa tapauksissa 
radoilla käveleminen on 
kielletty. Pelaaminen aloi-
tetaan radalta 1. Pal-
loa saa siirtää radan 

reunasta 1-2 mailan la-
van mittaa (kuinka kul-
loinkin sovitaan ennen 
pelikierroksen alkua). 

Hietalahden Minigolf on 
saavuttanut suuren suo-
sion koululaisten keväis-
ten liikuntatuntien yhte-
nä vaihtoehtona.  Ra-
doilla viillettääkin tou-
kokuun aikana useita 
satoja koululaisia. 

Työpaikkojen tyky-päivät  
ovat myös yksi niistä vah-
voista ja alati kasvavista 

asiakasryhmistä. Meillä 
käy myös paljon opiskeli-
joita ja lapsiperheitä.

Rata-alueen viihtyvyy-
teen satsattiin seuran 
taholta ja huoltotöitä teh-
tiin paljon. Risto Kero teki 
pitkiä päiviä pesemällä 
kaikki radat painepesu-
rilla. Harry Lindgren ja 
Kalle Kero (kesätyönteki-
jänä )huolehtivat  alu-
een siisteydestä mm. 
pitämällä nurmikon ta-
saisen hienossa kunnossa 
koko kesän, ratoja maalat-
tiin, aloitusraudat maalat-
tiin ja numeroitiin uu-
destaan ja paljon muuta.  

Ensi keväänä onkin tie-
dossa iso urakaa seuran 
talkooväelle, kun laa-
toitukset ratojen reunoil-
la pistetään pohjatöiden 
osalta täysin uusiksi.  

 MEILLÄ              
     KÄY...

TERVETULOA PELAAMAAN JA 
VIIHTYMÄÄN KOKO PERHE, 
TYÖPORUKALLA, KAVERIPORU-
KALLA, TAI IHAN MITEN VAIN!

Alueen viihtyvyyteen kaikella tapaa 
tulee panostaa tulevinakin vuo-
sina. Asiakkailta saatu palaute vii-
me kesän osalta oli pelkästään 
positiivista ja siitä suuret kiitok-
set Limpulle, Kallelle ja Ristolle. 

Ideoita ja kaikenlaisia toiminnan 
kehittämiseen, monipuolistami-
seen ja alueen viihtyvyyteen liit-
tyen otetaan mielellän vastaan. 
Yhteisen hyvän eteen töitä tehden!

Nina Wahlsten 
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Hyvät 
mailalaiset

Mennyt kausi oli monella tapaa 
menestyksekäs ja todella paljon erilai-
sia asioita saatiin aikaiseksi seuratoi-
mintamme eri osa-alueilla. Palatak-
semme menneeseen kesään, luodaan 
pikainen katsaus edustusjoukkueem-
me huikeaan kauteen Ykköspesiksessä. 
Joukkueen ensisijainen tavoitehan 
oli sarjapaikan uusiminen ja meistä 
jokainen jo tietääkin, kuinka upeasti 
tuo minimitavoite täytettiin. 

Joukkue piti pariin otteeseen kauden 
aikana jopa sarjan piikkipaikkaa hallus-
saan, sijoittuen sitten lopulta runkosar-
jassa kolmanneksi, edeten puolivälie-
riin ja sieltä aina välieriin asti. Superin 
paikka ei jäänyt enää kauas. 

Yleensäkin, että voidaan ykköspesik-
senkin tasolla pelata, on yhteistyö-
kumppaneiden tuki erittäin tärkeä. 
Kausi oli loistava suoritus koko tiimiltä. 
Onnittelut vielä kerran edustusjouk-
kueelle taustajoukkoineen menestyk-
sekkäästi päättyneestä kaudesta ja 
suuret kiitokset kaikille yhteistyö-
kumppaneillemme.

Keväällä kuhisi myös stadionin alueel-
la, kun perusparannustöitä toteutettiin 
yhteistyössä mm. vapaa-aikaviraston 
kanssa. Uudistuksista mainittakoon 
mm. uudet lippukopit, uudet kuppi-
istuimet päätykatsomoon, uudistettu 
kuuluttamo-äänentoisto, erilaiset maa-
lausurakat, pelaaja-aitiot, kioskin uusi 
asiakastaso, minigolf-ratojen pesu, 
ratojen maalaus ym. erilaisia paran-
nustyötä. 

Tekonurmikin oli hyvässä hoidossa, 
kun seuran pitkäaikainen aktiivi parin 
taukovuoden jälkeen otti ns. homman 
haltuun, eli Harry ”Limppu” Lindgren 

puuhasteli koko kesän kentällä sillä 
suurella sydämellä, talkoomeiningillä 
varustettuna. Kiitos kaikille muillekin 
seuran talkoisiin osallistuneille. 

Seuramme sai nauttia menestyksestä 
myös junioritoimintamme osalta. E-po-
jat saivat seurahistorian ensimmäisen 
kultaisen mitalin valtakunnanleirillään 
Haapajärvellä. Tästä saavutuksesta 
lämpimät onnittelut koko E-poikien tii-
mille. 

C-pojat voittivat vastaavasti Oulussa 
pelisarjan kultaa ja piirin B-sarjan mes-
taruus kirjataan myös tälle ikäluokalle. 

Muutaman vuoden tauon jälkeen Vaa-
san Mailan nimen alla pelasivat myös 
B-pojat yhdistelmäjoukkueella Vähän-
kyrön poikien kanssa. Tämän mahdol-
listi hyvä yhteistyö naapurikunnan 
pesäpalloväen kanssa, jonka kanssa 
Maila teki farmisopimuksen. Tämän 
yhteistyön tuloksena peliaikaa voitiin 
taata kaikille niin aikuisten, kuin nuor-
tenkin sarjoissa. Tästä kiitos kuuluu 
molempien seurojen farmitiimeille.
Farmisopimuksella pelasivat myös 
Mailan A-pojat Nurmon Jymyn jouk-
kueessa. 

Tyttöjen ja naisten puolella seura voi 
liputtaa loistavien tulevaisuuden nä-
kymien puolesta. Naisjoukkue aloitti 
usean vuoden tauon jälkeen piirisar-
jassa ja takaa nyt olemassa olollaan jat-
kuvuuden naispesiksen osalta. Tyttöjen 
joukkueita pelasi sarjassa kaksi. G-tyt-
töjen ryhmä harjoitteli koko vuoden, 
mutta ei osallistunut vielä varsinaiseen 
kilpailutoimintaan. Ensi kaudeksi mu-
kaan on tulossa uusina ryhminä E ja 
D-tytöt. 

Harrastepesis kukoistaa sekin entises-
tään. Jo olemassa olevan Lady-Pesiksen 
rinnalle perustettiin tänä vuonna kaksi 
uutta ryhmää. Puulaakisarja sai jatkoa 
myös tänä syksynä. Nyt mukana oli 
kahdeksan joukkuetta taistelemassa 
mitaleista. 

Pesiskoulu oli tänä kesänä edustus-
joukkueen pelaajan Jukka Mannilan 
hanskassa ja erinomaisen hyvin olikin. 
Osallistujamäärää pystyttiin kasvat-
tamaan huimiin lukemiin takavuosien 
30-40 osallistujasta nyt huikeaan 120 
lapsen osallistujamäärään. 

Pesiskoulu oli tänä kesänä Pohjalaisen-
pesiskoulu. Pohjalainen oli vahvasti 
mukana markkinoimalla ja tuottamalla 

markkinointimateriaalia pesiskoulun 
osalta. Yhteistyökumppaneita olivat 
myös Sportia WasaSport, Pelikeskus, 
Wasasafe ja Karhu. 

Kiitos Jukille ja kaikille pesiskoulun 
apuohjaajille, sekä arvokkaille yh-
teistyökumppaneille.  

Näistä kaikista jo mainituista lähtökoh-
dista on hyvä lähteä rakentamaan tu-
levaa kautta ja tulevia vuosia.

Pohjanmaalla juhlittiin tänä vuonna 
myös Suomenmestareita, kun Vimpelin 
Veto taisteli loistavien !inaalipelien jäl-

keen kultaiset mitalit kaulaansa. Mes-

tareiden joukkueessa pelasi myös kas-

vattimme Jere Dahlström. Seura onnit-

telee Jereä ja Vimpeliä mestaruudesta. 

Samaan hengenvetoon mainittakoon 

myös, että seuramme kasvatteja pelaa 

myös muissa Superin joukkueissa.  

Jukka-Pekka Vainionpää edusti Nur-

mon Jymyä ja on lyömässä itseään läpi 

Superin lyöjäjokerina. Kolmas kasvat-

timme on Aki Orava, joka pelasi men-

neenä kesänä Oulun Lipon väreissä. 

Kauniiksi lopuksi esitän lämpimät kii-

tokseni teille kaikille mailalaisille ja 

erityisesti seuramme talkooväelle, tar-

koittaen myös kaikkia lasten ja nuorten 

aktiivisia vanhempia. 

Tämä kaikki on mahdollista vain teidän 

kaikkien antamalla panostuksella 

vapaa-aikaanne uhraten seuratoimin-

nan eri työtehtäviä hoitaen, joita on 

hyvin paljon erilaisia ja kaikki niistä 

ovat erittäin tärkeitä

Vaasanseudun Pesis-Maila seura ry 
Vaasan Maila ry

Puheenjohtaja
Erkki Teppo
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  Sarjataulukko:  

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

  1.  Kankaanpää  22  19  0  3  (10-  9-    0-    1-   2)  (201 - 91)  49  

  2.  Alajärvi   22  17  0  5  (10-  7-    0-    2-   3)  (202 - 134)  46  

  3.  Vaasa   22  14  0  8  (9-    5-    0-    3-   5)  (180 - 134)  40  
  4.  Polte   22  12  0  10  (6-    6-    0-    3-    7)  (166 - 131)  33  

  5.  Haapajärvi  22  12  0  10  (8-    4-    0-    0-  10)  (203 - 198)  32  

  6.  Kempele   22  10  0  12  (8-    2-    0-    4-    8)  (175 - 135)  32  

  7.  Ylivieska   22  11  0  11  (5-    6-    0-    3-    8)  (206 - 200)  30  

  8.  Kuopio   22  9  0  13  (7-    2-    0-    3-  10)  (168 - 165)  28  

  9.  Hamina   22  10  0  12  (4-    6-    0-    3-    9)  (141 - 158)  27  

  10.  Imatra   22  7  0  15  (5-    2-    0-    5-  10)  (172 - 182)  24  

  11.  Jokioinen  22  9  0  13  (2-    7-    0-    2-  11)  (165 - 222)  22  

  12.  Ylistaro   22  2  0  20  (1-    1-    0-    2-  18)  (95 - 324)  7  

Ykköspesis

Kausi 2009 loppui komeasti syksyl-

lä nousujuhliin ja Viikinkipeijaisiin 

myöhemmin syksyllä, jolloin samalla 

polkaistiin valmistautuminen kauteen

2010. Lähtö oli ainakin oli railakas, 

mutta kyllähän nousijajoukkueen yk-

kössarjaan on räjähtävä lähtö saatava. 

Mikä sen parempaa ranikkokaupun-

gille, kuin vanhat kunnon viikingit!

Syksy sujui lähinnä Esa Viitasalon 

viitoittaman fysiikan johdolla, jol-

la luotiin pohjaa kaudelle. Joulu-

kuulla otettiin salissa hiukan tun-

tumaa pesäpalloon, ja tammikuulla 

hyökättiin heti Botniahalliin lajin pariin.

Talvi sujui enemmän kuin hyvin jouk-

kueen osalta ja harjoituspelit hallissa 

antoivat varmaan kaikille uskoa tule-

vaa kesää varten. Herkkuhetkenä voi-

daan mainita peli Alajärveä vastaan, 

jolloin Iivarisen Matti toi porukan jo

tuntia liian ennen halliin ja kaiken 

päätteeksi eka jakso päättyi meil-

le 10-2. Se oli sitä ihanaa talviaikaa, 

kun mekin pärjättiin Ankkureille. :)

Talvikausi antoi siis pontta ajatukselle, 

mitä olimme palavereissa puhuneet, 

eli lähtisimme varmistamaan paikkaa 

ykkössarjassa. Kevään harjoituspelit

tukivat kyllä ajatustamme, vaikka se 

Alajärvi olikin Murron tulon myötä 

jo mennyt meidän ohi.. No, kun kerta 

pystyimme heitä haastamaan, niin ei-

köhän meillä ihan täydet mahdollisuu-

det olisi saavuttaa tavoite, sarjapaikka.

Pistetavoitteeksi pelinjohto aset-

ti joukkueelle, että kauden pää-

tyttyä kasassa olisi 33 pojoa.

Kevät lähti mukavasti liikkeelle 

ja pisteitä tuli tasaiseen tahtiin. 

Tauolla taisimme olla neljäntenä ja 

pistetavoitteessa selkeästi edellä. 

Kävimme jopa pariin otteeseen sar-

jan kärjessäkin kevätkierroksella. 

Tietenkin hyvä alku ruokki itseluotta-

musta, joten asetimme uuden tavoit-

teen syksyyn kesätauolla. Neljän jouk-

koon ja kotietu ekoihin pleijareihin. 

Aika hyvissä ajoin varmistui mei-

dän runkosarjan kolmostila, joka 

ikävä kyllä hiukan heijastui sar-

jan lopulla pelattuihin otteluihin. 

Puolivälierät käynnistyi Kempelettä 

vastaan ja tiukkojen vaiheiden jäl-

keen, menimme 2-0 jatkoon. Välier-

issä vastaan asettui tuttua tutumpi 

Alajärvi. Siinä sarjassa meidän etsik-

koaika oli ekan pelin ekassa jaksossa.
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  Tehotilastot
  ( ) -Vaasan Maila/koko sarjassa

  Sijoitus Pelaaja                                    OTT    K        L         T      Yht.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  (1.) 22.  Keijo Saarenmaa  22    3  +    4  +   39  =    46

  (2.) 30.  Ari Männistö                              22    0  +   27  +   14  =    41

  (3.) 35.  Pekka Mäntymaa                      20    3  +   20  +   15  =    38

  (4.) 42.  Harri Maja                                  22    0  +   35  +    1  =    36

  (5.) 54.  Ville Kero                                    19    0  +   26  +    5  =    31

  (6.) 59.  Jukka Mannila                           21    1  +    5  +   22  =    28

  (7.) 66.  Teemu Auronen                        20    0  +    1  +   25  =    26

  (8.) 80.  Juha Esala                                   21    0  +    3  +   19  =    22

  (9.) 82.  Mikko Talvitie                            21    0  +   13  +    8  =    21

  (10.) 83.  Sami Kokko                                 19    3  +   12  +    5  =    20

  (11.) 97.  Jussi Harju                                  20    0  +    3  +   14  =    17

  (12.) 157.  Olli Peltomäki                              8    0  +    0  +    4  =     4

  (13.) 168.  Jaakko Erkkilä                              3    0  +    0  +    2  =     2

  (14.) 170.  Kalle Kero                                      5    0  +    1  +    1  =     2

  (15.) 171.  Taneli Lampinen                          6    0  +    1  +    1  =     2

  (16.) 175.  Jesper Forsman                            7    0  +    0  +    1  =     1

  (17.) 180.  Jani Pylkkä                                     1    0  +    1  +    0  =     1

  (18.) 197.  Mika Joensuu                                1    0  +    0  +    0  =     0

  

Ei vaan saatu väännettyä jaksoa it-

selle ja niinpä Alajärvi meni meno-

jaan, samoin kuin Vaasassa pela-

tussa toisessa osaottelussa. Eipä 

jäänyt jossiteltavaa, parempi voitti.

Kausi oli kokonaisuudessaan ar-

vosanaltaan kiitettävää luok-

kaa. Kaksi parasta, Kankaanpää 

ja Alajärvi, menivät #inaaliin. 
Vaasan osalta voidaan sanoa, että 
nousijajoukkueelta kolmas sija 
oli loistava saavutus. Kun otetaan 
huomioon, että kesän aikana jouk-
kueessa kävi 19 eri pelaajaa ja 
vain kaksi oli Vaasan ulkopuolel-
ta, niin hyvissä kantimissa näyt-
täisi Vaasan tulevaisuus olevan. 

Yleisökin löysi ihan mukavasti pai-
kalle kesän mittaan ja loppupel-
eissä jopa kannustavaa taputus-
ta oli havaittavissa..:) Joukkue oli 
hyvin sitoutunut touhuun ja ree-
naamaan ei tarvinnut patistaa. Nuo-
ria on jo ensi kaudelle taas nouse-
massa ykkösen porteille ja varmasti 
osa myös pelaavaan kokoonpanoon.

Pelinjohto kiittää kaikkia mukana 
olleita, niin kentällä kuin kentän 
reunoillakin. Uusi kausi alkaa olla 
jo ovella ja siitähän riittää jut-

tua, ketä silloin sielä on mukana..

Jännittävää syksyn jatkoa kaikille.
Los pelinsotkijat, Jamo ja Mutteri

ps. Niitä pisteitä oli muuten runko-
sarjan jälkeen 41..
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    JATKOSARJAN VOITTAJAT

     LYÖJÄTILASTON VOITTAJA:
     
     TEEMU SAARI   1 + 8 lyötyä

     ETENIJÄTILASTON VOITTAJA: 
     
     JUSSI KIVIKOSKI     14 tuotua

     TEHOTILASTON VOITTAJA: 
     
     JUSSI KIVIKOSKI    1 + 6 / 14

   JATKOSARJA    
    
 Pelaajan nimi  OTT K L  T 

 Miika Jyrkiäinen 3 0 1 3
 Kari Saari  5 0 2 4
 Mikko Hakomäki 5 0 0 10
 Jussi Kivikoski 5 1 6 14
 Mikko Ahola  5 0 8 1
 Eetu Viitasalo  1 0 3 0
 Mikko Kivikoski 5 0 7 1
 Roope Salo  3 0 0 2
 Teemu Saari  5 1 8 3
 Roope Reinikka 4 0 0 3
 K-H Koskinen  2 0 1 2
 Mikko Nelimarkka 4 0 8 2
 Aleksi Jakobsson 4 0 1 7
 Jaakko Erkkilä 1 0 2 0
 Pasi Lassila  2 0 4 2
 Mika Lehtinen 3 0 0 1
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   RUNKOSARJA    

 Pelaajan nimi  OTT K L T

 Miika Jyrkiäinen 4 0 3 6
 Kari Saari  9 3 16 15
 Mikko Hakomäki 8 0 3 16 
 Mikko Ahola  6 1 11 8
 Roope Reinikka 5 0 2 6
 Jaakko Erkkilä 2 2 4 5
 Sauli Tyvi  3 0 2 4
 Eetu Viitasalo  7 0 9 4
 Mika Lehtinen 4 0 2 1
 Mikko Kivikoski 4 1 13 4
 Joonas Hautamäki 4 0 2 2
 Joonas Kevari  8 2 4 19
 Teemu Saari  9 3 33 14
 Roope Salo  6 0 2 10
 Aleksi Havulehto 1 0 0 0
 Aleksi Jakobsson 4 0 0 5
 K-H Koskinen  7 0 5 5
 Mikko Nelimarkka 9 1 18 7
 Nicholas Sundell 3 0 0 2
 Jussi Kivikoski 4 3 10 12
 Pasi Lassila  2 1 8 6
 Valtteri Marttila 2 0 1 0
 Aleksi Virtanen 1 0 2 0
 Atte Ala-Honkola 1 0 0 0
 Jani Pylkkä  1 0 1 4

  
            KAUDEN KUNINKAAT
 
 
       LYÖJÄKUNINGAS: 
       TEEMU SAARI   4 + 41
 
       ETENIJÄKUNINGAS: 
       MIKKO HAKOMÄKI   26
 
       TEHOKUNINGAS: 
       TEEMU SAARI   4 + 41 / 17

  
       RUNKOSARJAN VOITTAJAT 
 
 
       LYÖJÄTILASTON VOITTAJA:  
       TEEMU SAARI    3 + 33 lyötyä 
 
       ETENIJÄTILASTON VOITTAJA:   
       JOONAS KEVARI   19 tuotua 
 
       TEHOTILASTON VOITTAJA:  
       TEEMU SAARI    3 + 33 / 14 

Otoksia eri joukkueiden
kummitreeneistä
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Naisten piirisarja 2010

Useamman vuoden hiljaiselon jäl-
keen alettiin Vaasassa syksyllä 2009 
kasata Vaasan Mailan naisten edus-
tusjoukkuetta, kysyntää kun oli ollut 
jo monena aikaisempanakin vuonna.

Kasaan saatiin ryhmä pelikoke-
musta omaavia naisia, jota täyden-
nettiin seuran omilla C- ja D-ju-
nioreilla. Harjoituksia pidettiin 
talvella kaksi kertaa viikossa, lyöntital-

lilla sekä urheiluhallilla ja käytiinhän 
sitä Botnia-hallissakin pelaamassa 
ja harjoittelemassa pariin otteeseen. 

Kesällä pyrittiin harjoittele-
maan myös kaksi kertaa viikos-
sa ja pelaamaan vielä pelit päälle. 
Naisten piirisarjassa pelasi Vaasan 
lisäksi Karijoki, Jalasjärvi ja Lappajärvi 
sekä Peräseinäjoen C-tyttö joukkue. 

Joukkue kasvoi pelaavaksi ryhmäksi 
kauden aikana hienosti ja pelattiin 

myös tiukkoja otteluja kesän aikana, 
jossa tunteita oli joskus vaikea pitää 
kurissa. Kauden loputtua Vaasa sijoit-
tui piirisarjassa sijalle 3, josta onkin 
hyvä ponnistaa kaudelle 2011 ot-
tamaan vielä muutama päänahka, 
jotka tälle kesää jäivät ottamatta…

Kiitos kaikille mukana olleille naisille 
ja junnuille, tästä on hyvä jatkaa ensi 
vuonna!

Tero ja Pia

Kauden avausottelu alkamassa

Vaasalaista pesäpalloa   -7-



VAASAN MAILA - HUTI 2010   NAISET/PIIRISARJA

Pelaaja    OTT  Tuodut Lyödyt  Yhteensä
1. Salla Savola           7            3      2+26             31
2. Katariina Perälä               7     20      1+7        29
3. Katja Oksanen                  6     11                 1+3        16
4. Emilia Majaniemi               5     15         1        16
5. Teea-Kaisa Vikiö          8      4                 2+7        15
6. Noora Rintamäki               6      7         6        13
7. Reija Alamäki                 5      6                 1+3        11
8. Reetta Karjala                  4      4         6        10
9. Petra Alamäki                  8      7         2          9
10. Sanna Saari                 8      2         6          8
11. Sanna Oksanen               5      5         0          5
12. Suvi Kela                  5      3         0          3
13. H-L Keinänen   3      3         0          3
14. Riikka Petell                  3      2         1          3
15. Reetta Hautala                5      0         1          1
16. Paula Saukkoranta               4      1         0          1
17. Satu Paavola                0      0         0          0
18. Elina Mannila                  0      0         0          0
19. M-L Simonen   0      0         0          0
20. Matu Sillah                  0      0         0          0
21. Maija Peräsalo                0      0         0          0

VAASAN MAILA - HUTI 2010   EDUSTUKSEN TYYLINÄYTTEITÄ   
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Lämmin ja aurinkoinen 
pesiskausi 2010 onnelli-
sesti ohi

Jälleen on vierähtänyt yksi pesiskesä 
taakse ja monelle se jäi mieleen niin 
jännittävistä peleistä kuin helteisistä 
päivistä, joita saimme nauttia koko kesän.

Junioritoimintamme huippu saa-
vutettiin E-poikien valtakunnan-
leirillä Haapajärvellä, missä jouk-
kueemme saavutti seuramme 
kannalta historiallisen kultamitalin kil-
pasarjassa, eli juniorimme ovat ikäluo-
kassaan SUOMEN PARAS joukkue. 

Ei pidä unohtaa myöskään E-poikien 
toista joukkuetta, josta varmaan 
kasvaa tulevalle kaudelle hyviä 
pelaajia saavuttaen myös mitaleja.
Toinen tärkeä asia seuramme kan-
nalta oli se, että muutaman vuo-
den tauon jälkeen yhteistyön tulok-
sena Vähänkyrön Viestin kanssa, 
saimme oman B-poika joukkueen.
Joukkue pelasi SM-karsintasarjaa, 
mutta rahkeet eivät tällä kaudella 
riittäneet aivan jatkopeleihin saak-
ka. Toivotaan, että ensi kaudella pelit 

jatkuvat loppukahinoihin saakka.
B-ikäiset pelasivat myös miesten 
maakuntasarjan joukkueessa, osa Nur-
mon Jymyn A-pojissa, saavuttaen SM-
hopean ja pelasipa joku myös Suomen-
sarjaa Vähänkyrön Viestissäkin, joten 
hyvää pelikokemusta on tullut runsaasti.

Tulevat pelimiehet, eli F-pojat pela-
sivat pelinsä piirin pelisarjassa. 
D-pojat pelasivat omassa ikäluokas-
saan kilpasarjassa ja kausi heillä 
oli hyvä ja pelikokemusta antava. 
C-pojat pelasivat kesän aikana kahdella 
joukkueella. Toinen joukkue oli mukana 
piirin kilpasarjassa ja leirikarsintasar-
jassa yltämättä kuitenkaan valtakun-
nan leirin kilpasarjaan, mutta voittivat 
Oulussa leirillä pelisarjan. Toinen jouk-
kue pelasi piirin pelisarjaa, ollen myös 
mukana Oulun leirillä pelisarjassa. 

Tyttöjoukkueiden osalta oli mahtavaa, 
että pitkästä aikaa seurassamme pela-
si jälleen F-ikäiset tytöt piirinsarjaa.
G-tytöt ovat harjoitelleet omana jouk-
kueenaan osallistumatta vielä peleihin, 
mutta toivottavasti ensi kesänä nähdään 
pieniä tyttöjä pelipuvut päällä kentällä.
D-tyttöjä harjoitteli myös koko kauden, 
mutta emme onnistuneet saamaan 
tälle kaudelle riittävästi oikean ikäisiä 
tyttöjä, mikä merkitsi sitä, että tyttöjä 

ei ilmoitettu sarjapelei-
hin, mutta uusi kausi 
varmaan tuo tyttöjä 
lisää joukkueeseen. 

C-tytöt pelasivat piirin-
sarjaa ja pelitaitojen ke-
hittyminen edellisestä 
kaudesta oli huomat-
tavaa. Osa C-ikäisistä 
tytöistä pelasi myös 
naisten joukkueessa, 
mikä perustettiin tälle 
kaudelle. Näin taat-
tiin jatko niille tytöille, 
jotka vanhenivat ulos 
C-ikäisistä ja vähän ko-

keneemmillekin naisille löytyi joukkue.

Tämä pieni tiivistelmä joukkueista 
ja heidän osallistumisistaan pelei-
hin ja eri leireille kertoo myös sii-
tä, että Vaasan Mailalla on vireää 
ja nousujohteista junioritoimintaa. 
Tarkempaa tietoa joukkueiden si-
joituksista ja muista tempauksista 

löytyy joukkueiden omilta sivuilta.
Pesäpallokoulu saavutti tänä vuon-
na, muutamien hiljaisten vuosien 
jälkeen, runsaslukuisen osallistuja 

määrän. Iso kiitos tästä kuuluu Man-
nilan Jukalle, joka teki todella hyvän 
työn pesiskoulun eteen omien har-
joitustensa ja peliensä lomassa. Kiitos-
ta tarvitsevat myös Jukan apulaiset, 
jotka olivat aktiivisesti mukana pe-
siskoulun toiminnassa. Toivon, että 
mahdollisimman moni pesiskoulu-
lainen löytää tämän myötä itsellen-
sä harrastuksen pesäpallon parista.

Miesten ykkösjoukkue pela-
si hienoja pelejä kesän aikana 
ja asetettu tavoite saavutettiin.
Toivottavasti ensi kaudella saadaan 
seurata  yhtä hienoa pesäpalloa Vaasassa.
Farmi Vähänkyrön kanssa toimi 
todella hienosti ja mahdollisti sen, 
että kokeneemmat juniorimme saivat 
peliaikaa myös Suomensarjassa. 

Seuramme pesäpallo on todella hy-
vissä uomissa niin junioreiden kuin 
kokeneempienkin osalta. Junio- 
reiden määrä on koko ajan kasvussa. 
Tämä asettaa seuralle haasteita niin 
vetäjien kuin harjoittelupaikkojenkin 
saamiseen, mutta tämähän on vain 
positiivista ja tästä on edelleen hyvä 
kehittää vaasalaista pesäpalloilua.

Kauteen tyytyväisenä, kiitän lämpimäs-
ti junioritoimintamme tukijoita, jotka 
avustuksillaan auttavat junioritoimin-
taamme. Kiitos vetäjille, kotijoukoille, 
tuomareille, kirjureille ja talkooväelle, 
jotka ovat antaneet arvokkaan työ-
panoksensa pesäpallon hyväksi.  

 Ensi kesää odotellessa!  

Tarja Joensuu
Vaasan Mailan juniorit ry:n pj.

Elias Suominen ja 
pallo hanskaan
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F-pojat 2010

F-pojat aloittivat treenikauden 
marraskuussa 2009. Sisäkaudella 
keskityttiin lihaskuntoon ja liik-
kuvuuteen, annettiin jopa pojille 
kotiläksyjä punnertamisesta ja ke-
hoitettiin ottamaan kotona van-
hemmat mukaan punnertamaan. 

Alkuvuodesta mukana oli vain kym-
menkunta poikaa ja osa g-ikäisiä, val-
mentajakolmikko oli hieman huolis-
saan tulevasta kaudesta, kymmenellä 
pelaajalla kun ei oikeen koko kesää 
pärjää. Kyllähän niitä pokia sitten alkoi 
pikkuhiljaa ja pitkin kevättä ja kesää 
tulla mukaan remmiin ja loppujen 
lopuksi listassa oli 17 nimeä ja kes-
ällä saatiin lähes joka peliin 12 poikaa. 
Suurin osa joukkueen pojista oli koke-
mattomia, mutta onneksi nopeasti op-
pivia, joten yhtään murskatappiota ei 
kesän aikan kärsitty vaikka melkein 
joka pelistä takkiin tulikin. Pojat 
osoittivat omaavansa loistavan tais-
teluhengen ja tiukassakaan 
paikassa ei luovutettu vaan 
aina taisteltiin loppuun asti. 

Tällä kaudella nähtiin ja koettiin myös 
mitä erikoisimmat tuomarit, mones-
sakin vieraspelissä. Eräässäkin vie-
raspelissä takatuomari oli sitä mieltä, 
että hänen paikkansa on kolmosra

jan ja takarajan nurkassa, siitä kuu-
lemma näki ihan hyvin, niin ja pite-
lipä poika toisessa kädessä laikkaa 
ja toisessa tyttöystävää, kyllä vähän 
mietitytti, että miten poika näkee pal-
lot samalla, kun pussaileepi tytsyä?

Kaikin puolin kausi oli hieno ottaen 
huomioon lähes vihreän joukkueen, 
mutta onneksi näillä ihanilla pojilla on 
vielä monta kautta edessä ja mahdol-
lisuus kehittyä jokaisella osa-alueella.

Piirinleirillä kävi e-poikien muka-
na kunnostautumassa myös muu-
tama f-poika, vaikka joukkue olikin 
f-pojilla täydennetty, niin peli-
kulki hienosti ja pisteitä napsitiin. 
Tekniikkakilpailuun Lappajärvelle 
kutsuttiin f-pojista kolme poikaa ja 
g-pojista kaksi. Pojat taiteilivat par-
haansa mukaan ja hienoja tuloksiakin 
nähtiin. Oskari Katajamäki voitti ylivoi-
maisesti g-poikien sarjan, onnea Osku!

Kaudella 2010 menossa mukana:
Jeremias Kupila ja Rony Saari – te-
hokaksikko lukkarit ja kolmosvahdit 
sekä kotiuttajat.
Mikko Peltomäki – ykkösvahti, kärp-
pänä kentälle kärjessä
Elias Suominen – kolmospolttaja, ko-
pit kiinni vaikka mikä olisi.
Mirko Lehtimäki – sieppari ja kovan-
luokan kotiuttaja

Riku Hovila – kakkosvahti, kärkikol-
mikon kavereita
Oskari Katajamäki – koppari, pallot 
lensi takuuvarmasti takakentältä koti-
in, kotiuttaja, joka tehtaili kunnareita 
urakalla
Niko Kangasaho – kakkospolttaja/
koppari, ja näillä kintuilla juostiin lujaa 
kärkimiehenä
Matias Lehtonen – koppari ja kotiut-
taja, kauden aikana kehittynyt lyönti toi 
joukkueelle paljon kaivattua lisävoimaa
Lucas Kujala – kakkosvahti/kakko-
spolttaja, kotiuttaja, mahtavaa kehit-
ystä kauden aikana
Kalle Hautala – kakkospolttaja/siep-
pari, joka ei palloa pelkää, kakkoskär-
jen luottojuoksija
Casper Saari – sieppari, etenijä, jouk-
kueen pienin, mutta ei todellakaan 
vähäisin
Aleksi Hovila – koppari, kotiuttaja, 
rento pelimies, joka hoiti tonttinsa
Matias Häkkinen – kakkosvahti, kärki-
juoksija hänkin vikkelillä kintuillaan
Aaron Luomala – sieppari ja nopea 
kärki Eetu Hakamaa- koppari ja ko-
tiuttaja, voimaa kuin pienessä kylässä
Justus Hautamäki – kakkosvahti ja 
kärkimiehiä

Joukkueenjohtajana toimi Hen-
riikka Suominen, valmennus ja 
pelinjohto, Tero Saari, Henriikka 
Suominen ja Jussi Katajamäki.
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Mailalaisia vuosikym-
menten takaa

Vaasan Maila pelasi historiansa ja sa-
malla vaasalaisen urheiluhistorian en-
simmäisen pesäpallon mestaruussar-
japelin 8. toukokuuta vuonna 1960, ja 
merkkipaalusta tulee tänä vuonna ku-
luneeksi 50 vuotta. Yhteiseen muistelo-
tilaisuuteen pääsi paikalle yhdeksän 
entistä peluria: Gustav Bergman, Jussi 
Reipakka, Erkki Heikkilä, Osmo Han-
nuksela, Rolf Nyman, Raimo Teppo, Arto 
Savunen, Martti Suo ja Ilmari Loppi. 

Tilaisuuden avasi seuran nykyinen 
puheenjohtaja Erkki Teppo. Tari-

noita arkistoimassa ja kuvamateri-
aalia napsimassa oli Nina Wahlsten. 
Arvovaltainen pelaajakaarti muisteli 
menneitä pelivuosia ja pelireissuja 
hymyssä suin. Paljon hauskoja sattu-
muksia oli menneidenkin pelivuosien 
aikana sattunut. Tunnelma oli kohdal-
laan, kun mietittiin, miten se joku ti-
lanne nyt sitten menikään? Noin niinku 
loppujen lopuksi...Ja taas naurettiin.

Pojat keskustelivat paljon myös siitä, 
miten laji on muuttunut menneiltä 
vuosikymmeniltä ja kuinka pelaajat 
ja tietysti myös varsinainen peli ovat 
aivan toisenlaisia tänä päivänä. Sivut-
tiin siinä samalla myös rahan liian 

korkeaksi noussut arvo suhteessa sii-
hen, että pelaajat pelaisivat enemmän 
rakkaudesta lajiin ja urheiluun, kuin 
olisivat käsi pitkällä vaatimassa kor-
vauksia. Kohtuus kaikessa, vaikka kor-
vauksia maksettaisiinkin. Ennen van-
haan korvaukset olivat niitä suolarahoja.

Iltapäivän historiallinen kohtaa-
mishetki päättyi yhteiseen kah-
vittelutuokioon ja  lupauksiin sii-
tä, että yhteisiä tapaamishetkiä 
järjestetään jatkossakin. 

Nina Wahlsten

VAASAN MAILA - HUTI 2010  TYÖHARJOITTELUSSA STADIKALLA

Sadikalla vilisi kevään aikana kentänhoitajiksi 
opiskelevia “nuorukaisia”, joilla yksi kenttien hoita-
miseen liittyvä aihe oli mm. pesapallokenttien 
piirtäminen. Tulipahan pojille tutuksi jalkapallo-
kenttien erilaiset nurmetkin ja niiden hoitaminen.

Kuvassa ollaan sillä lakisääteisellä kaf!ipaussilla 

ja sitte “nopiaa” takasi koulunpenkille. Koulu-

tus järjestetään yhteistyössä Vaasan vapaa-aika-

viraston ja Kuortaneen Urheiluopiston kesken.

Stadikan alueella nämäkin pojat paiskivat hommia 

erilaisten prokkisten kimpussa stadionin alueen 

perusparannustöihin liittyen. Aitaa kaatui ja uut-

takin saatiin tilalle. Maalia roiskui, mutta siitäkin 

huolimatta lopulliset tulokset olivat loistavia. 

Nina Wahlsten 
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E-pojat

E-Pojissa pelasi kaudella noin 25 poikaa: 
1998-1999 syntyneitä. Harjoituksissa 
kävi lisäksi muutama poika kokeilemas-
sa lajia. Viidelle pelaajalle tuli kesän ai-
kana ensimmäiset pesiksen sarjapelit. 

1998syntyneet: Eero Aho, Lassi Ha-
kamaa, Markus Hietanen, Anttoni 
Jakobsson, Timi Järvikuona, Valtte-
ri Kaatikko, Oliver Matila, Joni Ojala, 
Riku Reinikka, Joel Rinta, Olli Saukko-
ranta, Nicholas Suominen, Santtu Vii-
tala, Jesse Viita-Aho, Wiljam Viitanen

1999syntyneet: Aapeli Elomaa, 
Lauri Häkkinen, Johannes Kupi-
la, Teemu Majaharju, Henrik Nis-
kanen, Valtteri Peltola, Seppo Por-
spakka, Niko Sihvonen, Alexander 
Sinikallio, Axel Wingren (synt. 2000)

Harjoituskausi

Kausi aloitettiin normaaliin ta-
paan loka-marraskuun vaihteessa. 
Harjoitusvuoroja oli sekavassa jär-
jestyksessä urheiluhallissa, Länsi-
metsän koululla ja muutama myös 
Botniahallissa. Uutena mahdollisuu-
tena hyödynnettiin ahkerasti myös 
lyöntitallia. Lyöntien osaamisessa ta-
pahtuikin selvää kehitystä: kesän ot-
teluissa suurinta tekniikan ja voiman 

paranemista oli juuri ahkerimmilla tal-
lin käyttäjillä. Lyöntitalliharjoittelussa 
korostui tekemisen laatu. Jos harjoi-
tuksissa tavoittelee joka suorituksella 
parastaan, myös kehitys on nopeaa.

Uutena harjoituspaikkana käytettiin 
Kannonkoskella olevaa Piispalan lei-
rikeskusta. Luokkatiloissa oli mah-
dollisuus pelikirjan läpikäyntiin ja 
pelitaktiikan opetteluun teoriassa. 
Käytäntöön oppeja vietiin jalkapallo-
kentän kokoisessa, hyvin valaistussa 
kuplahallissa. Olosuhteet olivat hienot, 
lajille hyvin sopiva tekonurmi mahdol-
listi pelinomaista harjoittelua yhden 
viikonlopun aikana väsymiseen asti. 

Leirikeskus oli rauhallisella paikal-
la ja tarjosi edulliseen hintaan am-
mattimaisesti toteutetut palvelut.

Joukkueen koostumuksen perus-
teella oli varhain selvää, että ke-
sällä pelataan molemmat pii-
rin sarjat: kilpa- ja pelisarja.

Ottelukausi aloitettiin mahdol-
lisimman varhain toukokuussa. 
Laajennettu kilpajoukkue osallis-
tui lisäksi piiricupiin ja Alajärvellä 
pelattuun Saltex-turnaukseen. Mo-
lemmissa haettiin kokoonpano vaih-
telemalla pelipaikkoja ja kokoonpa-
noja tuloksen ollessa toissijainen.

Piirin kilpasarja

Piirisarjat aloitettiin suunnitellusta 
poiketen kilpasarjan ottelulla. 13.5. 
pelatussa kotiottelussa (SMJ98) kuviot 
olivat kohdallaan, mutta ajoitus myö-
häisellä. Ottelu oli tiukka, mutta kääntyi 
vastustajille superissa. Muissa alkukau-
den kilpasarjaotteluissa harjoittelul-
la saatu rutiini vaikutti myönteisesti. 

Kesäkuun leiritaukoon asti saa-
vutettiin pelkkiä voittoja. Sisäpe-
litekniikka oli aika hyvin kohdal-
laan ja harjoiteltu liikkuminen 
ulkokentällä oli vastustajia varmempaa.
Jonkinlainen käänne tapahtui pii-
rin leirin jälkeen. Jyväskylään läh-
dettiin väsyneenä heti leirin jäl-
keen, eikä omaa tasoa saavutettu 
ottelun missään vaiheessa. Kiri-otte-
lussa näkyi voimien rajallisuus. Voi-
tontahtoon ei enää riit-ttänyt energiaa. 

Valtakunnan leiriä edeltävässä ko-
tiottelussa KoU:ta vastaan yritys-
tä oli jo enemmän. Pisteet annet-
tiin tosin vastustajalle. Harhoilla 
annettujen juoksujen määrä oli kor-
keimmillaan koko kesän peleistä.
Valtakunnan onnistuneen leirin jäl-
keen piirisarjasta oli paras terä 
kadonnut. Hyvän leirimenestyk-
sen jälkeen oman osaamisen näyt-
tämiseen ei oikein löytynyt intoa. 
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3 pisteen voitto saavutettiin vain 
Alajärveltä. Nurmo pelasi Vaasaa vas-
taan ottelunsa revanssihengellä ja 
vei kaikki pisteet. Molemmissa otte-
luissa sentään toinen jakso oli juok-
sueroltaan kohtuullinen. KoU:n ja 
JaJan tappioiden myötä VM retkahti 
lopulta sarjasijoituksessa puoliväli-
in. Osaamisen puolesta edellytykset 
olivat selkeästi mitaliin saakka: täl-
lä kertaa leirimenestys riitti pojille. 

Kilpasarjaa pelattiin pääasiassa 
12 pojan kokoonpanolla, mutta 
poissaolojen sattuessa lainattiin 
pelisarjan runkopelaajia etenkin al-
kukauden kuluessa. Otteluihin osal-
listui kauden aikana 16 poikaa.

Piirin pelisarja

Pelisarjaan lähdettiin toisaalta 
opettelemaan pesäpallon peruslogiik-
kaa (aloittelevat pelaajat) ja kartut-
tamaan rutiinia. Joukkueeseen liit-
tyi vielä ulkokaudella uusia poikia, 
joten uusia asioita riitti opittavaksi. 
Alkukaudella vastustajilla oli yli-
ote tuloksellisesti. Joukkue kuiten-
kin kasvoi koko kauden ajan. 
Ensimmäinen voitto saavutettiin Kosken-
korvaa  vastaan jo kesäkuun puolella.

Pelaajat osoittivat talviharjoittelun 

merkityksen: Vaikka tuloksissa oltiin 
takamatkalla, eivät juoksuerot karan-
neet kohtuuttomiksi. Poikkeuksena 
olivat Kauhajoen ja Kankaanpään ot-
telut: Kankaanpään pelaajilla on kova 
ottelurutiini – jo pidempään pelan-
neilla pojilla on kokemusta kahdesta 
eri aluesarjasta. Pohjanmaan sarjassa 
oikeampi sarja olisi ollut kilpasarja. 
Kauhajoen joukkueessa oli lainattu 
niukan joukkueen jatkoksi paria van-
hempaa – vuoden yli-ikäistä – pelaa-
jaa. Fyysinen etumatka oli pelisar-
jaan vähän tarpeettoman suuri.

Kauden keskivaiheilta syksyä kohti 
yhdessä tekeminen parani koko ajan. 
Makeita voittoja taisteltiin JaJasta ja 
SMJ:stä. Loppukauden otteluissa ei an-
tauduttu enää missään pelitilanteessa 
ja yrittämistä jatkettiin väsyneenäkin. 
Pelisarjan tavoitteet täyttyivät: Yk-
silöiden osaamisesta ja oppimises-
ta jalostui loppukaudelle ryhmä 
pesäpalloilijoita ja joukkuepelaajia.

Piirin leiri Nurmossa 15.6. - 18.6.

Leirille lähdettiin kahdella jouk-
kueella ja kuudella vetäjällä.
Kilpasarjajoukkueella pelattiin 4-ker-
tainen sarja SMJ98 ja NJ1:tä vastaan. 

Pelatessa vastustajat opittiin tun-

temaan. Leirikulta meni Nurmolle, Vaa-
sa hopealle ja SMJ jäi pronssille. Leiri 
kävi hyvästä harjoituksesta valtakun-
nan leiriä varten: pelit pelattiin kol-
mesta palosta. Kilpajoukkueen leirin 
suurin jännityksen paikka oli Nurmon 
Jymyn tyttöjen tekemä tupatarkastus. 
Ryhmä osoitti jo tukevaa leirikokemus-
ta: sopu säilyi ja paikat pysyivät ehjinä. 

Pelisarjajoukkue koostui yhdistetystä 
E-F –joukkueesta. Leiri meni joukkueel-
ta hienosti. Pelattiin hyviä pelejä, saa-
tiin valtavasti uutta kokemusta ja jouk-
kue kehittyi koko leirin ajan suurin 
askelein. Ja mikä parasta - myös pelien 
ulkopuolella oli mukavaa ja joukko 
pysyi koossa ja viihtyi hyvin yhdessä.

Leirin etelä-pohja-ottelussa Vaasa 
kuului tällä kertaa etelään yhdessä 
Seinäjoen kanssa . Vesa Saukkoran-
nan valitsemassa joukkueessa oli 4 
kilpasarjapelaajaa ja 2 pelisarjape-
laajaa kummastakin joukkueesta. 
Etelän joukkue oli tällä kertaa vah-
vempi. Vaasalaisista mukana olivat 
Lassi, Anttoni, Joni, Riku, Henrik ja 
Johannes. Pelinjohdossa oli Miika. 
Riku palkittiin joukkueen parhaana ja 
Anttoni kentän parhaana pelaajana.
Leirillä tsemppipelaajan palkin-
not menivät Valtterille (kilpas-
arja) ja Johannekselle (pelisarja).

Piirinleirin pelisarjan joukkue
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Valtakunnan leiri Haapajärvellä 
4.-9.7: Leirimestaruus ja epävirallinen 
Suomen mestaruus

Lähdettiin tekemään parhaamme ja 
katsomaan mihin se riittää. Realis-
tisen tavoitteen mukaan sijoittumi-
nen 8 parhaan joukkoon olisi edel-
lyttänyt jo loistavaa onnistumista. 
Toisin kävi: Joukkue kasvoi ottelu ot-
telulta ja tahtotila nousi vastustajil-
le ylivoimaiseksi. Taktiikkaa hiottiin 
paremmaksi ottelu ottelulta. Huol-
to onnistui täydellisesti ja energia 
riitti loppuun asti: helteisellä säällä 
(pahimmillaan 30+) urheilujuomaa 
kului pitkälle toistasataa litraa. 

Kolhuista toivuttiin pelikuntoiseksi 
onnistuneella ensiavulla. Leirin aika-
na latautuminen seuraaviin otteluihin 
muodostui taiteeksi. Viimeisen leiriyön 
iltana majoituskoululta kuului eri sor-
tin hälinää pitkälle yöhön. Meillä nukut-
tiin – ilman käskemistä ja patistamista.
Suoritus oli alusta asti suunnitelmal-
lista: osassa otteluita pelattiin sääs-
tellen. Oikeissa otteluissa vastustaja 
kaadettiin. Voitto otettiin aina, kun 
tarvittiin. Voittamisessa osoitettiin 
hurjaa itseluottamusta. Tiukoissa pai-
koissa kukaan ei tyytynyt perusosaa-
miseensa hyydyttävästä jännitykses-
tä puhumattakaan: koko joukkueelle 
tuli kokemuksen ja osaamisen ylit-
täviä suorituksia lukematon määrä. 

Jos pelitilanteessa jokin suoritus ei silti 
riittänyt, oli kaveri varmistamassa ti-
lannetta omalla supersuorituksellaan. 
Aivan uutta joukkueessa oli peräänan-
tamattomuus. Parhainta peliä pelattiin 
tappioasemassa. Suuret mahtiseurat 
pääsivät useasti ensimmäisessä vuoro-
parissa karkuun. Leirin lopputulokset 
eivät kerro koko totuutta joukkueen 
vahvuudesta. Useassa ottelussa Vaasan 
voitto oli ylivoimaisessa pelissä. Ajan 
täytyttyä pelit kuitenkin katkaistiin tu-
loksen selvittyä: Vaasa tuli useasti ta-
soittavalla ohi. Yhden juoksun voitoissa 
paloja jäi paljon tekemättä. Makeimmat 
taisteluvoitot tulivat Oulun Liposta al-
kusarjassa ja Kiteen pallosta välierässä. 

Kokemus hampaattomasta Nurmon Jy-
mystä �inaalissa oli eriskummallinen. 
Leirillä saivat pelaajina ikimuistoisen 
kokemuksen Eero, Lassi, Anttoni (myös 
itä-länsi, 1.palkinto siellä), Valtteri, Jo-
hannes, Henrik, Joni, Riku, Joel, Olli, 
Jesse ja Santtu. Miika ja Mika olivat pe-
linjohdossa, Mikko ja Vesa järjestelivät 
huollossa ja byrokratiassa. Tiimi toimi 
kentällä pelaajien ja vetäjien osalta. 
Leirin onnistumisessa vahvat tukijou-
kot auttoivat paljon: järjestelyvuorot 
hoituivat palaajia häiritsemättä. Vas-
tustajien peleihinkin riitti scouttaajia: 
kuvioista ja jopa merkeistä oli käsitys 
useasti etukäteen. Joukkueen äänestä-
mänä leirillä palkittiin parhaana pelaa-
jana Joni ja Fair Play- palkinnolla Santtu.

Leirimestaruus oli Vaasan Mailan histo-
riassa ensimmäinen junioreiden kilpa-
sarjan valtakunnallisilla leireillä saavu-
tettu. Kotiinpaluu oli juhlava. Miesten 
edustusjoukkue jäi harjoituksistaan 
vastaanottamaan leiriltä saapuvaa ko-
lonnaa. Muutamalle seuran toiminnas-
sa kauan mukana olleelle tilanne mer-
kitsi kosteita silmäkulmia. Tilanne oli 
tunteikas juhlavuudestaan huolimatta.

Vesa Saukkoranta 

KULTA MAISTUI - HYVÄLTÄ! 
Jokainen on kultansa ansainnut!

Kiljahdus vai haukotus?

Vaasalaista pesäpalloa   -14-



VAASAN MAILA E-POJAT, PIIRIN KILPASARJA, VM1  

1. Jakobsson Anttoni
2. Ojala Joni
3. Reinikka Riku
4. Hakamaa Lassi
5. Saukkoranta Olli
6. Aho Eero
7. Niskanen Henrik
8. Kupila Johannes
9. Viita-aho Jesse
10. Viitala Santtu
11. Kaatikko Valtteri
12. Rinta Joel
13. Wingren Axel
14. Matila Oliver
15. Sihvonen Niko
16. Häkkinen Lauri

T L K
54 60 5
32 63 5
27 48 2
54 11 0
17 37 6
33 19 4
41 7 0
24 9 0
29 1 0
13 11 0
12 10 0
11 0 0
5 2 0
4 0 0
2 1 0
2 0 0

P
119
100
77
65
60
56
48
33
30
24
22
11
7
4
3
2

Anttoni ehtii keskikentältä suolaamaan minne 
tahtoo

Itseluottamuksen kartuttua 

Riku jallitti monta kärpästä 

lukkarina

VAASAN MAILA E-POJAT, PIIRIN PELISARJA, VM2  

1. Henrik Niskanen
2. Johannes Kupila
3. Axel Wingren
4. Niko Sihvonen
5. Oliver Matila
6. Markus Hietanen
7. Eero Aho
8. Lauri Häkkinen
9. Olli Saukkoranta
10. Teemu Majaharju
11. Seppo Porspakka
12. Valtteri Peltola
13. Wiljam Viitanen
14. Nicholas Suominen
15. Aapeli Elomaa
16. Valtteri Kaatikko
17. Alexander Sinikallio
18. Jesse Viita-aho
19. Timi Järvikuona
20. Santtu Viitala

T L K
28 22 3
22 17 3
13 11 2
21 3 0
18 4 0
15 6 0
5 13 0
9 8 0
4 9 1
1 12 0
9 3 0
5 5 0
7 3 0
6 1 0
4 2 0
1 4 0
1 1 0
2 0 0
1 1 0
0 0 0

P
53
42
26
24
22
21
18
17
14
13
12
10
10
7
6
5
2
2
2
0
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VAASAN MAILA - HUTI 2010   MUISTAMISET

Vaasan Maila muisti pit-
käaikaista seura-aktiivia 
Aulis Ojanperää hänen 
täyttäessään 70 vuotta! 
Lämpimät Onnittelut!

Vaasan Maila muisti 
myös pitkäaikaista 
yhteistyökumppaniaan 
Sportia Wasasportin  
Hannu Uuroa hänen 
jäädessä viettämään 
ansaittuja eläkepäiviä. 

Vaasan Maila muisti 
adressilla menneiden 
vuosikymmenien aktii-
vista mailalaista Sauli 
“Saulus” Ojajärveä,
hänen siirtyessä 
ajasta iäisyyteen ku-
luneen syksyn aikana.
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Piirinleirin kilpasarjan joukkue

VAASAN MAILA - HUTI 2010   “KENTÄNHOITAJA” JA NIIN PALJON MUUTAKIN

Harry “Limppu” 
Lindgren

Kevään koittaessa ilmestyi 
kentän laidalle parin vuo-
den tauon jälkeen myös 
pitkäaikaisiin seura-aktii-
veihin lukeutuva Harry 
“Limppu” Lindgren. Limppu 
otti koko kesän ajaksi vas-
tuulleen kentän hoitamisen 

ja sen lisäksi koko stadio-
nin alueen yleisilmeen pe-
rusparannushommia mi-
nigol!in aluetta myöten.

Limppu lanasi kenttää, 

keräsi kiviä ja roskia tekon-

urmelta, lisäsi hiekkaa ja 

milloin mitäkin. Kaikki sta-

dionia käyttävät joukkueet 

saivat nauttia erinomai-

sesti hoidetusta kentästä 

koko kauden ajan. Tästä 

iso kiitos Limpulle! 

Limpun näki myös maa-

lipensselin varressa, kun 

kioskin portti sai uuden 

pintaansa, punaisen ti-

lalle tuli nyt valkoista. 

Pensseli heilui myös 

kuuluttamon ulkopuoli-

sia seiniä maalatessa, 

metallitolpat päätykat-

somossa vaihtoivat 

nekin väriään Limpun 

innostuessa entisestään 

“suunnittelemaan”nii-

tä paljon puhuttuja tu-

levia maalauskohteita.

Limppu uurasti kentällä 

aina jo ennen  kukonlaulua. 

Sai kuulemma parhaiten 

hommia tehtyä, kun ei ol-

lut ns. “häiriötekijöitä” ja 

onhan se tietysti niinkin, 

että kesäisen aikaiset aamut 

ovat upeaa  vuorokauden ai-

kaa. Niistäkin pitää nauttia! 

Stadionin ja gol!in alue 

koki melkoisia perus-

parannuksia jo nyt, mutta 

kyllä niitä hommia jää ihan 

varmasti vielä tuleville-

kin vuosille. Ensi kevättä 

odotellaan jo innokkaasti.

Limpun ison talkoohen-

kisen panostuksen lisäksi 

keväällä tehtiin myös val-

tava urakka minigolfra-

tojen pesemisen suhteen. 

Kioskin etuosan maalauk-

sen ja kioskin asiakastason  

uusiutuessa  kokonaisuu-

dessaan. Näistä  kuitenkin 

lisää vielä tuonnempana.

Seura esittää lämpimät 

kiitoksensa Limpulle  pa-

nostuksesta kaikkien eri 

kunnossapitoon liittyvien 

työtehtävien asianmu-

kaisesta   ja laadukkaas-

ta hoitamisesta. Kiitos 

Limppu ja tapaamisiin vii-

meistään ensi keväänä.

Nina Wahlsten

 

Limppu ja nimen mukaisesti “ristitty” traktori...ei 

ihan Xetori, mutta ei paljo puutukaan :)

Vaasalaista pesäpalloa   -16-
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Pesiskoulu

Pohjalaisen pesiskoulu kesällä 2010 
oli menestys. Keväällä Pesiskou-
luun ilmoittautui 115 pesiksestä 
kiinnostunutta lasta ja harjoituk-
siinkin osallistui kesän aikana tois-
tasataa pientä pesistaituria. Ohjaa-
jia pesiskoulussa oli viisi, joista 
kaikki saivat tehtävään koulutuksen.

Pohjalaisen pesisk-
oulun ansioituneina 
ohjaajina toimivat 
seuraavat henkilöt: 
Aleksi Jakobsson, 
Emilia Majaniemi, 
Roope Reinikka, 

Noora Rintamäki 
ja Roope Salo. Kaikki ohjaajat suo-
riutuivat vastuullisesta tehtävästään 
hienosti ohjaten, opettaen ja näyt-
täen hyvää esimerkkiä pesiskoulun 
oppilaille. Edellä mainituista ohjaa-
jista Roope Salo toimi ”vararehto-
rina” eli vastuuohjaajana silloin, kun 
en itse päässyt harjoituksiin paikalle.

Saimme huomattavan paljon myön-
teistä palautetta pesiskoulusta. 
Palaute lämmittää mieltä, sillä 
pesiskoulun harjoituksien suun-
nitteluun käytimme paljon aikaa. 
Harjoitusryhmiä oli kolme: Iso-
lahden ryhmä ja kaksi ryhmää Hi-
etalahden pesäpallostadionilla. 

Ryhmät olivat kohtalaisen suuria, joten 
päätimme jokaisessa harjoituksessa 
jakaa ryhmät pienempiin porukoihin 
ja jokaiselle porukalle 1-2 ohjaajaa.
Jokainen piti oman osuu-
den, joka sisälsi pelejä, leik-
kejä ja tekniikkaharjoittelua. 
Lisäksi pidimme alkuläm-
mittelyt, venyttelyt ja loppu-
leikit yhtenä isona ryhmänä. 

Pesiksen pelaamisesta lapset tie-
tysti pitivät kaikista eniten. Tavoit-
teemme oli pitää tehokkaita, 
hauskoja harjoituksia, joissa kai-
kille tulisi paljon liikuntaa, eikä 
kenenkään tarvitsisi seisoskella 
odottelemassa omaa vuoroaan.

Korviimme on kantautunut mielui-
sia uutisia Vaasan Mailan juniorei-
den harjoituksista, sillä ainakin 
pariin joukkueeseen on ilmestynyt 
uusia pelaajia. Uudet pelaajat ovat 
kuulemma saaneet kipinän lajiin pe-
siskoulun kautta. Ei hassumpi juttu.

Pohjalaisen pesiskoulun yhteistyö-
kumppaneina kesällä 2010 toimivat 
Pohjalainen, Pelikeskus, Wasasport, 
Wasasafe ja Karhupesis. Vaasan Maila 
haluaa kiittää yhteistyökumppaneita 
onnistuneesta projektista. Ilman teitä 
olisi monet onnistumisen elämykset 
ja ilon hetket jääneet kokematta suu-
relta joukolta alakouluikäisiä lapsia.

Toivon, että pesiskoulu Vaasassa 
jatkaa nousujohteista toimintaa, 
ja pystyy jatkossakin tarjoamaan 
lapsille turvallisen paikan ammen-
taa liikunnaniloa pesiksestä mo-
nipuolisten harjoitteiden kautta.

Ystävällisin pesisterveisin,

Jukka Mannila
Pohjalaisen pesiskoulun rehtori

Jukka Mannila

Vaasalaista pesäpalloa   -17-
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Tervetuloa mukaan 

Pohjalaisen Pesiskouluun!
Tervetuloa mukaan leikkimään, pelailemaan ja harjoittelemaan pesistä! Pohjalaisen Pesis-
koulu tarjoaa monipuolista liikuntaa 6–12 -vuotiaille tytöille ja pojille. Pesiskoulu alkaa 
viikolla 21 ja päättyy viikolla 25. Ilmoittautua voit netissä osoitteessa: www.vaasanmaila.fi /
pesiskoulu tai pesispäivä-tapahtumassa lauantaina 8.5. Hietalahden pesäpallostadionilla. 
Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille puhelimitse tai sähköpostilla. 

OSALLISTUMISMAKSU 40€ (sisar-/seura-alennus 10€) SISÄLTÄÄ:
         
    
    
   
   +lapset)
    
     

YHTEISTYÖSSÄ:

Leikkejä,

ja pesistä!

pelejä,

2010

Apuohjaajat vasemmalta: 
Aleksi Jakobsson, Roope 
Salo, Emilia Majaniemi ja 
Noora Rintamäki. 

Roope Reinikka, joka oli 
kuvauspäivänä estynyt 
osallistumaan yhteispot-
rettiin. Stadikan täydeltä pesiskoululaisia
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F-tytöt 2010

Kaudella 2010 F-tyttöjen (synt. 2000-
2001) joukkueessa pelasi 15 tyttöä 
ja harjoituksissa kävi mukana yh-
teensä parikymmentä tyttöä. Talven 
aikana F-tytöt harjoittelivat kerran 
viikossa Länsimetsän koululla. Talven 
aikana tehtiin erilaisia lyönti- ja heit-
toharjoituksia, opeteltiin pelin ideaa 
ja pe-lattiin erilaisia pallopelejä. Jän-
nittävää oli, kun keväällä hankittiin 
seura-asut - oma nimi ja seuran logo 
tuulipuvun rinnassa oli hieno juttu! 

Yksi talviharjoittelun kohokohdista oli 
myös se, kun kummipelaajat Juha Esala 
ja Jukka Mannila vierailivat harkoissa. 

Toukokuussa päästiin ulos harjoittele-
maan ja valmistauduttiin ihka ensim-
mäisiin sarjapeleihin. Tytöt ilmoitet-
tiin F-tyttöjen pelisarjaan ja pääsimme 
lohkoon 2, jossa vastustajina olivat 
Vähäkyrö 1 ja 2, Jalasjärvi ja Kauha-
joki. Ennen sarjapelien alkamista 
osallistuimme Kankaanpäässä pelat-
tavaan F-ikäisten turnaukseen, jotta 
saataisiin vähän tuntumaa oikeista 
peleistä ennen sarjakauden alkamista. 
Reissussa mukavinta taisi olla yhtein-
en bussimatka ja varsinkin se kotim-
atka höpötyksineen ja kikatuksineen. 

Kankaanpäässä pelattiin helteisenä 
päivänä neljä peliä ja se olikin oikea 
tehostartti pesiskauden avaamiseen. 
Päivän aikana opittiin mitä eri vihellyk-

set tarkoittavat, mitä tarkoittaa jakso, 
vuoropari, palaminen, haavoittuminen 
ja mitä tehdään sillä värikkäällä merk-
kiviuhkalla. Olihan näitä harjoituksissa 
käyty läpi, mutta turnauspäivän aikana 
opittiin käytännön kautta nämäkin asiat.

Kesän aikana pelejä pelattiin täysi tu-
sina: kymmenen sarjapeliä ja kaksi 
loppusijoituskarsintaottelua. Sitä sano-
taan, että pelaamaan oppii pelaamalla 
ja sen mekin kyllä allekirjoitamme. Tyt-
töjen pelitaidot ja osaaminen parani-
vat ihan huikeasti kesän aikana. Taidot 
kasvoivat, ymmärrys pelin ideasta oli 
löytynyt ja otettiin muilta vähän mallia. 

Yhtään pistettä ei onnistuttu kesän 
aikana vielä saamaan, mutta muu-
tamassa pelissä oltiin välillä jo joh-
dossa.  Onnistumisia kertyi ihan 
jokaiselle tytölle kesän aikana rop-
pakaupalla! Kesän viimeisissä pel-
eissä vastustajien pelinjohtajatkin ää-
neen ihmettelivät miten meidän tytöt 
olivat kehittyneet sitten alkukesän.
Kesän kuluessa opittiin myös pesik-
seen kuuluvia muita tärkeitä taitoja. 
Loppukesästä uskallettiin pitää vähän 
meteliäkin jo kotipesän kaarella 
ja hienoisesti jo tuulettaakin omia 
ja kavereiden onnistumisia. Tytöt 
kannustivat ja tsemppasivat toi-
siaan todella hienosti joka pelissä.

Kesä huipentui elokuussa Rantaken-
tällä pelattuun, kovasti odotettuun ot-
teluun Tytöt vastaan Äidit. Kyllä siinä 

mammat saivat kyytiä, kun tytöt lyödä 
paukuttivat palloa takakentälle asti. 
Mutta kyllä ne äiditkin osasivat, tai-
sivat tytötkin yllättyä äitien taidoista. 
Peli kesti kaksi vuoroparia ja otettiin 
vielä kotiutuslyöntikilpailu päälle, kun 
sellaista ei tullut kesän aikana muuten 
pelattua. Peli päättyi tyttöjen selvään 
voittoon 2-0. Ensi kesänä uudestaan!

Ensi kauteen on mukava lähteä, kun 
kehitystä on tapahtunut paljon. Tie-
detään myös mitä pitää harjoitella. 
Kesällä 2010 valmennuksesta ja pelin-
johdosta vastasivat Kati Jokela, Kirsi 
Keskitalo (kesällä 2010 os. Clärk) ja 
Miia Äkkinen. Saimme paljon apua 
myös Sami Rintamäeltä erityisesti 
lyöntitekniikan opettamisessa tytöille 
ja pelinjohdossa. Samille suuret kii-
tokset myös kentän pelikuntoon 
saattamisesta koko kesän aikana!

Kaudella 2011 suurin osa tytöistä siirtyy 
E-tyttöihin ja siellä valmennustiimiin 
kuuluvat Kati Jokela, Sami Rintamäki 
ja Miia Äkkinen. Kirsi Keskitalo jatkaa 
F-tyttöjen valmentajana ja saa valmen-
nusapua C-tyttöjen pelaajilta Reetalta 
ja Emilialta. Molempiin joukkueisiin 
otetaan mielellään uusia pelaajia mu-
kaan, tervetuloa harrastamaan kivaa 
joukkuelajia kivojen kavereiden kanssa!

Miia Äkkinen
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G-tytöt 

Kaudella 2010 G-tyttöjen (s.2002 ja 
myöhemmin) harjoituksissa kävi tois-
takymmentä tyttöä. Vanhimmat olivat 
talvikauden aikana ekaluokkalaisia ja 
nuorimmat vielä päiväkoti-ikäisiä. Län-
simetsän koulun liikuntasalissa leikit-
tiin erilaisia palloleikkejä ja opeteltiin 
pesistaitoja. Pienimmät tytöt harjoit-
telivat pehmomailoilla ja prinsessa-
pallolla, isommilla tytöillä oli jo oikeat 
pesisvälineet käytössä. G-tyttöjen kum-
mipelaajat Jussi Harju ja Kalle Kero vie-
railivat kevään aikana harjoituksissa ja 
pääsivät leikkimään banaanihippaa tyt-
töjen kanssa.

Kesällä tytöt harjoittelivat Ranta-
kentällä kerran viikossa tunnin ajan, 
pelisarjaan ei vielä osallistuttu. Uusia 
tyttöjä tuli mukaan harjoituksiin ja lop-
pukesästä kokeiltiin vähän jo pelatakin. 
Yleensä harjoituksiin kuului alkuleikki 
ja venyttely, heittoharjoituksia, lyönti-
harjoituksia, pesispelin omaisia pikku-
pelejä ja lopuksi tietenkin loppuleikki. 
Kesän lopussa v.2002 syntyneet tytöt 
otettiin mukaan F-tyttöjen harjoituk-
siin, niin saivat vähän uusia haasteita ja 
mahdollisuuden tutustua ensi kauden 
joukkuekavereihin jo tässä vaiheessa. 

Usemmalla tytöllä oli isosisko mukana 
F-tyttöjen joukkueessa ja joskus tun-

tui siltä, että kun G-tyttöjen harjoituk-
set loppuivat ja F-tyttöjen harjoituk-
set alkoivat, niin alkoi se illan hauskin 
osuus; sai vilistää kavereiden kanssa 
Rantakentän ympäristössä isompien 
harkkojen ajan. Samasta syystä osa G-
tytöistä oli mukana F-tyttöjen peleissä 
ja toimivat ansiokkaasti tulostaulun 
hoitajana ja palkintojen jakajina.

G-tytöt edistyivät pesistaidoissaan 
todella paljon. Kun lähdettiin liikkeelle 
aivan alkeista ja lyönneissäkin osumat 
olivat harvinaista herkkua, tuntui ki-
valta kun loppukesästä saatiin pientä 
peliäkin jo aikaan. Opeteltiin pesispe-
lin ideaa ja tutkittiin tarkoin miltä pe-

siskenttä viivoineen näyttää. Loppu-
kaudesta meno näytti jo niin mainiolta, 
että valmennusporras innolla harkit-
see osallistumista G-tyttöjen kanssa 
pelisarjaan seuraavana kesänä. 

G-tyttöjen pelit ovat lyhyitä, 1+1 vuo-
roparin mittaisia, mutta pääsisi aina-
kin nauttimaan pelireissuista, eväineen 
päivineen. Aikuisena kun juniorivuosia 
muistelee, niin eipä sitä yksittäiset pelit 
ole mieleen jääneet, mutta ne yhteiset 
jutut kavereiden kanssa!

Kesän aikana harjoituksissa kävi iso 
joukko tyttöjä: Eena Rintamäki , Eerika 
Peltoniemi, Elina Niittykoski , Juulia 

Kaunisto, Liljaana Ala-Lähdesmäki, 
Maja Lehtinen, Matilda Klemola, Mea 
West, Mimosa West, Pihla Äkkinen, 
Riikka Viitasalo, Sanna Särkiniemi, 
Veera Hakamaa, Wilma Kesseli.

Valmentajakolmikkoon kesällä 2010 
kuuluivat Sami Rintamäki, Maija 
Peräsalo ja Miia Äkkinen. G-tyttöjen 
harjoitukset käynnistyvät tammikuus-
sa 2011, tervetuloa mukaan kivaan 
harrastukseen!

Miia Äkkinen

***************************************

Muut pelaajat aakkosjärjestyksessä:

Ella Pajuluoma: Paransi peleihin kes-
kittymistä eniten kesän aikana

Fia Knifsund:  
Pesistaituri, joka pelasi pelipaikalla 
kuin pelipaikalla 

Iisa Rintamäki: Tasainen ja nopea 
pelaaja, takakentän varma kiinniottaja 

Jenni Riippi: Ahkera harjoittelija, kehit-
tyi valtavasti kesän aikana

Jessica Ehrström: Varma yleispelaaja, 
kovat lyönnit

Roosa Mykkänen: Voimakkaat lyönnit 
ja heitot, lukkarintaitojakin vilauteltu

Rosanna Ala-Lähdesmäki: Vikkelä 
etukentän pelaaja

So"ia Smedroos: Sähäkkä pelaaja liik-
keissään, tulevaisuuden lupaus!

So"ia Sundell: Varma juoksujen lyöjä, 
iloinen pesistyttö

Susanna Herttua: Aina hymyileväinen 
pelaaja, pesistaidot hyvin hallussa

Harjoituksissa kävivät kesän aikana 
ahkerasti myös Janina Peltoniemi, 
Maiju Nieminen ja So"ia Klemola. 

F-tyttöjen palkitut 

Tehotilaston voittaja: Johanna Hyny
Yleispelaaja: Petra Äkkinen
Ulkopelaaja: Julianna Peltoniemi
Kauden aikana kehittynein: 
Emilia Markkila
Fair play –pelaaja: Tiia Majaniemi
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      OTT K   L T yht
 1. Johanna Hyny  10 1  19 9 29
 2. Petra Äkkinen  8        3 19 22
 3. Tiia Majaniemi  10      12 9 21
 4. Julianna Peltoniemi 8      11 9 20
 5. Iisa Rintamäki  8        8 9 17
 6. Jessica Ehrström  6        6 9 15
 7. So!ia Sundell  7        7 7 14

 8. Rosanna Ala-Lähdesmäki 7        3 10 13

 9. Susanna Herttua  6        5 5 10

 10. Emilia Markkila  8        5 5 10

 11. Roosa Mykkänen  7        5 5 10

 12. So!ia Smedroos  9        6 4 10

 13. Ella Pajuluoma  9        6 3 9

 14. Jenni Riippi  7        3 5 8

 15. Fia Knifsund  5        3 4 7

     

             F-TYTÖT, PIIRIN PELISARJA
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Kummitreeneissä Jussi 

Harju ja Kalle Kero.

Pesäpallon Sveitsin-
mestaruuskilpailut

Syyskuun lopussa pelattiin 

Zürichissä pesäpallon Sveitsin-

mestaruuskilpailut. Mukana 

oli neljä joukkuetta: Zürichin 

sinivalkoiset, Solothurn, Bad-

enin Hurjat ja Pesis-Hirvet. 

Pääosa pelaajista oli suomalai-

sia, mutta Pesis-Hirvien joukku-

eesta ei löytynyt yhtään 

suomea puhuvaa hen-

kilöä, joten hyvin on kansal-

lislajimme saanut tuulta purjei-

siin myös muualla maailmalla. 

Ensimmäinen päivä pelattiin kaa-

tosateessa, läpilyöntejä ei tullut, 

koska pallo pysähtyi varmasti 

vesilätäkköön maahan päästes-

sään. Pelit olivat tasaisia, yh-

dessä pelissä mentiin jopa ko-

tarin kolmannelle kierrokselle.

Toisena pelipäivänä ratkot-

tiin mitalit ja tämän vuoden 

Sveitsin mestari on Solot-

hurn, hopeaa Sinivalkoisille 

ja pronssia Pesis-Hirville. 

Ottelun päätuomari tuli Suomes-

ta, Herra Kallio nimeltään, pää-

tuomari tosin myöhästyi ensim-

mäisestä pelistä, joten häntä 

tuurasi Nicholas Suominen, (Vaa-

san Mailan E-poika) joka toimi 

myös kisojen virallisena syöttö-

tuomarina kaikissa muissa pe-

leissä.

Henriikka Suominen
Vaasan Mailan F-poikien jouk-

kueenjohtaja

(Henriikka muutti perheineen 

Sveitsiin viime kesänä ja palaa 

perheineen takaisin ensi kesän 

aikana.) -Kiitos Henriikalle ju-

tusta ja kuvista.

Nicholas Suominen syöttötuomarina

Päätuomari ja 

Sveitsiläinen tulos-

taulu
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D-pojat

Talviharjoittelukausi vedettiin läpi 
neljästi viikossa treenaten. Jussi Dahl-
ström vastasi hyvin pitkälle talvikauden 
harjoitusten suunnittelusta ja toteutuk-
sesta. Treenit pitivät sisällään paljon la-
jitreeniä, jossa pääpaino oli pitkälti la-
jinomaisten tekniikoiden hiomisessa ja 
sen myötä tekniikoiden parantamises-
sa. Jokainen teki töitä omien hen-
kilökohtaisten suoritteiden hiomisessa. 

Joukkue osallistui kesän aikana pii-
rinleirille, pelaten kilpasarjassa. 
Sarjapelejä pelattiin piirin kilpasar-
jassa, jossa oli kaksi lohkoa. Näiden 
pelien kautta pyrittiin hakemaan 
aimo annos pelejä ja pelillistä tuntu-
maa tulevaa leiriä varten, eli kauden 
päätavoitetta, Porin valtakunnanleiriä. . 

Porin leiri onnistui suhteellisen hyvin. 
Ainoastaan pari tappiota sellaisille 
joukkueille, joilta voitto olisi voitu ottaa, 
ratkaisivat tilanteen joukkueellemme 
niin, että pääsy 8 parhaan joukkoon jat-
kopeleihin oli pienestä kiinni. Parista 
juoksusta parissa pelissä. Ottelut kaik-
kinensa olivat tiukkoja vääntöjä ja pojat 
venyivät peli peliltä huimiin suorituk-
siin. Näistä pällimmäisinä voisi mainita 
Aleksi Aholan kova käsi takakentällä. 
Kukaan ei kolmoseltä edes liikahtanut, 

jos vastustajan lyönti lähti kohti Alen 
tonttia. Toinen loistava ulkopelaaja on 
Ilpo Ala-Honkola, joka teki loistavalla 
liikkeellä tuhoisaa jälkeä kakkospolt-
tajan tontilla. Kolmas maininnan ar-
voinen ulkopelaaja on E-ikäinen Antto-
ni Jakobsson, joka putsasi etukentältä 
lähes kaiken, mikä siihen vaan sattui 
tulemaan. Anza kuului nuoresta iästään 
huolimatta joukkueen runkopelaajiin.

Maininnan ansaitsevat sisäpelin osalta 
kolme erittäin hyvää pesältä-lähti-
jää: Ilpo, Anza ja Henrik Vuorenmaa. 
Nämä pojat kärkkyivät, kuisasivat 
minkä ehtivät vastustajien lukkareita 
ja hyvien kärkkyjen ansiosta yleensä 
aina ehtivät pesille. Lisäksi nämä pelaa-
jat myös vastasivat pitkälle siitä, että 
menivät hyvillä prosenteilla kentälle, 
hoitivat tilanteen niin vaatiessa myös 
vaihtolyöjän vaativaa roolia. Kotiut-
tajilla oli paikkoja, mistä “putsata”.

Lyöntipuoli oli vahvasti rakennettu 
seuraavien pelaajien varaan: Jesse 
Dahlström, Patrik Wahlsten, Aleksi 
Ahola, Henrik Vuorenmaa, Jim Slotte, 
Joonas Rantaniemi ja Juuso Hau-
tamäki. Etenijät: Ilpo Ala-Honkola, 
Anttoni Jakobsson, Tommi Lintala, 
Santeri Sinkkonen, Lauri Vaahtonie-
mi ja Rasmus Aaltonen. Vaihtajankin 
roolissa usein myös Anza, Henu, Ilpo, 

Joonas ja Juuso. Kokonaisuutta aja-
tellen kaudesta jäi selkeästi merkille 
pantavana  asiana se, että joukkue 
pelasi lähes tulkoon aina pelilli-
sesti parempaa ulko, kuin sisäpeliä. 

Sisäpelissä liian usein vaihtolyönnit 
epäonnistuivat ja tilanteiden raken-
taminen ei kulkenut toivotulla ta-
valla.  Tässä kävikin sitten niin, että 
liian usein ne lyöjät olivat etenemässä 
ja vaihtajat olivat tikkaamassa juok-
suja. Mahtui kesään kuitenkin muu-
tama loistava sisävuorokin, joiden 
aikana joukkue ylsi omalle tasolleen 
ja pystyi näyttämään osaamistaan.  

Kiitos kaikille pojille ja kaikille  mukana 
olleille vanhemmille, jotka hoitivat mm. 
leireillä järjestelyvuoroja, kotipeleissä 
kirjurin hommia, tulostaulun hukeja 
ja osittaisia tuomaritöitäkin.  Pasi 
Ala-Honkolalle ansiokkaasti hoidetus-
ta joukkueenjohtajan hommasta 
ja aina tarvittaessa myös II pelin-
johtajan tehtävistä. Jussi Dahlströ-
mille  joukkueen valmennustyöstä.
Tero Saarelle avusta joukkueen 
toisena pelinjohtajana sarjapeleissä. 

Tsemppiä kaikille pojille uuteen alka-
vaan harjoituskauteen!

Nina Wahlsten  
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Piirinleirillä Etelä-Pohja edustus: Jesse Dahlström, Patrik Wahlsten, Ilpo Ala-
Honkola ja Aleksi Ahola. Valtakunnanleirillä Itä-Länsi edustus: Aleksi Ahola.



      OTT L T YHT.
 1. Patrik Wahlsten     9 23  9 32
 2. Henrik Vuorenmaa    9  8     10 18
 3. Aleksi Ahola     8  7  8 15
 4. Ilpo Ala-Honkola     8  2 10 12
 5. Juuso Hautamäki     9  6  3   9
 6. Rasmus Aaltonen     9  0  8   8
 7. Anttoni Jakobsson     6  1  6   7
 8. Santeri Sinkkonen     9  2  3   5
 9. Jim Slotte      8  4  0   4
 10. Tommi Lintala     8  2  1   3
 11. Lauri Vaahtoniemi    7  2  1   3
 12. Jesse Dahlström     2  1  2   3
 13. Joonas Rantaniemi    7  1  0   1
 14. Riku Reinikka     1  0  1   1
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D-poikien kummipelaaja: 
Ari Männistö

C-tyttöjen historiallinen 
kesä

Mahtipontinen otsikko, mutta niin 
totta – Vaasan Mailan C-tytöt tekivät 
tänä kesänä historiaa nimittäin useam-
mallakin tavalla. 
Aloitetaan jouk-
kueen omasta 
historiasta; eli 
joukkuehan oli 
koossa vasta 
toista vuotta ja 
viime kautena ei 
vielä menestyk-
sen eikä voit-
tojen makuun 
päästy, menes-
tystä kyllä saa-
vutettiin hen-
kilökohtaisena 
kehittymisenä 
mutta pelin 
voittaminen jäi 
vielä kaukaisek-
si haaveeksi. 

Tänä vuonna 
moinen kierre 
kuitenkin katkaistiin jo kauden toi-
sessa pelissä, jossa saavutettiin tämän 
joukkueen ensimmäinen voitto! 
Tässä pelissä supervuorossa kaadet-

tiin rakkaaksi vastustajaksi kesän ai-
kana noussut PeTo.  Valmennustiimi 
tuumasi tässä vaiheessa, että kyllä 
tällä voitolla tämä kesä eletään mutta 
onneksi siihen ei ollut tarvetta, koska 
voittoja tuli kauden aikana useam-
piakin, sekä leirillä että piirisarjassa.  

Jokaisen niistä eteen taisteltiin ja 
on sanomattakin selvää, että jokain-
en niistä maistui yhtä hyvälle!
Toinen historian kirjoihin jäävä asia oli 

valtakunnalliselle leirille osallistumi-
nen, jossa ei Vaasan Mailan tyttöjouk-
kueita ole aiemmin näkynyt. Heinäkuun 
lopussa matkattiin siis yhdentoista 
tytön ja valmennustiimin kanssa Ou-
luun helteiseksi viikoksi. Pelejä pelat-
tiin yhteensä 9, joista voitettiin 2 ja yksi 

pelattiin tasan. Ja 
ettei jäisi kenel-
lekään epä-
selväksi, niin lei-
rihän meni meiltä 
yli odotusten. 

Leiri oli kokonai-
s u u d e s s a a n 
mahtava kokemus 
ja kasvatti koko 
joukkuetta hur-
jasti pelillisesti.  
Vaikka lopussa 
meinasikin väsy 
painaa itse kuta-
kin, jaksettiin 
taistella loppuun 
asti. Kolmas, ja 
ehkä kaikista 
maukkain, his-
toriallinen ta-

pahtuma oli joukkueen edustus etelä-
pohjassa, josta siitä(kään), ei ole päästy 
Vaasassa nauttimaan miesmuistiin. On-
nea siis Kata vielä kerran valinnasta! 

C-tytöt Oulun leirillä voitokkaan pelin jälkeen
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Tästä kaudesta jäi siis pelkästään 
hyvä mieli, pelaajia riitti joka pe-
liin ja kausi pelattiin kunnialla lop-
puun vaikka leirin jälkeen esiintyikin 
riveissä yhtä sun toista kremppaa. 

Mahtava juttu oli myös C-tyttöjen kat-
tava osallistuminen naisten joukkuee-
seen ja piirisarjan peleihin. Moni C-tyttö 
lunasti paikkansa myös naisjoukkueen 
rungossa ja tulipa se todettua, että mei-
dän E-ikäinen lukkarikin pärjäsi val-
lan mainiosti myös naisten sarjassa ;) 

Tyttöjen kehittyminen viime vuo-
desta oli hurjaa, ja ansaittua. Suurin 
osa tytöistä teki koko talven todella 
kovaa töitä ja monet kävivät vielä 
useamman joukkueen harjoituk-
sissa. Saatte olla itsestänne ylpeitä! 

Pia ja Nina
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D-tyttöjen kummitreenit Kimmon ja Keijon kanssa

D-tytöt 

Siinä vaiheessa kun keväällä oli aika 
ilmoittautua sarjaan, oli meillä vain 
kymmenkunta D-tyttöä kasassa. Vaik-
ka tiedostettiin, että yleensä keväisin 
tulee uusia pelaajia, ei uskallettu täy-
sin luottaa siihen ja näin ollen jätettiin 

ilmoittautumatta sarjaan. No niinhän 
siinä kävi, että loppujen lopuksi niitä 
pelaajia olisikin ollut tarpeeksi, mutta 
sarjaan lähteminen oli siinä vaiheessa 
jo liian myöhäistä. Päätettiin kuitenkin 
yrittää pitää joukkue kasassa ja tree-
nata pari kertaa viikossa ja järjestää 
kesälle harkkapelejä. Näin tehtiin ja 

osa tytöistä treenasikin tosi ahkeraan 
koko kesän, harkkapelejä pelattiin yksi 
E2-poikia vastaan ja kaksi ladyja, jotka 
menivät olosuhteisiin nähden hyvin. 

Osa kokeneemmistä tytöistä pelasi ko-
ko kesän C-tyttöjen kanssa ja oli myös 
leirillä mukana. 
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D-tytöt olivat korvaamaton apu C-
tytöille pitkin kesää.  Suurin osa 
D-tytöistä nousee ensi vuodeksi C-
tyttöihin ja haasteena onkin taas 
löytää lisää pelaajia. Yritys on kuiten-
kin kova ja siitä lähdetään, että ensi 
vuonna päästäisiin sarjaan asti myös 
näiden nuorempien tyttöjen kanssa 

Näissä iloisissa tunnelmissa jäädään 
jo innokkaana odottamaan seuraavaa 
kautta! 

Pia ja Niina

  
Pelaaja
    OTT T L Yht
1. Katariina Perälä  8 15 5+18 38
2. Noora Rintamäki  7 8 3+15 26
3. Paula Saukkoranta  8 12 2 14
4. Emilia Majaniemi  8 14 0 14
5. Reija Alamäki  8 10 1 11
6. Riikka Petell  8 3 4 7
7. Jenny Tienvieri  7 3 3 6
8. Reetta Hautala  8 4 2 6
9. Annika Herttua  8 4 1 5
10. Jasmin Ruutiainen 8 2 2 4
11. Mariatou Sillah  6 1 2 3
12. Henna Ketola  2 1 0 1
13. Noora Savola  3 0 0 0
14. Emma Hanhisalo  2 0 0 0
15. Karoliina Viljanen 1 0 0 0
          

                 C-TYTÖT, PIIRIN PELISARJA
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Kioskin asiakastaso meni uusiksi

Kevään aikana uurastettiin myös kioskin asiakastason kim-
pussa, joka sekin sai täysin uuden ilmeen Saaren Teron ot-
taessa vastuun vanhan purkamisesta ja uuden rakentami-
sesta. Tero uhrasi projektin kimpussa oman työnsä ohessa 
parit kolmet pekkaspäivät ja yhden kokonaisen viikonlopun. 

Onneksi sää suosi tätä prokkista ja hommat etenivät mal-
likkaasti Teron käsien kautta.  Maalattiinhan siinä sivussa 
sitten vielä kaikki ruskeat  terassikalustotkin ja niin näytti 
sitten vanhakin taas nuoremmalta. Seuran kevättalkoissa 
osa väestä oli raivaamassa  ja siistimässä yleisövessojen luo-
na olevaa aluetta. Tero  hoiti peräkärryn paikalle ja  sitä 
hyödyksi käyttäen siirrettiin  roskat ja risukot siirtolavalle.

Seura esittää lämpimät kiitokset Terolle antamastasi pa-
nostuksesta yhteisen hyvän eteen.  -Nina Wahlsten-
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Vaasanseudun Pesis-Maila 
seura ry

Puheenjohtaja
Erkki Teppo

Varapuheenjohtaja
Juhani Mäntymaa

Sihteeri
Leena Knuuttila

Jäsen
Jari Kero

Jäsen
Arto Välkky

Jäsen
Tarja Joensuu

Vaasan Mailan Juniorit ry

Puheenjohtaja
Tarja Joensuu

Varapuheenjohtaja
Mika Niskanen

Sihteeri
Jukka Heinonen

Jäsen
Nina Wahlsten

Jäsen
Niina Autio-Petell

Jäsen
Pia Haglund

Jäsen
Sami Kuusisto

Jäsen
Jere Dahlström
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Kioski palvelee myös 
talvella

Vaasan Mailan kioski pesäpallostadionin 
yhteydessä palvelee myös talviaikaan, 
jolloin kentän alueella käy runsaasti luis-
telijoita talvisten säiden niin salliessa.

Mennyt talvi oli kelien suhteen erino-
mainen. Pakkasta piisasi ja jäät pystyt-
tiin pitämään loistavassa kunnossa. Ki-
oskin avoinna oleminen oli vielä tässä 
vaiheessa asiakkaille ihan uusi juttu, 
mutta ne, jotka sielä kävivät, toivoivat 
tälle ajatukselle ehdottomasti jatkuvuutta. 

Puskaradiokin ehti laulella jo talven 
aikana sen verran, että sana asiasta 
lähti hienosti leviämään ja asiakas-
virta kasvoi pikku hiljaa kuukausittain. 

Pyrimme jatkossakin palvelemaan 
talvilajien harrastajia stadionin ki-
oskin kautta.  Kuppi kuumaa  mastui 
niin lenkkipolulla oleville hiihtäjille 

ja kävelijöille , kuin luistelijoillekin. 

Kioskin tarjonnasta löytyy mm. kah-
via, kakaota, teetä, virvoitusjuomia 

ja kuumaa mehua. Makeisia ja pientä 
suolaista purtavaa. Tervetuloa alka-
vallakin talvikaudella nauttimaan 
kupillinen kuumaa :) Nina Wahlsten
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C-pojat

Kausi polkaistiin käyntiin marraskuun 
2009 alusta. Harjoitusringissä aloit-
tivat suurin osa D-pojissa edellisen 
kauden pelanneet -95 syntyneet sekä 
toista C-poikakauttaan aloittelevat 
-94 syntyneet pojat. Yhteensä ringissä 
aloitti 22 pelimiestä. Talvella treen-
attiin peräti kuusi kertaa viikossa. 
Ohjelmassa oli yksi salivuoro Länk-
kärillä, Urheiluhalli, pari punttivuoroa 
Lyseon salilla sekä pari kertaa viikossa 
lyöntiharjoituksia uudella lyöntital-
lilla. Tämän päälle saimme muuta-
man Botniahallivuoron joulun jälkeen. 

Hallikausi oli jaettu teemajaksoihin, 
jonka perusteella treenit painottuivat 
joko lihaskuntoon, ulkopeliin, sisäpe-li-
in sekä taktiikkaan. Lihaskuntoa paran-
nettiin punttisalin lisäksi kuntopalloilla, 
kuntopiireillä sekä vierailevien vetäjien 
avustuksella myös eksoottisimmilla 
lajeilla kuten potku-nyrkkeilyllä sekä 
boot campillä. Räpylä ja heittotreenejä 
oli runsaasti peruskuntokauden jäl-
keen. Uusi hieno lyöntihalli mahdol-
listi myös täysipainoiset lyöntihar-
joitukset talvikaudella. Pääsimme myös 
pelaamaan muutaman harjoitusmat-
sin halleissa. Vimpeli, Kossu, SMJ95 
ja Nurmo kohdattiin Botniahallissa. 
SMJ95 joukkuetta vastaan pääsimme 

pelaamaan myös Seinäjoki Areenalla. 

Ulos siirryimme heti kun säät sallivat. 
Tässä vaiheessa saimme houkuteltua 
Nevalan Tommin mukaan valmen-
nus ja pelinjohtokuvioihin. Heti tou-
kokuun alussa kävimme pelaamassa 
harjoituspelit Alajärveä vastaan Soi-
nissa ja sen perään Atriaturnauksen 
Seinäjoella. Atriaturnauksessa pela-
simme tosi hyvin sijoittuen 16 jouk-
kueen sarjassa neljänneksi. Tämä 
sijoitus ja hyvin sujuneet hallipelit 
nostattivat tulevan kauden odotuk-
set korkealle. Näin jälkeenpäin voi 
todeta, että ehkä ne pelit menivät 
meidän kannalta liiankin hyvin…

SM-leirikarsinta – tavoitetta eli 
paikkaa Oulun kilpasarjaan emme 
saavuttaneet

Jouduimme SM-leirikarsinnassa val-
takunnan kovimpaan lohkoon. Siinä 
pelasivat meidän lisäksemme Nur-
mon Jymyn 1-joukkue, Vimpelin Veto, 
Alajärven Ankkurit sekä Kannuksen 
Ura. Sarja alkoi kahdella tappiolla Vim-
pelin Vetoa ja Alajärven Ankkureita 
vastaan. Kolmannessa ottelussa voi-
timme Nurmon Jymyn kotona ja heti 
perään Kannuksen Uran vieraissa. Oma 
pelimme ei kuitenkaan missään vai-
heessa ollut täysin kunnossa eikä jouk-

kue saanut kasaan riittävää määrää 
pisteitä lopuissa otteluissa. Jatko-
karsintapaikka oli vielä omissa käsissä 
viimeisessä ottelussa Alajärven Ankku-
reita vastaan, mutta tällä kertaa emme 
siihen pystyneet. Kohtalona oli siis 
karsiutuminen ja paikka pelisarjassa 
Oulun valtakunnallisella pesisleirillä.

Valtakunnan leiri Oulussa – leiri-
kulta 1-joukkueella

Ouluun päätimme jo keväällä lähteä kah-
della joukkueella. Kevään ja alkukesän 
aikana muutama poika ei enää kuiten-
kaan ollut valmis sitoutumaan kovaan 
treeni- ja pelirytmiin. Meillä olikin su-
uria vaikeuksia saada kahta joukkuetta 
kasaan leirille. Saimme onneksi houku-
teltua mukaan peräti kuusi D-poikaa ja 
sen päälle vielä pari vierailevaa peli-
miestä Lappeenrannan Pesä-Yseistä. 

Mailan ykkösjoukkueessa pelasivat 
kaikki ringissä olevat -94 syntyneet 
pojat eli Kalle, Lexi, Jonttu, Jussi, Jami, 
Vake, Havu sekä Olkku. -95 syntyneis-
tä mukana olivat Atte, Mikael, Nikke ja 
Roope. Peliä johtivat Tommi ja Miika. 
Kakkosjoukkueessa pelasivat C-ikäi-
sistä Jaakko, Markus, Veron sekä Lauri. 
D-pojista mukana olivat Pate, Henu, 
Aleksi, Juuso, Rasse ja Ilpo. Jesse ja Jere 
Pesä-Yseistä täydensivät joukkuetta. 
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Pelinjohdossa toimivat Nina ja Mika. 
VM1 saavutti leirikultaa voittamalla 
kaikki pelaamansa ottelut. Nuori VM2 
pelasi myös hyvin voittaen monta 
kokeneempaa vastustajaa. Leiri oli 
kaikesta huolimatta kesän kohokohta, 
jota voimme hyvillä mielin muistella.  

Piirin kilpasarja – 5. sija

Piirin kilpasarja pelattiin elo-syyskuus-
sa ja vastaan asettuivat NJ1, AA1, 
SMJ95 sekä Jyväskylän Kiri. Aluksi 
olimme voitossa kiinni niin Nurmoa 
kuin Alajärveäkin vastaan. Hävi-
simme molemmat ottelut kuitenkin 
supervuorossa. Seuraavaksi voitimme 
SMJ:n vieraissa, mutta hävisimme heti 
perään Kirille Jyväskylässä. Mitali oli 
tässä vaiheessa vielä mahdollinen. 
Seuraavassa ottelussa SMJ95 kuitenkin 
käänsi pelin edukseen meidän ensim-
mäisen jakson hallinnasta huolimat-
ta. Alajärven voitimme vielä kotona, 
mutta sitä seurasivat tappiot Kiriä ja 
Nurmoa vastaan. Pelejä vaikeutti-
vat lukuisat sairastelemiset ja muut 
menot. Emme saaneet parasta jouk-
kuetta kasaan kuin muutamaan peliin.  

Piirin pelisarja – kultaa
Piirin pelisarjaa pelasivat kesän ai-
kana kaikki C-ikäiset pojat, useampi 

D-poika ja pari E-poikaakin. Yhteensä 
kokoonpanossa kävi 26 eri pelaa-
jaa. Sarjassa oli yhteensä 8 joukkue-
tta: VM2, KOU95, ViVe, AA2, JaJa, KaKa, 
YKV sekä YPJ. Joukkueet (paitsi YKV) 
pelasivat kaksinkertaisen sarjan, jo-
ten pelejä tuli tasaisesti koko kesälle. 
Tässä sarjassa tasoerot olivat aika su-
uret. Välillä voi-timme vastustajat ihan 
miten tah-doimme. Toisaalta erityis-
esti Kossulla ja Vimpelillä oli tässäkin 
sarjassa kilpasarjatasoiset joukkueet. 

Keräsimme kesän aikana 15 pelissä 
yhteensä 37 pistettä, mikä riitti sarjan 
voittoon Kossun ollessa toinen ja Vim-
pelin kolmas. Teimme näissä otteluissa 
peräti 385 juoksua eli yli 25 juoksua 
per peli…toki päästettyjäkin oli yli 170. 

Tämän sarjan ensisijainen tarkoitus on 
kuitenkin varmistaa kaikille riittävästi 
pelejä, mikä tällä kertaa toteutui jopa lii-
an hyvin. Välillä oli hankaluuksia saada 
joukkuetta kasaan muiden pelien ja ke-
sän menojen kuten rippikoulujen takia.     

Joukkueen runko kaudella 2010:

Vanhemmat C-pojat: Aleksi Havulehto, 
Joonas Hautamäki, Aleksi Jakobsson, 
Kalle Kero, Jussi Kaarakainen, Valtteri 
Marttila, Jami Qvisen, Oliver Vesterlund. 

Nuoremmat C-pojat: Jaakko Aho, Atte 
Ala-Honkola, Mikael Grön, Lauri Hei-
nonen, Markus Niskanen, Roope Reinik-
ka, Nicholas Sundell, Aleksi Virtanen.

Valmennus ja pelinjohto: Tommi 
Nevala, Miika Reinikka Joukkueen-
johtaja: Jukka Heinonen. Varainhan-
kinnasta vastaava: Jukka Havulehto.

Kaikki pojat pelasivat pelisarjaa ja 
myös piirin kilpasarjan otteluita. Roolit 
ja vastuut vaihtelivat sarjan ja kokoon-
panon mukaan. Joukkueessa pelasi 
myös iso joukko D- ja E-poikia. Eli kiitos 
Patelle, Henulle, Aholalle, Juusolle, Ilpo-
lle, Jesselle, Rasselle, Anzalle ja Rixalle. 

Suuret kiitokset myös muille pelin-
johtoon, harjoituksiin sekä taus-
tatyöhön osallistuneille kuten Mika 
Niskaselle, Nina Wahlstenille, Pasi 
Ala-Honkolalle, Teea-Kaisa Vi-
kiölle sekä lukuisille kuskeille.

Miika Reinikka

Leirikultaa Oulusta!

Vaasalaista pesäpalloa   -28-

Kuvissa C1 jouk-
kue ja piiri pieni 
pyörii. Pelisarjan 
Itä-Länsi jouk-
kue jossa Vaasaa 
edustivat Kalle 
Kero ja Roope 
Reinikka, pj:t 
Tommi ja Miika.

Aleksi Jakobsson vaihtajan roolissa Vaasassa pelatussa 
C-ikäisten Etelä-Pohja ottelussa. Patrik Wahlsten CII-jouk-
kueen lukkarina Oulun leirillä.
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Pesäpallo on kesä-
peli...

Tyylinäytteen 
siitä on antamassa 
Roope Reinikka

Arvo-ottelut

Valtakunnanleirillä 
Oulussa pelattiin Itä-Länsi –ottelut. Pelisarjan Itä-Län-
nessä seuraa edustivat Kalle Kero ja Roope Reinikka pe
laajina sekä Tommi Nevala ja Miika Reinikka pelinjohdos-
sa. Ottelu päättyi Lännen niukkaan 1-0 voittoon. 

Lännen lukkarina pelannut Roope Reinikka palkittiin ot-
telussa 2. palkinnolla. 

Piirin Etelä-Pohja -ottelu pelattiin tällä kertaa Vaasassa. 
Etelän joukkueeseen valittiin Mailasta Kalle Kero, Aleksi 
Jakobsson, Joonas Hautamäki ja Roope Reinikka. 

Pelinjohdosta vastasivat jälleen Tommi Nevala ja Miika 
Reinikka. Joukkueen valitsijana toimi Jukka Havulehto. 

Tässä ottelussa Pohja oli parempi jaksoin 2-1. Etelän 
3-vahtina ja vaihtajana pelannut Aleksi Jakobsson palkit-
tiin ottelussa 2. palkinnolla.

Mihin se meni? Tuumaavat vanhempien kannatus-
joukot Oulun leirillä. Vasemmalta: Mika Hautamäki, 
Elina Ala-Honkola, Kari ja Anita Lindström. Taustalla 
Elisa Heinonen. 

Tällä kertaa etenijäjokerin roolissa nopsakinttu Ilpo Ala-
Honkola.

Oulun leirillä pelisarjan II-joukkue hyökkäämässä
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B-pojat, pitkästä aikaa 
Vaasassa!

Kausi 2010 oli poikkeuksellinen Mailan 
junioreille. Lukuisa määrä uusia innok-
kaita tyttöharrastajia ja -joukkueita, en-
nätysmäärä pesiskoululaisia ja Vaasan 
Mailan oma B-poikajoukkue SM-tasolla. 
B-ikäisiä poikia on seurassamme 
pelannut kokoajan, mutta Nurmon Jy-
myn ja Seinäjoen Mailajussien väre-
issä. Nyt päätimme syksyllä 2009 ilm-
oittaa oman joukkueemme sarjaan.

Talvi treenattiin kovaa. Kyrön po-
jat pääasiassa VäVi :n edustusjouk-
kueen kanssa, vaasalaiset edustus-
joukkueen mukana. Tavoite oli pitää 
yhteisiä treenejä kerran viikkoon, 
päälle Botniahallit ja lyöntitallit. Pela-
simme muutaman harjoitusottelun 
ja ulkopelijärjestys alkoi hahmottua. 
Ennakkoon tiesimme, että lyöntivoi-

maa joukkueestamme löytyy. Nyt piti 
vain saada pojat pelaamaan yhteen.

Ensimmäinen tosikoitos olikin sitten 
Halsualla, kohtuullisen koleassa il-
lassa. Ottelu päättyi ViVe :n niukkaakin 
niukempaan voittoon 2-0 (3-2, 4-3). 
Vaikka mieliala oli korkealla hyvän 
pelin jälkeen, jäi niukasta tappiosta 
kuitenkin hampaankoloon… Olimme 
asettaneet itse tavoitteeksemme jatko-
sarjapaikan ja muutaman pisteen en-
nakkoon vahvoilta Kossulta ja Viveltä. 

Ruoho kasvoi ja pelit etenivät, 0-2 pa-
taan Viveltä kotona (0-3, 3-4), SMJ 
kaatui vieraissa ja kotona, kuten oli 
suunniteltu. Kossulta vierasvoitto – 
edelleen tavoitteessa. Tämä noteerat-
tiin jo muuallakin. Pesisbooksissa alkoi 
kuhina – VM heittopussit otti selvän 
voiton 2009 mestareilta…. Tilastotap-
pio tuli sitten AA:n pelissä Vaasassa. 0-1 
(2-2, 3-4), ei ollut sitä mitä suunniteltiin. 

Olisiko mennyt asennevamman piik-
kiin. Kuitenkin edelleen oli hyvät 
mahdollisuudet jatkosarjaan, karsin-
nan kautta. Vierasvoitto Alajärvellä 
var-misti karsinnan, vastaan tulisi 
Pöytyä, Hamina tai Ulvila. Ulvila tuli 
ja meni. 0-1, Ulvila jatkoon (2-2, 1-5). 
Peli oli täysin voitettavissa, ”ei vain on-
nistunut” kuuluisi ehkä sanonta. Kausi 
osoitti kuitenkin sen, että marginaalit 
ovat äärettömän pienet. Mitalipelitkin 
ovat meille täysin mahdollisia – täytyy 
vain pelata tasaisesti hyvin. Ehkä 2011…

Joukkueemme esiintyi jälleen up-
easti ja edustavasti ympäri maakun-
taa uusissa pelipuvuissa. Haastoimme 
monta kovaa joukkuetta . Pelasihan 
esimerkiksi Vimpelissä kolme, Kos-
sulla kaksi superin miestä. Molemmat 
joukkueet sijoittuivat hyvin loppu-
tuloksissa, joten lohkomme alkusar-
jassa oli todella kova. Mutta tämä on 
vain hyvä asia. Kovat pelit kehittävät.
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Iso kiitos Markku Jyrkiäiselle, Jukka 
Heinoselle ja Jukka Havulehdolle su-
uresta panoksesta pelipukujen ja 
muiden varusteiden hankinnassa. 
Kiitokset myös vanhemmille, jak-
soitte kuskata ja kannustaa. Ja tiet-
ysti myös valmennukselle Juha ja Esa 
jotka virittivät pojat kuntoon. Ja en-
nen kaikkea pojille! Jaksoitte suuresta 
pelimäärästä taistella, pitää huumoria 
yllä ja tsempata tiukassakin paikassa.

Kaudelle 2011 joukkueeseen nousee 
1994 syntyneet pojat, säilyvät 1993 
syntyneet ja vanhenee 1992 syn-
tyneet. Kehitys ja nälkä on kova. Osa 
pojista kolkuttelee varmasti jo yk-
kösen portteja, tie Vävin edustuksen 
porukkaan on huomattavasti tasais-
empi ja A-poikien superiinkin voi pai-
kka aueta. Paljoon on siis taas mahdol-
lisuudet. Mutta siitä lisää ensisyksynä.

Jari Kero

VAASAN MAILA - HUTI 2010   B-POJAT

1. Jani Pylkkä   (17/7)  =24 
2. Kalle Kero   (14/9)  =23  
3. Olli Peltomäki   (3/14)  =17
4. Jaakko Erkkilä   (4/12)  =16
5. Mikko Hakomäki  (8/4)  =12
6. Miika Jyrkiäinen  (0/11)  =11
7. Mikko Ahola   (5/2)  =7
8. Eetu Viitasalo   (4/2)  =6
9. Joonas Hautamäki  (4/1)  =5
10. Aleksi Jakobsson  (1/3)  =4
11. Roope Reinikka  (2/1)  =3
12. Eetu Foudila   (0/1)  =1
13. Jami Qvisen   (0/0)  =0

B-POJAT
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Maalaisserkun terveiset
 
Täällä Vähässäkyrössäkin saatiin 
jälleen yksi kausi pesäpalloa pakettiin. 
Toisin kuin Maila, me emme kyenneet 
parhaimpaamme jatkopeleissä ja kausi 
loppui ikään kuin kesken. Harmi sinän-
sä sillä hyviä pelisäitä olisi riittänyt 
vielä syksymmällekin. Menestystä toki 
saavutimme runkosarjassa 17 voiton 
verran. Ehkä vatsat ja mahat olivat sit-
ten tosi pelien alkaessa liian täynnä 
makeaa ja aina vaikea HaVe pääsi yllät-
tämään meidät Kyrölässä. Vierasottel-
ussa teimme parhaamme mutta super-
vuoron kautta lähdimme laulukuoroon.
 
Kauteen lähdettäessä kilpailullista 
menestystä tai menestymättömyyttä 
vieläkin tärkeämpänä pidin Mailan 
ja Viestin välisen yhteistyön käyntiin 
saamista. Tämän alueen pesäpalloilun 
kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää 
puhaltaa yhteen hiileen eikä kiskoa 
köyttä eri suuntiin.  Jos ja kun tu-
levaisuudessa haluamme nähdä Super-
pesistä jälleen pelattavan Hietalahden 
stadionilla, on ensiarvoisen tärkeää 
jatkuva omien junioreiden tuottaminen 
edustusjoukkueisiin. Menneen kauden 
kaltaisella yhteistyöllä lahjakkaille ju-
nioreillemme saatiin kunkin tämän 
hetkistä tasoa vastaavia miesten ot-
teluita. Kun pojat tunsivat toisensa, 
oli Mailan kasvattien helppo tulla Vä-

Viin ja vastaavasti viestiläislähtöisten 
kavereiden kynnys pelata Mailan 
maakuntasarjaporukassa oli matala.
 
Farmiyhteistyöstä pesäpallossa on 
paljon enemmän negatiivisia kuin 
positiivisia esimerkkejä. Monessa ta-
pauksessa farmin tekeminen on ollut 
viimeinen oljenkorsi, kun sarjakausi 
on lähestynyt eikä pelaajia ole ollut 
tarpeeksi. Toinen suuri uhkatekijä yh-
teistyölle on farmiseuraan siirtyvien 
pelaajien haluttomuus edustaa ky-
seistä seuraa. Myös ylemmän sar-

janportaan joukkueen harkitsemat-
tomalla peluuttamisella kadotetaan 
helposti yhteistyöstä tarjolla oleva hyöty.
 
Mailan ja VäVin välisessä kuviossa 
nämä edellä mainitut häiriötekijät 
loistivat poissaolollaan. Alusta asti oli 
selvää, että VäVi muodostaa oman, 
noin kymmenen pelaajan ydinryhmän, 
jota täydennetään Mailan sopimuspe-
laajilla tarpeen mukaan. Harjoitukset 
pyörivät Vähänkyrön koulukeskuk-
sen salissa marraskuulta lähtien ja 
hyvin aikaisessa vaiheessa saimme

Yhdistelmäjoukkue 
VM-VäVi. 
B-pojat Halsualla. 
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Vaasasta mukaan kesällä mahdolli-
sesti käytettävissämme olevia pelureita. 
Missään vaiheessa kautta ei myöskään 
Mailalaisten otteista huomannut, että 
nyt ollaan vieraalla töissä. Tästä an-
taisin erityiskiitosta MVP Mika Joen-
suulle sekä Aurosen Kimmolle, jotka 
kokeneempina kavereina näyttivät 
junioreille erinomaista esimerkkiä. 
Itselleni muiden muassa tuli tunne, 
että "vierastyöläisistä" kukaan ei ko-

kenut joutuneensa VäViin pelaamaan 

vaan kyse oli pääsemisestä. Tärkeää 

oli myös tasapuolinen kohtelu, jossa 

Verron Matti pelinjohtajana onnistui 

tuloksistakin päätellen erittäin hyvin. 

Käytössämme oli pelistä riippuen 12-

17 peluria. Huilivuoroja ja jokeriko-

mennuksia tuli lähes jokaiselle, joten 

vähänkään heikommilla sosiaalisilla 

taidoilla varustettu pelinjohtaja olisi 

saanut pakan vaivatta hyvinkin sekaisin.

 

Edustamani seuran puolesta haluan 

antaa tunnustusta tietenkin kaikille 

urheilullisille Mailan pelureille, jotka 

kesän mittaan pukivat VäVin pelipu-

vun päälleen sotkeakseen sen Kyrölän 

punaiseen. Kiitokset myös Mailan 

edustusjoukkueen pelinjohdolle Anian 

Jarmolle ja Kuusiston Samille, jotka 

peluuttivat koko kesän joukkuettaan, 

paitsi menestyksellisesti, myös yh-

teistyötä ajatellen. Näin molemmat 

seurat ja ennen kaikkea farmisopimuk-

sen piiriin kuuluneet pelaajat saivat yh-

teistyöstä parhaan mahdollisen hyödyn 

eikä kesä mennyt kenenkään kohdalla 

karenssipäivien laskeskeluun. Lopuksi 

vielä hatunnosto Keron Jarille ja Vaini-

onpään Jaakolle, joiden kanssa lyötiin 

hedelmällisen yhteistyön alkutahdit. 

 

Toivottavasti ensi kesänäkin saam-

me nauttia menestyksestä niin 

Kyrölässä kuin Hietalahdessakin.

 

Jaakko Mansikkamäki
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Vaasalaisena Nurmon 
Jymyssä

Monta vuotta sitten eräällä pesäpal-

loleirillä minulta tultiin kysymään, 

että olisiko minulla kiinnostusta 

lähteä pelaamaan Nurmon Jymyn ju-

nioreihin. Kyseessä oli silloinen B-

junioreiden joukkue, mikä koostui 

lähinnä vuosina 1988-89 syntynei-

stä pelaajista. Itse olin paria vuotta 

nuorempi, ja lähtö uuteen joukkue-

eseen uudelle paikkakunnalle jännitti 

kovasti. Leireillä Nurmo oli vuodesta 

toiseen ollut kärkiporukoita ja mo-

nesti pelannut A-sarjan !inaaleja, joten 

taso joukkueessa olisi varmasti kova. 

Päätin kuitenkin lähteä, olihan mu-

kaan lupautunut pelikavereita omasta 

joukkueesta, joten lähdin kokeilemaan. 

Ensimmäisenä kesänä tutustuimme 

Nurmoolaisihin ja pidimme pelaamises-

ta uudessa joukkueessa. Harjoituksiin 

kuljimme yhteiskyydeillä, vanhempien 

vuorotellessa kyytien järjestämisestä. 

Kausi meni hyvin, onnistumisia tuli 

ja hauskaa oli. Vaasalaiset olivat ter-

vetulleita seuraavana kesänäkin.

Myöhempinä kausina yhteishenki tii-

vistyi ja tuloksia alkoi syntyä. Vuonna 

2006 pelasimme !inaaleissa Tommi Jo-

ensuun johdolla Sotkamon jymyä vas-

taan, mutta rahkeet eivät aivan riit-

täneet loppuun asti, tuloksena hienos-

ta kaudesta B-junioreiden SM-hopea. 

Talvella hiottiin kuviot kuntoon ja 

tämän tuloksena saavutimme vuonna 

2007 B-poikien SM-kultaa kukista-

malla Oulun suoraan voitoin 2-0, mikä 

oli siihenastisen urani hienoin hetki. 

Koskaan ei ole ollut niin mukava mat-

kata bussilla pelistä kotiin! Seuraavana 

vuonna pelasimme viimeistä vuotta B-

junioreissa ja samalla A-poikia, Jesse 

Miilumäen siirtyessä pelinjohtajaksi. 

Kesän jälkeen kaulassa roikkui pronssi-

nen mitali A-pojista sekä neljäs sija B-po-

jissa, pronssin jäädessä Koskenkorvalle. 

Tulevaan kesään lähdettiin kovin 

odotuksin. Nurmoon oli saatu muu-

tama täytemies lisää A-poikiin, joten 

joukkue alkoi olla kasassa. Mainit-

takoon heistä mm. lyöjäjokeri Nisu 

Niemi ja Ville Hotakainen. Kävi kuten 

moni veikkasi, kauden 2009 kruu-

nasi Pattijoella kaulaan ripustetut 

A-poikien superin kultamitalit.

Mennyt kesä oli -89 syntyneille vii-

meinen A-pojissa. Joukkue oli saanut 

paljon uusia pelaajia Seinäjoelta, Jessen 

jatkaessa pelinjohtajana. Vaa-sasta mu-

kaan lähtivät Olli Peltomäki, Jani Pylkkä, 

Kalle Kero sekä kyröstä Jesper ”Jeppe” 

Forsman. Kauden aikana moni pelaa-

jista pelasi samalla superpesistä Nur-

mossa, joten monille pelireissuille tar-

vittiinkin vahvistuksia lisäksi Nurmon 

B-junioreista. Tärkeäksi muodostui 

kuitenkin Vaa-salaisten pelaajien mu-

kanaolo, jotka kovankin pelisuman kes-

keltä löysivät aikaa A-poikien peleille. 

Peli kulki ja loppukesästä saimme 

välieriin vastaamme Alajärveläiset, 

joiden kanssa oli aina ollut todella tiuk-

kaa vääntöä. Taistelimme Alajärvellä 

loppuun asti ja nousimme takaa-ajoa-

semasta komeasti voittoon ja tällä ker-

taa voitot ansaitusti meille lukemin 2-0. 

Finaaleissa asteli vastaan Kiteen Pallo, 

jonka tiedettiin olevan kovatasoinen 

porukka, pelasihan heistä suurin osa 

Kiteen superpesisporukassa. Ottelut 

olivat tiukkoja. Läheltä piti, että emme 

saaneet pakata kamppeita kolman-

teen peliin Kiteelle, 2. ottelun venyes-

sä aina kotiutuslyöntikisaan saakka. 

Hyisessä, + 8 asteen hämärtyvässä il-

lassa KiPa punnersi voittoon ja kah-

den äärimmäisen tasaisen pelin 

jälkeen mestaruus matkasi lopul-

ta Kiteeläisten mukana itärajalle.     
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Pelaaminen Nurmon Jymyssä on ol-
lut minulle arvokas kokemus. Olen 
saanut tutustua uusiin ihmisiin, saa-
nut pelikavereita ympäri Suomen 
ja päässyt pelaamaan ratkaisupele-
jä melkeinpä joka vuosi.  Samalla 
olen kehittynyt yksilönä ja oppinut 
pitämään pään kylmänä tiukoissakin 
tilanteissa. Monet peli- ja laivareis-
sutkin olisi jäänyt kokematta ilman 
yhteistyötä Nurmon Jymyn kanssa.   

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Nur-
mon ja Vaasan yhteistyön mahdol-
listaneita henkilöitä, eritoten entistä 

valmentajaani Jaakko Vainionpäätä 
sekä Erkki Kukkaselaa, jotka mahdol-
listivat pikkupoikien uran uudessa 
joukkueessa. Lisäksi NJ:n valmentajia 
Tommi Joensuuta ja Jesse Miilumäkeä, 
jotka tai-dokkaasti pitivät apinalau-
man kurissa sekä hoitivat pelinjohdon 
ja antoivat meille eväät menestykseen. 

Kiitos myös Aarno Paskille uurastuk-
sesta huoltojoukoissa. Itse koen 
merkittävimmän kehitykseni tulleen 
juuri Nurmon paidassa, pelien ollessa 
aina kovatasoisia ja valmentajien an-
taessa vastuuta ja tarvittaessa vapauk-

sia yrittää ja onnistua, kiitos heille siitä.

Terveisiä myös Jukkikselle, jon-
ka kanssa kerkesimme pari kertaa 
ajelemaan Nurmoon ja takaisin, is-
tumaan bussin takapenkillä korttia 
pelaamassa sekä seilaamaan laival-
la Tallinnaan mitalleja hakemaan. 

Isoin kiitos kuuluu kuitenkin pelaajille, 
joiden kanssa koettiin monet petty-
mykset ja tappiot, mutta joiden kanssa 
myös menestyttiin ja pidettiin hauskaa!

Ville Kero
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Vaasan Mailan kasavatti Jere Dahlström saavutti 
uransa ensimmäisen aikuisten sarjan Suomenmes-
taruuden Vimpelin Vedon pelipaidassa. Vimpeli 
pelasi loistavan "inaalisarjan Kouvolaa vastaan. 

Finaalisarjan neljännessä ottelussa päät-
ti Vimpeli ottaa sen, mikä sille kuului Jeren-
kin onnistuessa ratkaisijan roolissaan tähän 
astisen uransa huippuhetkellä, huippujoukkuees-
sa ja huippuyleisön rajusti kannustaessa. 

Jere ratkaisi ottelun toisen jakson lopullisesti 
pamauttamalla ajolahtötilanteessa yhden pra-
vurilyönneistään nätisti kakkosjatkeelta jokeen. 
Jeren upea sivallus  oli sitten viimeinen isku 
Kouvolan koko joukkueelle ja yleisökin oli 
jo Jeren mukana valmis aloittamaan kul-
tajuhlat Jeren kiertäessä kunnaria aivan hulp-
pean tunnelman vallitessa Saarikentällä. 

Vaasan Maila onnittelee Vimpelin Vetoa ja kasvat-
tiaan Jere Dahlströmiä Suomenmestaruudesta.

Nina Wahlsten

MESTARIT 2010

JERE DAHLSTRÖM
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Vaasan Maila järjesti touko-
kuussa, ennen kilpailukauden 
alkua kaikille avoimen pe-
sispäivän, jonka tarkoitukse-
na oli saada ihmiset liikkeelle, 
tutustumaan vaasalaiseen 
pesäpallotarjontaan ja sa-
malla nauttimaan päivän ja 
illan ohjelmatarjonnasta. 

Päivä aloitettiin Matti Nysän 
vauhdikkailla spiikeillä ja siitä 
jatkettiin kaikille halukkaille 
suunnatun Zumba-jumpan 
tahdeissa. Ohjaajina toimi-
vat Pia Viemerö ja Satu Kor-
pi. Päivän aikana esiteltiin 
myös Karhu-Pesiksen tuot-
teita ja niitä saivat kaikki ha-
lukkaat myös ostaa päivän 

erikoishintaan. Lyöntitutka 
oli aktiivisessa käytössä 
sekin, kun juniorit ja mm. 
valmentajat kävivät kokeile-
massa lyöntivoimaansa.

Kuuluttamossa hoidettiin ää-
nentoistoa ja valmistaudut-
tiin myös ATK-kirjanpitoon 
päivän ottelua varten, joka 
oli edustuksen kenraali en-
nen sarjakautta Alajär-
ven Ankkureita vastaan. 

Harrastepesis esittäytyi vielä 
iltapäivän päätteeksi ja sen 
verran porukkaa oli paikal-
la, että treenit saatiin tällä 
ryhmällä hyvin aikaiseksi. 
Päivä huipentui vielä iltaoh-

jelman merkeissä Amarillos-
sa, jonne oli järjestetty Tela-
ketju esiintymään ja hyvinhän 
pojat settinsä vetivätkin. Fii-
lis oli sananmukaisesti katos-
sa ja iltaa juonsi kentältäkin 
tuttu ääni, Simo Roimela. 

Kaiken kaikkiaan haas-
teellinen projekti kaikkine 
järjestelyineen ja aikatau-
lutuksineen, mutta sitäkin 
suuremmalla syyllä läm-
pimät kiitokset ihan kaikille 
järjestelyissä ja päivän ai-
kana mukana olleille maila-
laisille. Kyllä tälle varmasti 
tilausta olisi jatkossakin!

-Nina Wahlsten-

Sivun mainokset: Jukka Mannila
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Ladypesis kaudella 2010

5. toimintakausi Vaasan Mailan 
Ladypesiksessä on takana. Jouk-
kueen historian aikana pelaajia on 
ollut listoilla yli 60 ja pelinjohta-
jissa meni tänä kesänä 10 rikki. 

Ladyt treenasivat ympäri vuoden ja 
kesällä osallistuimme piirin ladype-
sissarjaan. Sarjassa pelasivat Lapuan 
Blueladies, Lapuan Whiteladies, 
Alahärmä ja Vaasan ladypesis. Sarjan 
lopputulos oli myös edellä mainittu 
järjestys, mutta eipä se meitä vaas-
alaisia kovasti harmittanut. Niukasti 
mitalisijojen kyljessä, melkein prons-
silla : ) Tänä vuonna emme osallis-
tuneet ladypesisturnaukseen. Syksyn 
alussa pelattiin puulaakipesikset ja 
osa ladyistä osallistui eri joukkueisiin. 

Kesän aikana pelasimme yhteensä 5 
sarjapeliä ja pari ystävyysottelua. Pelin-
johdossa tällä kaudella hääräsivät Lexi, 
Roope, Sauli, Joonas, Tommi sekä Mik-
ko. Kiitokset kaikille; ladyjen vetämin-
en tunnetusti vaatii siviilirohkeutta. 

Tänä vuonna Vaasan Mailassa oli myös 
naisille oma joukkue. Ladyistä siirtyi 
muutamia pelaajia naisten puolelle. 
Osa pelasi kyllä sekä naisissa että lady-
issä. Ladypelaajien määrä oli kuitenkin 
tänä kesänä vähän liian niukka, joten 

jos olet yli 18v. ja haluat tulla poruk-
kaan mukaan, otamme ilolla vastaan. 
Ensi kaudelle toivomme siis uutta 
verta porukkaan mukaan, sekä apuja 
naisten sekä ExStars-ladies –ryhmän 
taholta. Vaasan Mailan netti-sivuilta 
löytyy ladypesiksen yhteystiedot 
ja treeniajat. Tervetuloa mukaan!

Ettei tästä Huti-sivusta tulisi li-
ian asiallinen, tässä muutamia me-
heviä muistoja kesän treeneistä…

- Roope ja Lexi ymmärsivät 
Lapuan kotipeleissä että ladien merkkip-
elillä ja kainalokarvoilla on selvä yhteys!
- Vauvaa odottava Maija va-
roi Lapualla rehkimästä liikaa, mutta 
kun kuuli että meillähän on kätilö 
omasta takaa, pamautti kunnarin. 
- Alahärmässä pelinjohdossa 
olevan Mikon kuuluisat loppusanat: 
Lyöntipeli oli vähän nihkeää, mut-
ta ulkona ei tapahtunut mitään : ) 
- Lapualla takatilantees-
sa etenijä oli tarkkana, tippuu-
ko Joonaksen maila. Maila tippui 
mutta vain makeitten peililasien 
korkeudelle.. tullako vai eikö tulla.. 

Kiitokset Ladyille tästä kaudesta ja kohta 
taas aloitetaan uusi kausi uudella innolla!

Marita Reinikka

Merkkipeli on täy-
sin hallinnassa.

Merkki päällä: Lexillä maila 
ylhäällä ja Maisa pitää nenästä 
kiinni
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Äijäpesiksellä ensimmäinen kausi 
ja heti menestystä sen verran, että 
piirin äijäsarjassa kultaiset mitalit.

ONNEA ÄIJILLE! Loistava avaus 
uutena joukkueena :)

Joukkueen vastuumoottorina on 
toiminut Tommi Nevala. 

Tässä ryhmässä treenaa ja pelaa 
kaikki pesiksen pelaamisesta innos-
tuneet miehet harrastepesispohjalta. 
Ryhmään otetaan vastaan uusia äijiä 
ja kaikki tarvittava lisätieto löytyy 
seuran omilta kotisivuilta:
www.vaasanmaila."i

Nina Wahlsten
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PUULAAKI

Yritysporukoille ja erilaisille kaveri-
porukoille suunnattu puulaakisarja 
sai jatkoa tänäkin syksynä. Mukaan 
ilmoittautui hienosti kahdeksan jouk-
kuetta: Wärtsilän nimivahva jouk-
kue, RuMa (yhdistetty Vacon & The 
Switch), 2pesäJussit, SOP Metal, 
Team Dark Trader, Akateeminen 
Etulaiton, Uimahalli ja ABB Motors. 

Sarja pelattiin läpi kahdessa viikossa 
ja pelit alkoivat arvottujen lohkoja-
kojen jälkeen lohkojen sisäisillä ot-
teluilla. Sen jälkeen pistetilanne rat-
kaisi lohkoissa järjestyksen ja sitä 
kautta muodostuivat otteluparit 
välieriin. Välierien jälkeen selvisi 
joukkueet sijoitus ja mitalipeleihin.

Tasaisia vääntöjä olivat tämänkin 
syksyn puulaakiottelut. Enemmän ja 
vähemmän tosista on touhu jo puu-
laakinkin puolella. Jännittävät ja tiukat 
matsit saivat aika ajoin yleisönkin vil-
liintymään ja kannustamaan omiaan.

Wärtsilä MESTARIT RuMa HOPEAA

2pesäJussit PRONSSIA SOP Metal sijalle 4.

Marita Reinikka ja se täydel-
linen onnistuminen

Seppo Heinonen ja Tero Saari...
jaa a...siis miten tää ny meni?

Wärtsilän 
vaihtopenkki

Wärtsilän pj 
Juha Viljanen

TDT:n John tinttaamassa ja 
Tero vääntää viuhkaa...
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Wärtsilän Janne Hankilnaoja paaluttaa... ABB Motors juonimassa kuvioita ja nyt peliä...kuuluu seasta...

Uimahallin pj Niina Hankilanoja pitää palikat kasassa. HUOM! Huttarissa tarkkana myös PT-Markku Maja

Sijoituspeleissä ja mitalipel-
eissä oli kyllä siinä mielessä 
oikeat joukkueet vastak-
kain, että kaikissa peleis-
sä voitto olisi voinut mennä 
kummalle tahansa vastak-
kain pelanneista joukkueista.

Mitalipelit olivat  sitten 
sitä puulaakin sähäkintä 
mittelöintiä paremmuu-
desta. Finaalista muo-
doistui juuri niin tiukka 
ja tasainen, kun aluksi oli 
kaavailtukin. Wärtsilä ja 
RuMa tarjosivat yleisölle 
harrastepesistä parhaim-
millaan. Juoksuja tehtailtiin 
tasaiseen tahtiin ja vasta ai-
van pelin lopussa Wärtsilä 
tinttasi oikeasta paikasta 
läpi ja vei ansaitusti kul-
taiset mitalit mennessään. 
Puulaaki on ottanut vankasti 

paikkansa Vaasan Mailan 
yhtenä toiminnan muotona. 

Sitä jatketaan tulevinakin 
vuosina ja toivotaan, että 
saadaan myös uusia kas-

voja ja uusia joukkueita 
pelaamaan ja pitämään 
hauskaa omalla porukalla. 
Niin...ja kyllähän siinä se 
kuntokin nousee, kun kent-
tää sopivan usein kiertää

Puulaakipeleissä toimi-
vat tuomarit ansaitsevat 
myös erityiskiitokset hie-
nosti hoidetusta hommas-
ta. Tänä syksynä tehtäviä 
hoitivat: Joonas Ranta-
niemi, Patrik Wahlsten, 
Henrik Niskanen, Riku 
Reinikka, Rony Saari, Arvo 
Salonen ja Jarkko Neiklick, 

Aurinkoiset kiitokset 
jälleen kerran kaikille  mu-
kana olleille joukkueille 
ja ensi vuonna  laitetaan 
mitalit uudestaan jakoon! Nina Wahlsten

Joonas 
Rantaniemi

Lähtee, ei lähde, lähtee...
Tiukka pesäkilpa käyn-
nissä
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Päättäjäisissä jälleen runsas-

lukuinen mailalaisten joukko.  

Nuoriskalla la 09.10.2010

G-tytöt 

Joukkue ei pelannut vielä sarjassa, mutta 
tyttöjä muistettiin pienillä maskoteilla. 

F-tytöt                   

Tehotilaston voittaja Johanna Hyny  
Yleispelaaja Petra Äkkinen  
Ulkopelaaja Julia Peltoniemi  
Kauden aikana kehittynyt Emilia Markkila   
Fair Play Tiia Majaniemi        

F-pojat               
    
Tehotilaston voittaja Jeremias Kupila   
Yleispelaaja Oskari Katajamäki  
Ulkopelaaja Rony Saari  
Kauden aikana kehittynyt Lucas Kujala   
Fair Play Kalle Hautala  

E-pojat (pelisarja)         
          
Tehotilaston voittaja Henrik Niskanen               
Yleispelaaja Johannes Kupila  
Ulkopelaaja Niko Sihvonen   
Kauden aikana kehittynyt Valtteri Peltola 
Fair Play Wiljam Viitanen  

E-pojat (kilpasarja) 
SM-kultajoukkue  
                
Tehotilaston voittaja 
Anttoni Jakobsson             
Yleispelaaja Joni Ojala   
Ulkopelaaja Riku Reinikka   
Kauden aikana kehittynyt 
Olli Saukkoranta  
Fair Play Eero Aho  

D-pojat                  
 
Tehotilaston voittaja 
Patrik Wahlsten   
Yleispelaaja Henrik Vuorenmaa   
Ulkopelaaja Aleksi Ahola   
Kauden aikana kehittynyt 
Ilpo Ala-Honkola   
Fair Play Juuso Hautamäki   

C-tytöt                  

Tehotilaston voittaja 
Katariina Perälä       
Yleispelaaja Emilia Majaniemi   
Ulkopelaaja Reija Alamäki   
Kauden aikana kehittynyt 
Reetta Hautala   
Fair Play Riikka Petell 

C-pojat (pelisarja)                    

Tehotilaston voittaja Roope Reinikka        
Yleispelaaja Nicholas Sundell  
Ulkopelaaja Mikael Grön   
Kauden aikana kehittynyt 
Atte Ala-Honkola   
Fair Play Lauri Heinonen 

C-pojat (kilpasarja) 
                 
Tehotilaston voittaja Kalle Kero               
Yleispelaaja Aleksi Jakobsson   
Ulkopelaaja Joonas Hautamäki   
Kauden aikana kehittynyt 
Jami Qvisen   
Fair Play Valtteri Marttila 

B-pojat                   

Tehotilaston voittaja Jani Pylkkä                
Yleispelaaja Kalle Kero  Jari Kero 
Ulkopelaaja Olli Peltomäki   
Kauden aikana kehittynyt 
Mikko Hakomäki   
Fair Play Jaakko Erkkilä 
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E-pojat 

NAISET                  

Tehotilaston voittaja  Salla Savola  
II-palkinto Katariina Perälä        
III-palkinto Emilia Majaniemi  

MIEHET (Maakuntas.)                   

Tehotilaston voittaja Teemu Saari  
II-palkinto Mikko Hakomäki  
III-palkinto Roope Reinikka 

LADY-PESIS                                             
Sijoittui sarjassa sijalle 4.   
Joukkueenjohtaja Marita Reinikka 
    

ÄIJÄPESIS   
I-kausi ja kultaa   
Joukkueenjohtaja Tommi Nevala 

MIEHET (Ykköspesis)

Palkittavat 
Mikko Talvitie  
Harri Maja  
Pekka Mäntymaa  
Keijo Saarenmaa   
Jussi Harju  

Pelinjohtaja 
Jarmo Ania  

Edustusjoukkue

RYHTINUORET 

Noora Rintamäki (C-tytöt) 
Jussi Kaarakainen (C-pojat) 

Ryhtinuoret Jussi ja Noora

VUODEN PELINJOHTAJAT/
VALMENTAJAT 

E-poikien kultamitalijoukkue: 

Miika Reinikka 
Mika Niskanen 
Vesa Saukkoranta 
Mikko Aho 
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Valmentaja/pelinjohtajat: Miika Reinikka, Vesa Saukkoranta, Mika Nis-
kanen ja Mikko Aho

Äijäpesis kultamitalit kaulassa! Pesisperhe: Carola, Henrik, Markus ja Mika Niskanen

PESISPERHE 

Mika, Carola, Markus ja Henrik 
Niskanen 

VUODEN TUOMARI 

Joonas Rantaniemi 

PESISKENTÄLLÄ 
PUUHASTELIJAT 

Arvo Salonen 
Aulis Ojanperä 
Harry Lindgren 
Eino Tikkakoski 

Joonas Rantaniemi Keijo Saarenmaa pokkaa palkinnon. Jakajina 
Allan Mäenpäenen ja Arto Välkky

Puheenjohtaja Erkki Teppo 
avasi päätöstilaisuuden 
toivottaen kaikki tervetul-
leiksi tilaisuuteen.
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VAASAN MAILA - HUTI 2010 

Seuran aktiivisia 
nuoria

Vaasan Mailan juniorit ja 
nuoret tekevät seurassa 
paljon muutakin, kuin 
vain pelaavat. Osa nuo-
rista aktivoituu upeas-
ti seuratoiminnan eri 
osa-alueiden vastuul-
lisina tekijöinä. Näitä 
ovat mm. tuomatitoi-
minta, jonka “pistepörs-
si” meni tänä vuonna 
Joonas Rantaniemen 
nimiin. Joonas tuomaroi 
kesän aikana 100 peliä.

Toinen aktiivinuori 
seurassa oli Markus Nis-
kanen (kuvassa vasem-
malla), joka kevättalvella 
treenasi vain kerran kir-
jurikoulutuksessa ATK-
kirjanpitoa ja se veikin 
sitten saman tien miehen 
mennessään. Markus hoiti 

koko kesän miesten edus-
tusjoukkueen peleissä ATK-
kirjanpidon ja täysin on-
gelmitta sujui aivan kaikki 
tehtävän vaatimat erilaiset 
toimenpiteet. Markus sai 
paljon kehuja kesän ku-
luessa erinomaisesta asen-
teestaan ja tunnollisuu-
destaan ATK-kirjurina.

Kalle Kero oli seurassa kesä-
työntekijänä ja hänkin hoiti 
kaikki annetut työtehtävät 
tunnollisesti ja hyvin, 
erinomaisella asenteella.

Pesiskoulussa oli kesä-
töissä seuran neljä ak-
tiivista nuorta: Alek-
si Jakobsson, Roope 
Reinikka, Emilia Maja-
niemi ja Noora Rintamäki. 
Nuoret suoriutuivat vaa-
tivasta ja vastuullisesta 
tehtävästä  erinomaises-
ti. Pesiskoulu sai paljon 

todella positiivista palau-
tetta ja siitä kiitos kaikille 
vetäjille. Jukka Mannila toi-
mi pesiskoulun rehtorina 
ja Roope Salo toisena täysi-
ikäisenä vastuuohjaajana. 

Seura esittää lämpimät kii-
tokset kaikille aktiivisille 
nuorille pelaajilleen, joilta 
löytyy treenaamisen ja 
pelaamisen lisäksi aikaa 
vielä näille muillekin, erit-
täin tärkeille seuratoimin-
nan eri työtehtäville. Kii-
tos kaikille ja  tsempatkaa 
jatkossakin yhtä hienosti.    

Nina Wahlsten

Seura järjestää koulutusta 
tuomareille, kirjureille ja val-
mentajille. Vasemmalla tuo-

marikoulutuksen teoriao-
suus ja käytännön koulutusta 
harjoituspelin aikana. Kou-
luttajana toimi Ari Kiviniemi.

Yläkuvassa pesiskou-
lun ohjaajia ja F-poikien 
valmennustiimi. Koulut-
tajana piirin toiminnan-
johtaja Juha Kuoppala. 

Tero ja Miika Kuortaneella 
vetäjäpäivillä treenaamassa 
erilaisia käytännön harjoit-
teita.  Carola, Marita Chris-
tina ja Jukka treenaamassa 
ATK ja manuaalikirjanpitoa 
kevättalvella Botniahallissa.

Vaasan Maila jatkaa Kärki-
etenijät-projektissa edel-

leenkin mukana 
ja sen rinnalla 
viedään myös 
toista projektia 
läpi, eli seura 
tavoittelee myös  

Nuori-Suomi sinettiseuraksi.  

Nina Wahlsten

Huti 2010
Joukkueet toimittavat materi-
aalia omista arkistoistaan. Ku-
via mm. Vesa Saukkoranta (upe-
at joukkuekuvat+päättäjäiset), 
Kaitsu (edustuksesta näyt-
täviä otoksia). Kiitos kai-
kille aineistoa toimittaneille!
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Keskittämällä veikkauksesi Pelikeskukseen olet muka-

na tukemassa vaasalaista pesäpalloa ja uimaurheilua.

Pelejä oikeiden ihmisten parissa!

Pelikeskus on mukavien ihmisten kohtauspaikka, jossa on tarjolla ajanviete- ja rahapelejä. 

Pelikeskus - pelejä oikeiden ihmisten parissa!

BINGO
Bingo tarjoaa jännitystä elämään viikon jokaisena päivänä. Tule pelaamaan oikeiden ih-

misten pariin nopeatempoista peliä

VEIKKAUS
Veikkauspuolemme tarjoaa sinulle rauhallisen pelihetken kahvikupin ääressä, asiantunte-

van henkilökunnan avun sekä vihjeet.  Porukkatarjonnasta löydät varmasti itsellesi sopivan 

osuuden.

RAY
7 raha-automaatti yhdistyksen peliä tuovat piristystä päivään.

TOTO
Totopuolemme palvelee joka ilta toto-tv ravien ajan. Asiakkaiden käytettävissä asiantunti-

joiden vihjeet.


