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Vaasan Mailalla on taas yksi värikäs ja pelillisesti varsin onnis-
tunut pesäpallokausi takana. Siksi onkin taas aika hieman 
summata menneen kesän pelillistä antia ja koota yhteen muu-
tenkin pähkinänkuoressa kesän ja kauden kuulumisia.
Koko Mailan kuluneen kauden valmistautumiseen tuli alkuke-
väästä täydellinen seisahdus, kun saimme vastaanottaa järkyt-
tävän uutisen pidetyn ja arvostetun työntekijämme Nina Wah-
stenin poismenosta.  Ninan panos Mailan toiminnassa ja orga-
nisaatiossa on ollut pyyteetöntä ja siksi myös korvaamatonta.
Ninan poismeno hiljensi koko vaasalaisen pesäpalloväen. 
Eteen tuli kysymys, että mitä nyt? Ninan rooli vetäjänä, Mailan 
hallinnollisen puolen uurastajana ja tehtävät mingolfkioskin 
parissa jättivät seuran toimintaan valtavan aukon, joka aiheutti 
monenmoista uudelleen suunnittelua ja harkintaa siitä, miten 
kausi saataisiin vietyä kunnialla läpi.Mailalaisten surun keskel-
lä mieliä lohdutti kuitenkin tietoisuus, että Nina itse olisi var-
masti halunnut mailalaisille onnistunutta kautta ja menestystä. 
Siksipä tehtäviä jakamalla ja upealla, yhtenäsiellä seurahen-
gelle kaudesta selvittiin kunnialla ja kiitettävin arvosanoin.

Maila sai jalkeille miesten Suomensarjaan  hyvän nuorek-
kaan edustusjoukkueen. Saimme riveihimme usean taidok-
kaan paluumuuttajan ja myös hyvin menneen harjoittelukau-
den ennen sarjan alkua. Tästä olikin hyvä lähteä itse kauteen, 
joka meni itse asiassa yli odotusten ja tuloksena oli ylivoimai-
nen lohkovoitto ja edessä karsinnat ykköspesikseen. Karsin-
noissa ensin selvitettiin Ylihärmä ja varsinaisesta noususta 
pelattiin sitten Loimaata vastaan. Kuten tiedetään, niin tällä 
kertaa ykköspesispaikka jäi kotiutuslyöntikisan varaan, jossa 
Loimaa oli hieman onnekkaampi.No ensi kesään jää siis tavoi-
tetta ja haasteet osaltamme vain kovenevat. Ainakin tiedämme 
nyt tasomme!

Miesten kakkosjoukkue sijoittui runkosarjassa kymmenen-
neksi ja alemmassa loppusarjassa neljänneksi. Nyt oli kakko-
sen kohtalona pudota piirisarjaan.

A-pojat sen sijaan pelasivat historiallisesti ensimmäistä 
kertaa poikien Superpesiksessä sijoittuen tiukkojen vaiheiden 
jälkeen lohkossaan viidenneksi. Puolivälieräpaikka jäi harmit-
tavasti yhden jaksovoiton päähän. Joukkue taisteli läpi kauden 
ennakkoluulottomasti ja tasaisesti etukäteen vahvempia vas-
tustajia vastaan häviten selvin lukemin ainoastaan vierasotte-
lunsa tulevalle Suomen mestarille Vimpelille. Kesän aikana 
joukkueessa pelasi 16 pelaajaa, joista suurin osa jatkaa myös 
ensi kaudella. Joukkueen hyvät otteet palkittiin kahdella Itä-
Länsi-edustuksella, kun Juuso Myllyniemi ja Kalle Kero edusti-
vat Mailaa Sotkamossa heinäkuussa. Uuteen kauteen valmis-
tautuminen on käynnissä, ja tavoitteena on voittaa se puuttuva 
jakso, jolloin ensi syksynä A-pojat taistelisivat pudotuspeleissä 
mitaleista. A-pojissa yhteistyötä tehtiin hyvässä hengessä 
Vähänkyrön Viestin kanssa. B-poikien sarjasijoitus oli kuudes 
eli viimeinen.

C-pojat puolestaan osallistuivat SM-leirikarsintaan ja selvitti-
vät tiensä valtakunnan leirin kilpasarjaan sijoittuen oman 
lohkonsa kolmanneksi. Valtakunnanleirillä tämä puoliksi D-
pojista koostunut joukkue saavutti kilpasarjassa 15. sijan.
 D-poikien kokeneempi ryhmä pelasi menneellä kaudella 
piirin kilpasarjassa saavuttaen siellä hienosti pronssiset mita-
lit. Piiricupista joukkue voitti hopeaa. Joukkue osallistui myös 
Etelän pesiksen leirille sijoittuen siellä toiseksi ja saavutti 9. 
sijan D-poikien valtakunnanleirin kilpasarjassa Varkaudessa.
 Sitten vieläkin nuorempiin. E-pojat sijoittui piirin pelisarjassa 
sijalle 10, kun taas F-pojat olivat  piirin pelisarjassa yhdeksän-
siä.

Naisten edustusjoukkue emännöi lohkoaan riuskoin ottein ja 
voitti maakuntasarjan lohkonsa ylivoimaiseen tapaan ja jouk-
kue nousi ensi kaudeksi hienosti Suomisarjaan. Siitä lämpimät 
onnittelut koko joukkueelle. 

Yleisesti ottaen on Vaasan Mailan nais- ja tyttöpesäpallon 
taso noussut valtavasti viime kausina. D-tyttöjen sijoitus piirin 
pelisarjassa 5:des. E-tytöt ottivat osaa piirin pelisarjaan sijoit-
tuen 10:nneksi. G-tytöt puolestaan pelasivat viiden joukkueen 
turnausmuotoisessa sarjassa yhdessä Nurmon, Vimpelin, 
Peräseiinäjoen ja Seinäjoen kanssa.

Eikä unohtaa sovi myöskään Vaasan Mailan ladypesisjouk-
kuetta, joka vietti taas yhdessä mukavan ja touhukkaan pesis-
kesän. Sijoitus oli ladypesissarjassa neljäs. Treenien ja sarjape-
lien lisäksi osa ladyista osallistui myös Turun valtakunnalliseen 
pesisturnaukseen sekä puulaakipeleihin. Tänä kesänä mukana 
oli parikymmentä aktiivista ladya, mutta mukaan otetaan aina 
lisää. 

Yrityksille ja muille yhteisöille suunnattu seuran järjestämä 
puulaakipesissarja toteutettiin tänäkin  vuonna samoin kuin 
aina niin paljon iloa osallistujille tarjoava pesiskoulu.
Tässä yhteydessä on hyvä vielä mainita Mailan kasvattien 
menestyminen pesiskentillä Aki Orava kultaa Sotkamo, Jere 
Dallström hopeaa Vimpeli ja Jukka-Pekka Vainionpää pronssia 
Raahe. Tämä osoittaa kyllä kun jaksetaan toimia nuorten 
parissa tulostakin syntyy parhaat onnittelut mitallisteille.

Vaasan Maila kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppa-
neitaan, kuten myös vapaaehtoistoimijoitaan, valmentajia, 
pelinjohtajia ja joukkueenjohtajia erinomaisesta panostukses-
tanne vaasalaisen pesäpallon eteen. Erityiskiitos Pirkko ja Eino 
Tikkakoskelle heidän roolistaan minigolfin parissa. Heidän 
roolinsa oli tosi tärkeää.

Vaasan Mailalla on ensi vuosi juhlavuosi. Seura täyttää upeat 
80 vuotta. Siinä meillä on yhteistä työsarkaa. Nyt osa mailalai-
sista saa hetken hieman huilahtaa ja kerätä voimia ensi kesään 
- juhlakauteen! Kiitos kaikille kuluneesta kaudesta!

Erkki Teppo
puheenjohtaja
 

Katsaus Vaasan Mailan 
pesäpallokauteen 2012
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EDUSTUSJOUKKUE, MIEHET, SUOMENSARJA

Noterve!

Edustusjoukkueella on jälleen yksi värikäs vuosi takana. Erityi-
sesti kuluneeseen kauteen mahtui lukematon määrä hienoja ja 
hauskoja hetkiä joukkueen sisällä. Myös pelillisesti mennyt 
kausi oli menestys, jokainen pelaaja antoi kaikkensa joukku-
eelle. Vaikka se nousu jäikin tällä kertaa vain yhden juoksun 
päähän niin tosiasia on, että kausi oli onnistunut. 

Kauteen lähdettiin mielenkiintoisten pelaajamarkkinoiden 
innoittamana. Seinäjoen suunnalta saatiin heti kärkeen Saa-
renmaan Keijo mukaan remmiin (ja myöhemmin myös Män-
nistön Ari ja Mannilan Jukka). Syksyn markkinoilla saatiin 
myös haaviimme Kyrön suunnalta sarjan eliittilukkari Joen-
suun Mika ja etukentälle liimanäpiksi Huosionmaan Jani. Kun 
vanha runkokin vielä jatkoi mukana, niin ennakkotunnelmat 
kauteen alkoivat olla hyvin toiveikkaita. Varsinkin ulkopelissä 
nämä uudet täsmähankinnat nostivat joukkueen tasoa merkit-
tävästi. Myös joukkueen taustoihin tuli muutoksia kun vuoden 
tauon jälkeen joukkueenjohtajana aloitti Allan Mäenpänen.

Joukkueen treenikauden teki hyvin haasteelliseksi uusi A-
poikakuvio. Talven treenit olivat laadukkaita, mutta itse yhtei-
set joukkueharjoitukset jäivät hieman harvemmaksi. Sekään ei 
helpottanut viikkotreenejä, että muutama kaveri oli poissa 
opiskelujen ja armeijan vuoksi. Saimme kuitenkin otettua 
kaiken irti jokaisesta yhteistreenistä kun siihen tuli mahdolli-
suus, kiitos haasteellisen tilanteen. Jokainen tiesi pelin hen-
gen, ettei talvella tule kovinkaan monta sellaista kertaa jolloin 
koko porukka on yhdessä treenaamassa. Jälleen pyrittiin kes-
kittymään harjoituksissa vain olennaiseen roolien mukaiseen 
harjoittamiseen, sekä pelinomaisiin harjoituksiin. Toistoharjoi-
tukset hoidettiin sovittuina ajankohtina, sekä omalla ajalla. 
Keijo kehitti ja piti yllä joukkueen tiukkaa fyysistä kuntoa vetä-
mällä monipuolisia ja harkittuja fysiikkatreenejä. Oli mahtavaa 
nähdä pelaajien asenne treeneissä ja silmiinpistävä tsemppi-
henki. Treenattiin kovaa, mutta silti hyvä ja omanlaatuinen 
huumori oli ilmassa koko ajan. 

Harjoituspelejä saimme pelatuksi talvella mukavasti, kol-
min kappalein Botniahallissa. Ensimmäinen harjoituspeli osui 

heti helmikuun alkuun ja vastustajana tietysti kovin mahdolli-
nen Nurmon Jymyn Superpesis-joukkue. Seuraava matsia 
odoteltiin kolme viikkoa,  ja vastustajana tällä kertaa omasta 
sarjasta Jalasjärvi. Kaksi täysin eritasoista matsia menestyksi-
neen antoi paljon tietoa missä mennään ja mitä täytyy kehittää. 
Viimeiseen talviharjoitusotteluun Haapajärveä vastaan oltiin 
saatu jo lähes täysi joukkue kasaan millä lähdettäisiin kohti 
kesää. Saimme pelattua oman tason joukkuetta vastaan 
menestyksekkään ottelun, jonka jälkeen joukkue pääsi nautti-
maan hyvin ansaittua talvikauden päätöstä hyviin löylyihin. 
Näihin aikoihin Runolan Laurikin oli saapunut joukkueen vah-
vuuteen mukaan. Lopullisesti joukkueen ruotuun laittoi Vai-
nionpään Jaakko, joka hoiti kuntoon kaikki pelaajasopimuksis-
ta muihin isoihin liikkuviin osiin asti, jotka jostain kumman 
syystä olivat jääneet retajamaan.  Jaskan poismeno aiheuttaa-
kin suuren loven Mailan edustusjoukkueen toimintaan. Jaskaa 
jäädään kovasti kaipaamaan niin seuran hommissa kuin 
ihmisenäkin, Jaskaan pystyi aina luottamaan

Kevät olikin sitten yhtä sään armoilla kikkailua. Tästä joh-
tuen saimme pelattua vain kaksi harjoitusottelua ennen sarja-
kauden alkua, nämäkin kahtena peräkkäisenä päivänä ensin 
Lestijokea vastaan ja toisena päivänä Koskenkorvan A-poikia 
vastaan. Tarjolla olisi vielä ollut Nurmon Superia vastaan peli 
viikkoa ennen sarjan alkamista, mutta ei löydetty yhteistä 
ajankohtaa. Joukkue oli joka tapauksessa valmis sarja-
avaukseen Vähänkyrön kurapellolle. Avausottelua hallittiin 
alusta asti, vaikka sää ja kenttä tasoittivatkin voimasuhteita 



merkittävästi. Korjasimme lopulta mieluisan voiton sarja-
avauksesta ja loksautimme varmasti monet suut auki. Olipa 
tuolla voitolla hintansakin, sillä Runolan Lauri sai pallon suu-
hunsa kentän virhepompusta ikävällä tavalla. Pahimmalta 
onneksi vältyttiin vaikka legoja kesän mittaan vähän korjailtiin-
kin. Alkukesä oli pelien suhteen hiukan haastava, ennen kau-
den alkuahan Ikaalinen luopui sarjasta, joten pelejä runkosar-
jassa pelattiin vain 16 normaalin 18 sijasta. Ensimmäistä 
kotiotteluakin saatiin odottaa aivan kesäkuulle asti. Väliin kun 
sattui se ikävä Hyvinkään ampumavälikohtauskin, jonka takia 
siirrettiin yksi peli. 

Kun pelit saatiin lopulta jälleen käyntiin ja pääsimme nor-
maaliin ottelurytmiin niin hallitsimme lohkoa täysin. Yhteensä 
16 ottelusta saavutimme 14 voittoa ja ne kaksi pakollista 
tilastotappiota. Runkosarjan kovin peli ja voitto jäi mieleen 
kesäkuiselta Koskenkorvan reissulta, jolloin hieman vajaamie-
hisenä taistelimme molemmista jaksoista tappioasemasta 
puhtaaseen voittoon. Tämän jälkeen vielä kapteenimme Tero 
Hirvelä vei meidät kotiseudulleen Jurvaan, jossa saimme 
tutustua ampumahiihdon saloihin ilman suksia ja tämän pääl-
le hikoiltiin saunassa Hirvelän kartanossa.

Runkosarjan lähestyessä päätöstä pidimme joukkueen 
kanssa yhteisen palaverin, jossa löimme faktoja pöytään ja 
katsoimme yhdessä loppukauden tavoitteen uusiksi. Päätim-
me yhdessä joukkueen kanssa, että pelaamme viimeisen pelin 
voittoon asti. Vahvuutta seuraavien viikkojen aikana saimme 
riveihimme, kun Super-Kalle tuli Nurmosta loppukaudeksi 
käyttöömme ja Vähästäkyröstä vuokralle Erkkilän Jaakko. 

Pesäpalloilijan hienoimmat pelit, eli pudotuspelit, alkoivat 
vihdoin välierillä Nurmon kakkosjoukkuetta vastaan. Voitimme 
sarjan puhtaasti kahdella voitolla, vaikka toisessa ottelussa 
Nurmo painoikin kovaa päälle vanhojen Superpesis-
pelaajiensa voimin. Lohkofinaalissa vastaan saimme Vaasalle-
kin takavuosilta tutun Verron Matin johtaman Ylihärmän jen-
gin. Tuossa finaalisarjassa nähtiinkin kaikki kolme ottelua, 
jotka päättyivät kotijoukkueiden voittoihin, onneksi viimeinen 
peli pelattiin Hietalahdessa. Ratkaisevaan otteluun saimme 
huippulatauksen päälle, eikä härmäläisten naurettava pro-
vosointi ja valtavat videoscouttauksetkaan auttaneet. Pelasim-
me ehkä kauden parhaan pelin kolmannessa lohkofinaalissa ja 
lohkovoittajina pääsimme nousuotteluihin Loimaata vastaan.

Ennakkoasetelmissa olimme varmasti hieman Loimaata 
jäljessä, sillä heillä oli ollut meitä viikko enemmän aikaa val-
mistautua nousuotteluihin. Meillä taas jäi vain kaksi päivää 
aikaa tutustua vastustajaan. Varma tieto Loimaalta vielä kertoi 
heidän saaneen apuja härmäläisiltä kattavalla Vaasan Maila-
tietopaketillakin. Kaikesta huolimatta valmistauduimme nou-
su-otteluihin hyvässä hengessä luottavaisin mielin, mutta taisi 
lataus jäädä vielä kesken ensimmäiseen otteluun, sillä se oli 
meiltä varmasti kauden huonoin esitys. Ottelu veti jokaisen 
nöyräksi ja sai itse kunkin katsomaan peiliin. Pettymys oli 

käsiteltävä nopeasti ja aloitettava valmistautuminen seuraa-
vaan koitokseen, joka oli jo seuraavana päivänä Loimaalla. 
Kaikki tiesivät, että peli saattoi olla kauden viimeinen, mutta 
kukaan sitä tietenkään ei halunnut. Lähdimme matkaan ren-
noin mielin ilman minkäänlaisia paineita. Alkuverryttelyssä 
sattui vielä käymään niinkin, että jouduimme laatimaan 
kokoonpanon täysin uusiksi Mannilan loukattua sormensa. 
Tämäkään ei vaikuttanut pelaajien lataukseen millään tavalla, 
sillä pelasimme hyvällä huumorilla koko ottelun ja hiljensimme 
Loimaan täyden stadionin ottamalla puhtaan taisteluvoiton. 
Puntit olivat jälleen tasan ja molemmilla yhtä paljon aikaa 
valmistautua kauden viimeiseen otteluun. Oli jotenkin aistitta-
vissa että tuo ottelu tultaisiin pelaamaan kaikilla herkuilla. 
Molemmat pelasivat yhden hyvän jakson ja ratkaisua mentiin 
hakemaan arvalla supervuoron kautta kotiutuskisaan asti, joka 
sattui olemaan meille kauden ensimmäinen kotari. Lopputu-
loksen kaikki jo tietävätkin, eli onnittelut vielä Loimaalle sar-
janoususta! Ansaitsevat varmasti paikkansa ykköspesiksessä, 
sillä sen verran hyvää työtä siellä on taustoilla tehty.

Kausi oli unohtumaton jälleen kerran ja siitä iso kiitos 
kaikille osallisille. Niin pelaajille, maailman parhaalle 
huollolle, joukkueenjohdolle, taustaihmisille ja sponsoreille! 
Ensi kauden rakentaminen on hyvässä mallissa vahvalla 
joukkueella. Uskon, että ensi kausi tulee olemaan vähintään 
yhtä suuri menestys Vaasan Mailan edustukselle kuin viime 
kausi, toivotaan että ainakin sen yhden juoksun verran 
parempi.

Omasta puolestani kiitän kaikista näistä vuosista, jotka olen 
tässä mukana ollut, jääden nyt määräämättömäksi ajaksi 
katsomon puolelle ja isä-lapsiparkin vakkariasiakkaaksi

Sami Kuusiston 

PELAAJA OTT L T YHT.
Pekka Mäntymaa 15 4 + 32 35 71
Ville Kero 16 3 + 48 17 68
Keijo Saarenmaa 16 5 + 10 52 67
Ari Männistö 15 1 + 39 25 65
Mika Joensuu 16 3 + 32 27 62
Jani Huosionmaa 15 1 + 5 30 36
Harri Maja 15 1 + 33 1 35
Kalle Kero 10 1 + 11 21 33
Lauri Runola 12 8 7 15
Jukka Mannila 4 0 12 12
Jani Pylkkä 11 2 9 11
Jussi Kivikoski 11 2 8 10
Tero Hirvelä 9 2 7 9
Joonas Hautamäki 8 3 5 8
Aleksi Jakobsson 6 2 5 7
Patrik Wahlsten 4 5 0 5
Henrik Vuorenmaa 3 0 4 4
Timo Harri 6 0 2 2

tilastot, runkosarja
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A-POJAT, NUORTEN SUPERPESIS

Loppukesästä aloitettu suunnittelu realisoitui syksyllä, kun 
ensimmäistä kertaa seuran historiassa Vaasan Mailan A-pojat 
ilmoittautuivat Poikien Superpesikseen. Joukkue koostui pää-
sääntöisesti Vaasan ja Vähänkyrön pelaajista, mutta Nurmon 
jätettyä joukkueen muodostamatta, saatiin vahvistuksiksi 
Juusot Lähde ja Myllyniemi, A-J Keskikangas ja Janne Polvi-
Lohikoski tuomaan kokemusta kovista peleistä.

Syksyn ja talven aikana treenien painopiste oli varsinkin 
nuoremmilla pojilla fysiikan kehittämisessä ja lajitaitojen 
vahvistamisessa. Lisäksi isossa roolissa oli yhteispelin hionta, 
sillä tiedossa oli jo etukäteen, että keväällä treenaaminen 
vaikeutuu, sillä pojat pelasivat miesten pelinsä viidessä eri 
joukkueessa. Kaiken kukkuraksi pelinjohtokaksikko Haju/ 
Mansikkamäki oli ensimmäistä vuottaan kentän rajojen ulko-
puolella, joten tavoitteet ensimmäiselle kesälle asetettiin sen 
mukaisiksi. Sarjaohjelman selvittyä tavoitteena oli selviytyä 
lohkossa neljän parhaan joukkoon ja sitä kautta pudotuspelei-
hin. Tavoitteen saavuttamiseksi oli etukäteislaskelmien mu-
kaan saatava 1,5 pistettä per ottelu.

Talvella pelasimme yhteensä viisi treenipeliä, joista tosin 
vain ensimmäisen kokonaisena pelinä. Botniahallin ansiosta 
harjoitusolosuhteet ovat Vaasassa loistavat, joten hallipeleissä 
tämä etu näkyi varsinkin talvikauden päättäneessä Jyväskylän 
harjoitusturnauksessa. Tuskin osasivat Korhonen ja Kleemola 
etukäteen arvata, kuinka tiukoille ennakkosuosikit pistäisim-
me, mutta niin vain taistelimme tasapelit sekä Vimpeliä että 
Sotkamoa vastaan. Kauden alkua odotimmekin suurella mie-
lenkiinnolla.

Ensimmäiset sarjapelit pelattiin koleissa olosuhteissa jo touko-
kuun alussa, joten pelillisiä hienouksia ei vielä nähty. Pelinjoh-
to painottikin alkukaudesta oman peruspelaamisen tärkeyttä 
ja yllättäjän asemaamme, joiden turvin ensimmäiset kolme 
ottelua tuottivat jokainen pisteitä huipentuen Oulusta haet-
tuun historialliseen avausvoittoon loistavan nousun jälkeen. 
Jaksopeli näytti jälleen luonteensa, tällä kertaa meille suosiol-
lisesti.

Runkosarjan puolivälissä olimme tavoitteen mukaisesti 
sijalla 4. Kempele-peliä lukuun ottamatta kaikissa otteluissa 
oli ollut paljon positiivista, mutta ainoastaan yksi puhdas 
voitto vaikutti siihen, ettei sijoitus ollut korkeammalla. Lyhyen 
Juhannus-tauon jälkeen kohtasimme Oulujoen toisella koti-
kentällämme Vähässäkyrössä. Sateen kastelema, tiilimurska-
pintainen kenttä piti olla meille selvä etu, mutta niin vain voitto 
haettiin vasta pitkän kaavan kautta. Tästä ottelusta alkoi ehkä 
koko kesän vaikein jakso, sillä kuukauden sisällä meillä oli vain 
yksi vierasottelu Vimpelissä. Se ottelu osoitti karulla tavalla 
eron hyvin valmistautuneen ja huippuiskuisen joukkueen, ja 
avainpelaajien poissaoloista kärsineen ja etukäteen alistuneen 
joukkueen eron. Lopputulos 38-0 kertoo kaiken oleellisen. 
Kotimatkalla pidetyn vuorisaarnan jälkeen otteet kohentuivat-
kin huomattavasti jäljellä oleviin otteluihin. Viimeisistä kol-
mesta ottelusta saadut 5 pistettä riittivät tasapisteissä Oulu-
joen kanssa neljännelle sijalle, mutta sääntöjen mukaisesti 3 
pisteen voitot ratkaisivat ja Oulujoki pääsi haastamaan Sotka-
moa puolivälieriin.

Upea kausi päättyi karvaaseen pettymykseen!
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Vaikka kauden päätös kaivertaa vieläkin mielissä, se toimii 
erinomaisena motivaattorina uuteen kauteen. Suurin osa 
joukkueesta jatkaa ja sai elintärkeää kokemusta todella kovista 
otteluista, joita A-poikien pelit tällä kaudella olivat. Pelinjohto 
olikin kauden päätyttyä mielissään siitä, että Vimpeli-ottelua 
lukuun ottamatta kaikissa muissa otteluissa taistelimme tiu-
kasti voitoista. Kauden kohokohtia oli tietysti myös kahden 
pelaajamme, Juuso Myllyniemen ja Kalle Keron, esiintyminen 
A-poikien Itä-Länsi –ottelussa Sotkamossa. Kalle teki samalla 

tilastot, runkosarja

PELAAJA OTT L T YHT.
Juuso Myllyniemi 6 4 + 9 10 23
Antti-Jussi Keskikangas 10 2 + 4 11 17
Mikko Hakomäki 11 13 3 16
Jani Pylkkä 9 1 + 8 6 15
Jaakko Erkkilä 10 0 14 14
Juuso Lähde 11 11 3 14
Kalle Kero 11 4 8 12
Roope Reinikka 11 0 10 10
Joonas Hautamäki 12 1 + 2 6 9
Janne Polvi-Lohikoski 12 3 4 7
Mikko Ahola 10 7 0 7
Valtteri Marttila 12 4 2 6
Aleksi Jakobsson 11 0 3 3
Joni Pitkänen 2 0 0 0
Patrik Wahlsten 1 0 0 0
Aleksi Havulehto 5 0 0 0
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MIESTEN 2-JOUKKUE, MAAKUNTASARJA

Kausi alkoi (totutusti) puolenkymmenen enemmän tai vähem-
män parhaat päivänsä nähneen ukon voimin, ja kuten joka 
vuosi, tarkoitus oli taas nostaa nuoria lupauksia kokeilemaan 
rajojaan.  Runkosarja on viime vuodet ollut melkoista taaper-
tamista, johtuen mm. harjoitusaktiivisuudesta, tai paremmin 
sanottuna, mahdollisuudesta harjoitella joukkueena, junioreil-
la on kuitenkin omat treeninsä ja pelinsä, ja jossain välissä 
pitää huilatakin. Osin tästä syystä tuntui nuorten mukaan 
saaminen varsinkin pe-su reissupeleihin joskus jopa ylivoimai-
selta, jotain muuta tekemistä tuntui aina löytyvän kun pelimie-
hiä etsittiin. Toki poikkeuksiakin löytyy, kuten tehotilastot 
kertovat, ja kiitos pojille kun työvuorojakin vaihtamalla pääsi-
vät pelaamaan. 

Viime vuonna alempi jatkosarja klaarattiin viimeisessä otte-
lussa ja MKS -paikka tälle vuodelle saatiin pelaamalla, tänä 
vuonna rutistus ei kuitenkaan riittänyt ja tyly tuomio putoami-
sesta oli nähtävissä sarjataulukon päätteeksi. 

Nyt kun A- ja B-poikien joukkueet on saatu pyörimään Mai-
lassa, on harkittava vakavasti onko kakkosella muuta annetta-
vaa kuin olla kokeilupaikkana loukkaantumisista palautuville 
edustusjoukkueen miehille, ja onko se tarpeeksi hyvä syy 
jatkaa joukkueen pyörittämistä, kenttävuoroja ei liikaa ole 
kuitenkaan jaossa kesäiltaisin. 
Syysterveisin, Mikko ja Tuisku.

           Runkosarja: Alempi jatkosarja:

Teemu Saari     2+20/9  9/4

Mikko Nelimarkka   1+10/8    8/4

Kari Saari      1+5/11   3/4

Mikko Kivikoski   12/1 2/0

Aleksi Havulehto   3/8     1/3

Mika Lehtinen    0/9   1/5

Aleksi Jakobsson   0/5     0/9

Toni Verto      5/3    3/2

Jami Qvisen     2/8    2/1

Lauri Heinonen    2+5/4 0/1

Henrik Vuorenmaa   0/9     1/0

John Lindgren    6/0   1/1

Joonas Rantaniemi  5/2     0/1

Tero Saari      2/3    2/1

Jaakko Aho      2/4    0/1

Timo Harri      0/3    0/1

Aleksi Ahola     2/0   0/1

Patrik Wahlsten   2/1

Jussi Kivikoski   1/0

Atte Ala-Honkola   0/1

Olli Saukkoranta   0/1

Nicholas Sundell   0/0
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NAISTEN 1-JOUKKUE, MAAKUNTASARJA

Naiset aloitti kautensa lokakuun lopussa 2011. Joukkue koos-
tui Mailan omista hyvistä tyttöjunioreista ja soppaa maustet-
tiin ripauksella kokemusta.  Talvella treenirinkiin mahtui 15 
innokasta treenaajaa ja treenejä oli 4-5 kertaa viikossa huhti-
kuun alkuun saakka. Lisäksi pelasimme hallissa kolme harjoi-
tusottelua mm. Pattijoen Urheilijoita vastaan. Talven treeniak-
tiivisuus oli koko joukkueella 10+ ja kaikki kehittyivät tasai-
sesti joka osa-alueella, joten kauden varovaiseksi tavoitteeksi 
laitettiin ylempään jatkosarjaan pääseminen.

Ulkona pelit alkoivat toukokuun puolessa välissä, jolloin 
alkoi myös joukkueen voittoputki. Alkusarjassa joukkue pelasi 
10 ottelua, joista Mailattaret eivät hävinneet jaksoakaan. 
Ainoan kauneusvirheen tilastoihin toi Ylihärmää vastaan pelat-
tu tasapeli toisella jaksolla. Alkusarja päättyikin siis iloisesti 
Mailattarien osalta, sillä joukkue löytyi runkosarjan ykköspal-
lilta.  

Jatkosarjaan saatiin loistavat lähtökohdat, sillä runkosarjan 
voittajina saimmekin takataskuun 3 aloituspistettä ja 
kotiedun.

Pelit alkoivat  kuukauden pelitauon jälkeen, kahdella voitolla 
Ylihärmää ja Alavuutta vastaan. Kauden ainoa tilastotappio 
tuli jatkosarjan kolmannessa pelissä, jossa Ilmajoki kävi hake-
massa 2-1 voiton Vaasasta. Tämän jälkeen Vaasa olikin selkä 
seinää vasten, kun kahdesta viimeisestä pelistä oli otettava 
täydet pisteen voitot sarjanousun varmistamiseksi. Loppu 
hyvin kaikki hyvin, naiset voittivat Seinäjoen ja Saarijärven 
puhtain lukemin ja nousivat Suomensarjaan kaudelle 2013.

Kiitoksia voitokkaasta kaudesta ja hienoista hetkistä peliken-
tillä mahtaville mimmeille sekä taustaorganisaatiolle. 

T. Tommi ja Teea

I LOVE THIS GAME!

Pelaaja OTT L T YHT
Jaana Marjamäki 15 5+43 57 105
Netta Löytynoja 15 5+51 22 78
Kirsi Niemi 15 1+54 8 63
Katariina Perälä 15 3+10 45 58
Teea-Kaisa Vikiö 15 2+32 21 55
Reija Alamäki 15 5+10 27 42
Maria Torpisto 13 2+12 17 31
Noora Rintamäki 12 2+6 21 29
Heidi Luoma 15 1+8 20 29
Emilia Majaniemi 12 4 21 25
Mari Alatalo 14 9 12 21
Petra Alamäki 12 5 15 20
Paula Saukkoranta 4 1+0 6 7
Jasmin Ruutiainen 7 2 1 3
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NAISTEN 2-JOUKKUE, PIIRISARJA

”Jos elämä olisi helppoa, puuttuisivat meiltä haasteet. 
Haasteiden  puuttuessa eläminen olisi tylsää.”

N2 kesä ei siis todellakaan ollut tylsä, haasteiden täyteinen 
kylläkin. Ne haasteet otettiin vastaan ilolla koko joukkueen 
voimin!  Maaliskuun suuri menetys varjosti pitkään N2 kauden 
alkua ja kesän kulkua kaikkien mielissä.Suuret odotukset, 
kova harjoittelu, motivaatio, haasteet ja päämäärä kesän 
peleistä oli vaarassa murentua. Tahtotila, mikä vallitsi N2 yllä, 
tuotti mahtavia tuloksia ja kuin itsestään selvyytenä, otti Kirsi 
haasteen vastaan ja lähti luotsaamaan joukkuetta. Haasteet 
eivät häntä pelotelleet vaan hän näki joukkueessa vallitsevan 
oikean asenteen ja jo se antoi meille kaikille piikin puohon ja 
suunnan kaikelle tekemiselle. Kiitos siitä Kirsi! Ja jotta elämä 
ei tosiaan olisi liian helppoa, niin seuraavan haasteen tarjo-
sikin sitten piirisarjaa pelanneet vastustajat. VM/N2 ensim-
mäinen peli oli kotipeli toukokuussa. Alku haparoi, mutta 
suunta oli oikea ja tiedettiin, että töitä oli tehtävä. Merkki tuotti 
yhdelle jos toiselle pientä päänvaivaa, oma pelipaikkakin etsi 
vielä sitä viimeistä hiontaa, mutta huumorinkukan kukkiessa 
sekin käännettiin positiiviseksi energiaksi :)

Toukokuun pelin jälkeen pelattiinkin vasta heinäkuussa. Ja 
jälleen oltiin haasteiden äärellä. Pelipaussi oli ollut varsin pit-
kä.Kovasti oltiin harjoiteltu ja ahkerimmat tekivät myös oma-
toimiharkkoja, mutta se pelillinen treeni oli jäänyt vähem-
mälle…….

Siitä huolimatta joukkueella oli oikea ”muudi” päällä ja 
onnistumisia tuli roppakaupalla, takakentälle suunnatut 
järjettömät läpärit ruokki ja kotiin lähti tuliaisina yksi piste!
Se mikä juoksuissa hävittiin, niin ruisilla huumorilla korjattiin 
ja kausi oli siis tiivistettynä haasteellisen hauska ja leppoisa 
sekä meidän kauden alussa luvattu päämäärä toteutui….

”TÄMÄ KAUSI PELATTIIN NIKELLE <3!”
Isot kiitokset kaikille pelaajille, vahvistuksille, taustajoukoille 
sekä jokaiselle, jotka sydämissään ovat meitä tukeneet!!
Kirsi, Pia ja Niina
Sydämelliset kiitokset myös Ninnille mahtavasta ja paljon 
jaksamista vaatineesta taustatyöstä. Ilman Ninniä ei oltaisi 
kautta saatu vietyä läpi. Taustatyön merkitys usein 
unohdetaan ja se on äärimmäisen tärkeää pelien onnistumisen 
kannalta. Kiitos Ninni.
Kirsi , Pia ja N2:sen lyylit

Kirsin terveiset
Kesä oli hyvässä ja pahassa ikimuistoinen. Pelinjohdollisten 
tehtävien oli tarkoitus alkaa osaltani vasta tulevalla kaudella. 
Päivääkään en kuitenkaan päätöstäni katunut hypätä remmiin 
paikkaamaan aivan liian aikaisin luotamme poisotetun Niken 
suuria saappaita.

Kesä ja ennen kaikkea N2-joukkue muistutti mua siitä mikä 
tässä on lajissa on kivointa ja parasta. Se JOUKKUE!!  Kun tar-
peeksi monta vuotta hakkaa palloa enemmän tai vähemmän 
tosissaan, niin juuri tuo saattaa matkalla unohtua. Naiset opet-
ti mulle, että ihan mitä vaan voi tapahtua, kun on kyse naispe-
siksestä.

Muutamia hyviä muistoja mainitakseni, se kun terottaa ree-
neissä koppilyönnin tärkeyttä ja sitä reenataan, niin seuraava 
peli oli pelkkää koppilyöntiä. Jopa näpit oli korkeita ja komeita. 
Ja merkkivirheet antoi ihan omat sysäykset hysteerisille nauru-
kohtauksille. Eräänkin kerran lyöjä ehti ajatella tolppasyötön 
aikana ensin oikein ja sitten väärin ja vielä kiroilla ennen ku 
lyönti oli edes lyöty, tai tässä tilanteessa ei lyöty. Ensimmäinen 
kesän kunnari oli ihan ikimuistoinen, en  tiä kumpi oli onnelli-
sempi, mä vai lyöjä. Nurmossa katsomo tiesi kertoa erään pe-
laajan sukupuun ja kotikaupungin ihan vaan sukunimen seläs-
tä lukemalla. Piäleenhän se meni, mutta legendaarista silti. 

Vimpelin saarikentällä järjestetyssä turnauksessa oli tyttö-
jen jalat koetuksella, mutta ei haitannut. Oltiinhan me kuitenki 
Saarikentällä. Oon todella tyytyväinen joukkueeseen ja odotan 
ensi kesää juuri siitä syystä mitä tää kesä mulle opetti.
-Kirsi-

Pelaaja OTT L T YHT.
Jasmin Ruutiainen 8 1+6 8 15
Hanna-Leena Saarenmaa 6 0 9 9
Riikka Petell 8 7 1 8
Petra Alamäki 4 2 6 8
Suvi Kela 7 4 2 6
Veera Hautala 6 0 6 6
Emilia Majaniemi 2 0 5 5
Noora Rintamäki 3 4 1 5
Reetta Hautala 5 3 2 5
Paula Saukkoranta 7 0 5 5
Heidi Luoma 2 3 0 3
Katariina Perälä 2 1 2 3
Mira Oksakari 3 0 2 2
Mari Alatalo 1 1 0 1
Maija Peräsalo 3 0 1 1
Reetta Karjala 7 1 0 1
Riikka Kuokkanen 2 0 0 0
Nea Iivarinen 2 0 0 0
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JUNIOREIDEN PUHEENJOHTAJAN PALSTA, 

HYVÄT MAILALAISET

Pesäpallokausi 2012 jännittävine ja runsaslukuisine ottelui-
neen on takanapäin ja katseet ovat jo kääntyneet kohti uutta 
kautta.

Kausi sujui juniorijoukkueiden osalta tasaisen varmasti 
jokaisen joukkueen osalta. Pettymyksiä ja epäonnistumisiakin 
varmaan tuli kauden aikana, mutta nehän kuuluvat asiaan, 
niin urheilussa kuin muussakin elämässä.

Miesten edustusjoukkueen taistelu noususta Ykköspesik-
seen, toi jännittäviä hetkiä loppukauden peleihin, jopa niin, 
että grillimyyjätkin meinasivat hypätä kentälle kesken makka-
ran paiston. Tytöt ja naiset vahvistivat edelleen asemaansa 
pesäpallossa, naisten saavuttaessa hienosti itselleen Suomen-
sarjan paikan ensi kesäksi, joten onnittelut heille ja tsemppiä 
uuteen kauteen.

Juniorijoukkueita pelasi ja harjoitteli menneellä kaudella 
kymmenen. Lisäksi olivat A-pojat, naisten kaksi joukkuetta, 
miesten kaksi joukkuetta sekä ladyt. 

Joukkueiden määrän vuoksi, saimme monen vuoden jälkeen 
ottaa käyttöön myös perinteikkään Kappelimäen kentän  
junioreille harjoituskentäksi. Näin joukkueet saivat harjoitella 
normaalisti, toisten pelatessa pelejään Hietalahdessa.

Ilahduttavaa on myös se, että junioreilla oli ja toivottavasti 
on edelleenkin osaavia ja hyviä valmentajia ja pelinjohtajia, 
jotka tekivät joukkueidensa eteen pyyteettömästi työtä ja 
antoivat vapaa-aikaansa lasten ja nuorten pesäpalloharrastuk-
selle. Pyrimme jatkossakin siihen, että valmentajilla on myös 
mahdollisuus osallistua lajikoulutuksiin. Toivottavasti saam-
me lisää toimijoita mukaan erilaisiin tehtäviin, koska uusilla 
toimijoilla saamme seuraan jatkuvuutta ja jaettua tehtäviä. 

Viime vuosien tapaan, joukkueet myös leireilivät piirinleireil-
lä sekä myös valtakunnan leireillä. Ikävää kuitenkin oli se, että 
joidenkin ikäluokkien osalta piirinleirejä ei järjestetty, koska 
joukkueita ei ilmoittautunut riittävästi, näin joukkueet matka-
sivat muille alueleireille. Toivottavasti tulevalla kaudella kaikki 
saisivat leireillä omalla alueella.
Yhteistyötä tehtiin ja tullaan tulevallakin kaudella tekemään 
Vähänkyrön Viestin kanssa, jolloin mahdollistamme sen, että 
saamme juniorijoukkueet joka ikäluokkaan.

Pesäpallokoulu saatiin järjestettyä alkuvaikeuksien jälkeen, 
kun Keron Kalle lupautui ”rexiksi” ja Jakobssonin Aleksi ja 
Rintamäen Noora apuohjaajiksi. Tämä on tärkeä kanava seu-
ralle, että saisimme uusia junioreita mukaan toimintaan.
Minigolf avattiin perinteitä noudattaen vappuna. Kioskin toi-
minnasta vastasi Pirkko ja Eino, jotka ansaitsevat ison kiitok-
sen kesästä. Kiitos myös niille vanhemmille, jotka auttoivat 
kioskilla ja seuran muissa talkootöissä.

Tuomaritoiminnasta vastasi tänä vuonna Rantaniemen Petri. 
Jämäkällä otteella Petri sai järjesteltyä peleihin tuomarit, vaik-
ka välillä tuomarien saanti olikin hankalaa. Kiitos Petrille ja 
kaikille tuomareille, jotka autoitte, että pelit saatiin pelattua.
Kauden päätteeksi järjestettiin myös puulaakipesis. Tänä 
vuonna järjestelyistä vastasi E-tyttöjen joukkue ja homma sujui 
todella hyvin. Tästä voisikin tulla tuleville vuosille uusi tapa, 
jolloin jokainen joukkue vuorollaan vastaisi järjestelyistä.

Tärkeää roolia hoiteli myös Jukka Heinonen, joka lähetteli 
viikkokirjeitä kiitettävästi vetäjille ym. toimijoille, jolloin kaikki 
saivat tärkeää tietoa ajankohtaisista asioista kauden aikana.
Suru-uutisetkin kuuluvat urheiluun. Kevätauringon pilkahdel-
lessa Wahlstenin Nina menehtyi sairauskohtaukseen, jättäen 
jälkeensä tyhjän paikan mm. junioreiden johtokunnassa. Tätä 
kirjoitusta viimeistellessäni tuli toinen koskettava suruviesti, 
kun Vainiopään Jaakko menehtyi vaikeaan sairauteen. Jaakko 
toimi seurassa pitkään juniorijoukkueiden valmenta-
ja/pelinjohtajana, puheenjohtajana ja johtokunnan jäsenenä.
Jäämme kaipaamaan heitä.

Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja säätiöitä 
siitä, että avustuksillanne mahdollistatte sen, että voimme 
tarjota lapsille ja nuorille hyvää ja laadukasta harrastustoimin-
taa pesäpallon parissa. 

Kiitos kuuluu myös kaikille niille, jotka ovat toimineet jouk-
kueiden ja seuran erilaisissa tehtävissä.

Tuleva vuonna Vaasan Maila täyttää arvokkaat  80-vuotta, 
joten pesäpalloperinnettä vaalien lähtekäämme innolla kohti 
juhlavuotta!

Tarja Joensuu
Junioreiden puheenjohtaja

Tarja Joensuu
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B-POJAT, SM-SARJA

Talvikausi aloitettiin marraskuussa kahdella maapohjahalli 
vuorolla ja yhdellä salivuorolla ja mukana myös kerta viikossa 
kuntosalia (omatoiminen). Talvi harjoittelun vetovastuu oli 
käytännössä Mikolla, salivuoron veti Mikael Kilpinen (Jokioi-
nen) joka samalla sai itselle harjoituksia tulevaa kesää silmällä 
pitäen. Minä tuurailin molempia tarpeen mukaan ja olin paikal-
la silloin tällöin muutenkin mitä kotoa kerkesin. Joukkueessa 
harjoitteli käytännössä kymmenen pelaajaa ja näistä osa kävi 
myös VäVin reeneissä ja sitten oli vielä neljä pelaajaa jotka 
harjoitteli A-p / ykkösjoukkueen mukana.  

Alkupalaverissä päätettiin mitä osioita lähdetään erityisesti 
kehittämään, ja yli muiden nousi nopeuden kehittäminen. 
Tässä mentiin eteenpäin kyllä, mutta mitään huippunopeaa 
numero ykköstä meillä ei ollut, mutta tasainen joukkue tässä 
suhteessa. Talviharjoitteluun kuului muutama harjoituspeli 
jolloin saatiin kaikki samaan aikaan paikalle ja nähtiin vähän 
missä mennään.

Kesän alussa pelattiin yksi harjoituspeli Jurvan Liekkiä vas-
taan, jossa näkyi kumpi joukkue oli harjoitellut talvella ja 
kumpi ei, tästä selkeä voitto ja jokaiselle pelaajalle onnistumi-
sia. 

Kauden ensimmäinen peli 9.5 Seinäjoella, keli ei ollut 
mikään helppo (viileätä ja sateista), ensimmäisellä jaksolla 
tehtiin vuorotahtiin juoksuja ja tilanne parhaimmillaan meille 
6-3, mutta viimeisen tasoittavalla pelin ollessa 6-6, vastustaja 
sai tarvittavan yhden juoksun joka riitti jaksovoittoon.

12.5  Alajärvi Vaasassa ja tiukka peli päättyi meidän 1-0 
voittoon, kolme pistettäkin oli tarjolla mutta ensimmäinen 
voitto kuitenkin. Tästä voisi mainita sen että toinen jakso päät-
tyi 0-0, aika harvinainen tulos pesäpallossa.

15.5 vieraspeli Koskenkorvalla jossa molemmat joukkueet 
tekivät paljon virheitä niin sisällä kuin ulkona, voitto kotijouk-
kueelle 2-0.

25.5 kotona vastassa Nurmo jossa pelasi myös Vaasan mies 
Kalle Kero vastustajan paidassa, ja oli osaltaan auttamassa 
Nurmoa 2-0 voittoon.

1.6 kotona vastassa toinen maila Kankaanpäästä. Ensimmäi-
nen jakso selvästi Kankaanpäälle, mutta toisella jaksolla pelat-
tiin kauden parasta ulkopeliä joka riitti meidän harmiksi vain 3-
3 ja tässä pelissä oli jo katsomossakin tunnelmaa.  

5.6 vastassa Seinäjoki Vaasassa, vastustaja vei molemmat 
jaksot 4-0. Tässä pelissä nähtiin mitä on hyvä ulkopeli, meillä 
koko pelissä kolme kolmostilannetta.

15.6 vieraspeli Alajärvellä josta taas tuttu tulos 2-0 häviö. 
Peliin tarvittiin myös muutama nuorempi pelaaja mukaan 
koska joukkuetta ei olisi muuten saatu jalkeille. Ihmetystä 
aiheutti ainakin itselle se, että nuorempi Jakobsson ei saanut 
palkintoa huippu ulkopelistään. Ehkä palkintoraadilta jäi peli 
näkemättä.

16.6 kotona vastassa Koskenkorva, pelissä oli sen verran 
panosta että vain 2-0 voitolla pidettäisiin jatkopaikka toiveita 
pystyssä. Molemmat jaksot selkeästi vastustajalle ja joukkueen 
pelit jäävät runkosarjaan.

29.6 ”pitkä” vierasmatka Kankaanpäähän jossa 2-0 häviö 
mutta tässäkin pelissä oltiin hyvin mukana toisella jaksossa, 
mutta ratkaisu paikoilla KaMa vahvempi. 

11.7 Nurmoo vieraissa. Ensimmäinen jaksolla tuli kylmää 
kyytiä 29-2, juoksuja tuli melkein joka paikasta, jos ei lyöty läpi 
jostain niin annettiin harhaheitoilla ja huonoilla kiinniotoilla. 
Kesän viimeisessä pelissä näkyi jo, että kausi on ohi. Harvoin 
olen seisonut ulkopelissä noin kauaa kun paloja ei tahtonut tulla 
mistään niin niitä ei sitten tullut.

Kausi oli mitä oli mutta lähtökohdatkaan ei ollut kovin helpot, 
joukkueessa pelasi pelaajia neljästä muusta joukkueesta (vaa-
sa1,  a-pojat, c-pojat, vävi1).  Juoksukoulu tuli kevään kynnyk-
sellä osalle porukkaa ja tämä vaikeutti alkukauden pelejä mutta 
tästä on varmasti hyötyä tuleville kausille. Talvella sattunut 
Paten äidin kuolema aiheutti varmasti koko joukkueelle henki-
siä vaivoja mutta ei muuta kuin Patelle tsemppiä sinne Sotka-
moon. Meikäläinen siirtyy ainakin hetkeksi katsomon puolelle 
ja muiden lajien pariin.
Tuisku 
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PELAAJA: LYÖDYT: TUODUT: YHT:
Lauri Heinonen 2+5 3 10
Jami Qvisen 3 4 7
Joonas Hautamäki 3 4 7
Patrik Wahlsten 4 2 6
Aleksi Ahola 1 5 6
Roope Reinikka 0 6 6
Joonas Rantaniemi 5 0 5
Aleksi Jakobsson 2 2 4
Aleksi Havulehto 1 3 4
Henrik Vuorenmaa 0 4 4
Atte Ala-Honkola 2 1 3
Valtteri Marttila 2 0 2
Anttoni Jakobsson 1 1 2
Juho Hakomäki 0 2 2
Jaakko Aho 1 0 1



VAASAN MAILAN C-JA D-JUNIORIT 2012

Ikäluokan poikien ikäjakauma merkitsi tällä kertaa melkein 
kaikille pelaamista ainakin kahdessa joukkueessa. C-ikäisten 
poikien määrä oli niukka ja lisäksi suurta osaa heistä tarvittiin 
täydentämään B-poikien joukkuetta.

Harjoitusryhmät jaettiin jo syksyllä joukkuesuunnitelman 
mukaisiin ryhmiin. Vanhemmat C-juniorit harjoittelivat B-
junioreissa, nuoremmat C-juniorit ja oletettu D-kilpajoukkue 
harjoitteli omana ryhmänään. Lisäksi oli vähän rauhallisem-
man harjoitustiheyden ryhmä niille, joilla kokemusta ei vielä 
ollut kovin paljoa. Valinta liittyi osin turvallisuuteen: voima-
tasossa ja pelisilmässä oli tavanomaista enemmän vaihtelua.

Joukkueilla oli seuraavanlaisia tavoitteita: C-poikien joukku-
een pääasiallinen tavoite oli karsia SM-karsinnassa paikka 

nuorisoleirin kilpasarjaan. D-poikien kilpasarjajoukkueen 
päätavoite oli puolustaa E-pojissa 2010 saavutettua menes-
tystä Haapajärven tenavaleiriltä 2010 ja pelisarjajoukkueella 
kokemuksen hakeminen.

Harjoituskausi

C- ja D-poikien kilpasarjajoukkue aloitti harjoittelun jo loka-
kuun puolella. Harjoitustahti oli 3-5 kertaa viikossa. Lyöntital-
liharjoitusten lisäksi paino oli lihaskunnossa ja heittovoimas-
sa. Tuttuun tapaan käytiin minileirillä Piispalassa. Tällä kertaa 
halli oli epätavallisen kylmä. 

Kesän lyönnit 
rakennetaan 
talvikauden
toistoilla
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C-POJAT 

Joukkueen peleissä pelasivat kauden aikana: Aleksi Ahola, Ilpo 
Ala-Honkola, Juuso Hautamäki, Tommi Lintala, Joonas  Ran-
taniemi, Henrik Vuorenmaa, Patrik Wahlsten, Eero Aho, Antto-
ni Jakobsson, Lassi Hakamaa, Johannes Kupila, Joni Ojala, 
Riku Reinikka, Joel Rinta ja OlliSaukkoranta.

Kauteen lähdettiin joukkueella, jossa oli vain 6 C-ikäistä 
poikaa ja loput D-poikia. Kokoonpanoa ajettiin kasaan perin-
teikkäässä Atria-turnauksessa Seinäjoella.  Mukaan ei saatu 
ihan kaikkia pelaajia, mutta hyvin leiri palveli tulevaa sarja-
kautta.  Saavutimme 9. sijan 16 joukkueen turnauksessa.

Alkukausi pelattiin SM-leirikarsintaa 7 joukkueen lohkossa, 
josta 4 parasta pääsi Nuorisoleirin kilpasarjaan. Menestys 
varsinkin alkukauden peleissä oli ennakko-arvelujen ylärajoil-
la. Toki suurinumeroisiakin tappioita kärsittiin lohkon ennak-
kosuosikkeja Nurmoa ja Seinäjokea vastaan. Karsintasarjassa 
saavutettiin lopulta kolmas sija. Makein voitto otettiin kotona 
lohkossa toiseksi sijoittuneesta Seinäjoesta, vaikka eka jakso 
hävittiinkin varsin suurinumeroisesti.

Nuorisoleiri pelattiin Seinäjoella. Olosuhteet olivat erin-
omaiset, sillä alueella on suuri määrä hiekkatekonurmia käy-
tössä. Leirin alku oli meille vaikea. Peli oli kyllä kohtuullisen 
hyvin kasassa, mutta voitot jäivät muutaman juoksun päähän. 
Joukkueen “ilmaa puhdistavan” palaverin jälkeen otimme 
kuitenkin arvokkaan avausvoiton voittamalla leirillä lopulta 
hopeaa voittaneen Jyväskylän Kirin. Loppuleiri meni muuten-
kin hyvin ja tuloksena oli 4 voittoa viimeisestä 5 pelistä. Tämä 
riitti 20 joukkueen kilpasarjassa 15. sijaan. Tärkeintä oli kui-
tenkin, että saimme nuorelle joukkueelle kovia pelejä kilpasar-
jassa.

Talkooväki

Joukkueen kauden läpivienti vaatii yhteistyötä. Erilaisia talkoo-
vuoroja tulee joka kesälle. Tällä kertaa hukit sujuivat hienosti: 
kielteistä palautetta joukkueen vuoroista ei tullut. Hienointa oli 
etenkin kioskivuorojen täyttyminen vapaaehtoisvoimin. Myös 
sponsorihankinta onnistui hyvin.
Tuomaritoiminnassa oli niukkuutta. Seuran juniorituomareista 

Ennakoitua kuntaliitosta. Keväällä pelattiin yhteisellä harjoitusleirillä Piispalan leirikeskuksessa Vähänkyrön C-poikien kanssa.

melkoinen osa on C ja D –ikäisiä poikia. Tiukan pelikalenterin 
vuoksi paukkuja tuomarointiin oli rajallisesti. Joukkueesta ja 
vanhemmista useampia kymmeniä tuomarointilähtöjä tuli 
ainakin Mika Niskaselle ja Joonas Rantaniemelle, lukuisa 
määrä myös Anna-Leena Pollari-Kupilalle ja Vesa Saukkoran-
nalle. Seuraavalle kaudelle lisää väkeä tullaan ilman muuta 
tarvitsemaan.

Yhteenveto

Kiireisimmille kesään ei mahtunut montakaan pesäpallova-
paata iltaa. Kiitollisena yhteisistä panoksista on hyvä levähtää 
hetken ennen uuden kauden alkua.
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D-POJAT KILPASARJA 

D-pojat pelisarja

Joukkueen peleihin osallistuivat: Wiljam Viitanen, Johannes 
Kupila, Seppo Porspakka, Teemu Majaharju, Markus Hieta-
nen, Henrik Niskanen, Aleksi Virkkala, Daniel Vainio, Eetu 
Björklund, Elmeri Björklund, Joona Heinonen, Valtteri Kaatik-
ko, Oliver Matila, Jesse Viita-aho, Olli Saukkoranta, Jeremias 
Kupila, Rony Saari ja Mikko Peltomäki.

Joukkueen osaamista kehitettiin kokoonpanon ja pelipaikko-
jen voimakkaalla vaihtelulla. Vastuuta annettiin monella 
pelipaikalla ja sillä haettiin uusia kokemuksia ja siinä onnis-
tuttiin. Joukkueena kokemuksen osalta oltiin vastustajiin 
verrattuna vähän takamatkalla. Sinnikkäästi lähdettiin taiste-
lemaan ja erityismaininta voidaan antaa siitä, että jokainen 
peli taisteltiin hienosti loppuun saakka. Alkukaudesta juok-
suilla ei päästy juhlimaan, mutta kauden kuluessa tuntuma 
kuitenkin parani selvästi. Kauden loppupuolella saavutettiin 
jo ensimmäinen voittokin. Sijoitus piirin pelisarjassa oli hän-
nän huippu, mutta tavoite täyttyi: pelituntumaa tarjottiin 
kaikille ja kaikki ottelut saatiin pelattua. 

Parhaassa iskussa D-juniorien kilpajoukkue oli Piiricup-otteluissa: kuvassa hopeamitalijoukkue
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Joukkueessa kaudella pelasivat: Eero Aho, Anttoni Jakobsson, 
Lassi Hakamaa, Joona Heinonen, Valtteri Kaatikko, Johannes 
Kupila, Oliver Matila, Henrik Niskanen, Joni Ojala, Riku Rei-
nikka, Joel Rinta, Olli Saukkoranta ja Jesse Viita-aho. Yhdessä 
pelissä joukkuetta oli vahvistamassa vasta F-ikäinen Rony 
Saari.

Pelikauden voi katsoa alkaneen jo huhtikuun puolella yhtei-
sellä harjoitusleirillä Piispalassa VäVi:n C-poikia vastaan. 
Toukokuussa  pelatuissa Saltex-turnauksessa (Alajärvellä) ja 
piiricup-otteluissa etsittiin vielä toimivinta joukkuekokoonpa-
noa ja pelijärjestystä. Kokoonpanon arviointia haittasi kyllä 
Saltex-turnaukseen osunut hyytävä keli. Piirin leiriä ei taas-
kaan saatu kasaan joten suuntasimme Etelän Pesiksen alue-
leirille Espooseen, jossa kohdattiin vastustajia ympäri Suo-
mea. Tämän viikonloppuleirin aikana pelattiin varsin hyvää 
pesäpalloa vaikka Hyvinkäätä vastaan ei pärjättykään. Tulok-
sena kuitenkin leirin 2. sija kilpasarjassa.

Ottelukaudella päätavoite oli Suurleiri Varkaudessa (+ 
Leppävirralla ja Joroisilla). Leirille lähdettiin siten, että muka-
na olivat kaikki halukkaat pelaajat: 13 poikaa. Joukkueessa oli 
toipilaita ja lievistä vammoista kärsiviä pelaajia. Pelaamisessa 
oma taso vaihteli jonkin verran: alkusarjassa kriittiset tappiot 
tulivat Kankaanpäälle ja Kiteelle.  Tiukassa lohkossa tappiot 
merkitsivät tipahtamista lohkosijalle 4. Jatkopeleissä pelattiin 
sijoista 9-16. Tappiottoman loppuleirin tuloksena sijoitus oli 9. 
Leirin kovin päänahan saalistaja oli Koskenkorva, joka kaatoi 
ennakkosuosikkeja urakalla. Tuloksena oli Pohjanmaalle kaa-
pattu leirimestaruus.

Piirin kilpasarjassa kokoonpano vaihteli jonkin verran eten-
kin alkukaudella. Pelillisesti se ei menoa juurikaan haitannut: 
ensimmäiset tappiot koettiin vasta lähellä kauden puolta väliä. 
Kilpasarjassa kuusi joukkuetta pelasivat kolminkertaisen 
sarjan. Sarja muodostui tiukaksi kärjen ollessa muutaman 
pisteen sisällä. Piirinmestaruus meni Koskenkorvalle Nurmon 
ottaessa hopean. Vaasa sai ansaitsemansa pronssin ja pystyi 
kukistamaan Ilmajoella pelatussa ottelussa jopa Varkauden 
leirimestarin eli Kossun.

Piiricupissa ensimmäinen vastus Alajärven Ankkurit ei 
aiheuttanut suurta haastetta. Välierässä oli tiukka vääntö 
Nurmoa vastaan: voitto ja finaalipaikka ansaittiin tiukalla 
taistelulla. Finaalissa lämmittiin vasta ensimmäisen selvästi 
hävityn jakson jälkeen: kopista palattiin hyvällä huumorilla ja 
KoU jäi hampaattomaksi toisella jaksolla. Superissa sisävuo-
rossa saatiin vain 1 juoksu, jota ei kyetty puolustamaan ulko-
na: Vaasalle cup-hopea.

Tällä kertaa tuomio oli selvä: Palo!

Kunnari on aina tuuletuksen arvoinen
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D-TYTÖT, PELISARJA 

D-tyttöjen kausi aloitettiin tuttuun tapaan pelaajien lievähköllä 
painostuksella heti marraskuun alussa. Kerrankin meillä näytti 
olevan paljon tyttöjä ja voitiin jo kauden alusta asti olla varmo-
ja, että sarjaan päästään. Takapakkia kuitenkin tuli kun kuultiin 
ettei hyvin jo joukkueeseen sisälle päässeet Vähänkyrön vah-
vistukset Tara ja Essi saakaan pelata meillä. Onneksi meillä on 
näistä takapakeista kokemusta, koska tässäkään vaiheessa ei 
heitetty pyyhettä kehään vaikka vähän suru puserossa hetken 
oltiinkin. Jossain vaiheessa meidän joukkoihin tulikin vahvis-
tuksia, ensin talvella Henna ja Julle ja vielä sarjakauden kyn-
nyksellä Saara ja Jofa. Yhtäkkiä meillä olikin pelaajia enemmän 
kun tarpeeksi! Koko kesä saatiinkin pelattua kunnialla läpi, 
eikä pelejä tarvinnut siirrellä eikä perua. Ettei nyt kuitenkaan 
liian helpoksi elo mennyt niin keskivartaloaan kovasti talven 
aikana kasvattanut alkuperäinen pelinjohtaja joutui Nean 
kauhuksi kevään kynnyksellä vaappumaan katsomon puolelle. 
Onneksi vaativaan tehtävään saatiin pitkien hakuprosessien 
jälkeen palkattua oikein miesten edustusjoukkueen pelinjohta-
ja. Oli vissiin pikkulinnuilta kuullut kuinka mahtava porukka 
tässä oli kyseessä!

Pelit päästiin aloittamaan hyvissä ajoin toukokuussa ja myös 
pinnoja alkoi tulemaan heti alusta ja niitä tuli myös tasaiseen 
tahtiin kauden loppuun asti. Tämä olikin todella mahtavaa ja 
miten sen nyt sanoisi, vähän edellisistä vuosista poikkeavaa.  
Kauden aikana saalistettiin mahtavasti yhteensä 16 pistettä ja 
voitettiin kokonaista viisi peliä. Lopuista peleistä neljässäkin 
taivuttiin vasta supervuorossa, joita tulikin tänä kesänä pelat-
tua kaikkien aikaisempienkin pelikesien edestä. Kauden aikana 
nähtiin niin mahtavia nousuja kun vähän vähemmän mahtavia 
jaksomenetyksiäkin. Parhaimmin mieleen muistuu peli Seinä-

D-tyttöjen pisterikas kesä

jokea vastaan missä ensimmäisen jakson viimeisellä tasoitta-
valla oltiin häviöllä varmaan kymmenellä juoksulla ja jollain 
ihmeellä jakso loppuviimein voitettiin seitsemällä juoksulla! 
Siinä kiersi kenttää yksi jos toinenkin pelaaja ja lyöntikierrok-
sissakin mahdettiin olla jo kolmannessa ennen kuin viimeinen 
palo tuli. Taidettiin peli kuitenkin hävitä superissa mutta kuka 
sellaista enää muistaa?:D Lopullinen sijoitus kahdeksan jouk-
kueen pelisarjassa oli viides mikä on tämän joukkueen paras 
ikinä. 
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Kauden jälkeen jäi peleistä ja koko kesästä todella hyvä mieli, 
pelaajat oli touhuun ihailtavan sitoutuneita ja myös monet 
vanhemmat mukana auttamassa. Uudet pelaajat pääsivät 
mukaan joukkueeseen niin hyvin, että tuntui niin kuin ne olisi 
aina ollut siellä. Pelaajien henkilökohtainen kehitys oli myös 
huimaa ja ne monet kesän aikana pelatut supervuoroparit 
kasvatti jokaisen ”pelinahkaakin” sopivasti.  Ensi kesänä 
ollaankin taas himpun verran kovempia! Ensi vuonna 
jatketaan C-tytöissä melkein samalla porukalla vaikka 
ikäväksemme joudutaankin jättämään J-P, Julle ja Heta vielä 
pienempiin tyttöihin pelaamaan. Teitä tulee ikävä! Kaudelle 
annettiin arvoisensa päätös syykuun ensimmäinen päivä kun 
suunnattiin koko joukkueen kanssa Power Parkiin riekkumaan. 
Juostiin laitteissa ja syötiin hyvin ja vissiin oli joku päässy 
jotain Cheekiäkin halaamaan? Kaikin puolin onnistunut keikka 
siis onnistuneen kauden päälle.

Pelinjohtaja haluaa vielä mainita, että tämäkään kesä ei olisi 
onnistunut mitenkään päin ilman meidän väsymätöntä 
työmyyrää Niinaa, johon voi aina luottaa ja joka hoitaa 
homman kun homman mukisematta ja jonka käsilaukusta 
löytyy aina kaikki tarvittava. Tänä kesänä Niinan hommiin 
kuului myös eräänkin tuoreen perheen kaitseminen, jolta 
meinasi kesän aikana unohtua asia jos toinenkin. Kiitos ihana 
Niina!

Iso kiitos kaikille tytöille ja vanhemmille kaudesta, seuraavan 
alkua jo odotellaan kovasti! Kiitos myös Niemen Kirsille, joka 
paikkasi Samia kauden viimeisessä pelissä!
Sami, Pia ja Niina
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E-POJAT, PELISARJA 

E-TYTÖT, PELISARJA 

E-poikien kausi pyörähti käyntiin marraskuun alussa 2011, 
20 pelaajan voimin. Joukkueessa oli vuonna 2000- 2001- ja 
2002 syntyneitä pelaajia. Joukkueesta löytyi kokemusta ja 
kokemattomampia pelaajia. Talviharjoituskaudella harjoitel-
tiin kokemattomampien kanssa vielä pesäpallon perusasioita 
ja kokeeneemmalle kaartille nostettiin vaatimuustasoa pikka-
sen ylemmäksi ja opeteltiin vaativampia tekniikoita, jotta 
pojilla mielenkiinto säilyy. Kesällä pelasimme Piirin pelisarjaa 
ja kävimme koittamassa myös kilpasarjaa, jonka totesimme 
liian kovatasoiseksi. Kauden aikana pojat kehittyivät roimasti 
eteenpäin ja siitä on hyvä jatkaa seuraavalle kaudelle.

Joukkue kiittää yhteistyökumppaneita kuluneesta kaudesta.

Tero

E-tytöt harjoittelivat talvella ahkerasti, treenejä pidettiin Länsi-
metsän koululla, lyöntitallilla ja satunnaisesti myös Urheilu-
hallilla. Valmennuksesta vastasi vuoden nuorisovalmentajapo-
kaalin päättäjäisissä pokannut Sami Rintamäki apunaan Kati 
Jokela, Mari Eloniemi ja Miia Äkkinen.

Pelikausi alkoi tuttuun tyyliin Kankaanpään turnauksella 
toukokuussa. Menomatkan aikana tytöt valitsivat kapteeniksi 
tälle kaudelle Ninan. Turnauksessa pelattiin neljä peliä ja 
haettiin taas tuntumaa siihen miltä tuntuu pelata ulkona pesis-
tä pitkän sisäkauden päätteeksi. Pelinjohdossa toimi sama 
kaksikko kuin aikaisemminkin: Sami viuhkassa ja Kati mailas-
sa. 

Sarjakausi pelisarjassa alkoi hurjan hyvin, pistesaalis ensim-
mäisten pelien jälkeen oli suurempi kuin aikaisempina kausina 
yhteensä.. Kauden mittaan pelien lopputulos vaihteli toisinaan 
vastustajan ja toisinaan meidän eduksi. Vaikeistakin tilanteista 
opittiin kääntämään voitoksi, mutta välillä annettiin helppoja-
kin voittoja vastustajalle. Mutta tappioistakin johtuva harmitus 
haihtui viimeistään rantakentän kioskilla jäätelöllä tai vieras-
peleissä hampurilaisreissulla. 

Alkukesällä suuren pettymyksen toi Lapuan pesisleirin 
peruuntuminen. Pettymys muuttuikin keskikesän kohokohdak-
si, kun päätettiin lähteä isolle valtakunnanleirille Sotkamoon. 
Hyvä ja kiva kokemus! Aamulla kello herätti jo kuuden jälkeen, 
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Nimi Ottelut L T Yhteensä
Johanna Hyny 10 36 21 57
Rosanna 
Ala-Lähdesmäki 11 20 16 36
Iisa Rintamäki 11 5 27 32
Nina Lång 11 16 15 31
Julianna Peltoniemi 10 10 18 28
Roosa Mykkänen 7 12 12 24
Emilia Markkila 11 16 7 23
Jenni Riippi 11 5 16 21
Petra Äkkinen 10 1 19 20
Jessica Ehrström 9 12 7 19
Maiju Nieminen 10 10 9 19
Josefin Ruutiainen 11 4 14 18
Sofia Sundell 7 5 5 10
Sofia Klemola 2 2 1 3

mutta virtaa riitti iltamyöhään. Viehättävät E-tyttömme herätti-
vät kiinnostusta myös eräissä poikajoukkueissa, mutta vanha-
na leiriläisenä pakko kunnioittaa kirjoittamattomia leirisääntö-
jä ja todeta että ei tästä sen enempää…  Leirillä sijoituksemme 
oli 19. Viimeinen ottelu sijoista 19-20 oli äärimmäisen jännit-
tävä ja päättyi meidän voittoon samoin lukemin 20-19. Niissä 
fiiliksissä oli mukava lähteä kotia kohti.

Sama leiriottelun hyvä fiilis löytyi myös viimeiseen sarjape-
liin. Kyllä siinä Lapua sai kyytiä ja sijoitukseksi pelisarjassa tuli 
lopulta sija 9. Samanlaista kyytiä saivat äidit kauden jälkeen 
pelatussa äidit vastaan tytöt –ottelussa. Voipi olla, että ensi 
kaudella tytöt saavat äitien sijaan jo isät vastaansa! 

Jo perinteiseen tyyliin vanhemmat kokosivat voimansa syys-
kuussa pelattuun puulaakisarjaan – sekä itse pelaamiseen E-2- 
joukkueessa että puulaakisarjan organisointiin. Saimme muu-
taman vahvistuksen nuorempien tyttöjoukkueiden vanhem-
mista. E-tytöiltä oli otettu oppia siinä, että iloinen mieli pelissä 
vie pitkälle. Ilman tappioitakaan ei tänä vuonna selvitty: yksi 
hajonnut akillesjänne ja yksi hajonnut pakoputki oli saldona, 

mutta eiköhän ne molemmat saada ensi kaudeksi kuntoon!
 Kausi päättyi haikeisiin tunnelmiin, kun Kati ilmoitti lopetta-
vansa valmennuspuuhat. Kiitos Kati kaikista näistä vuosista! 

Miia Äkkinen
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F-POJAT, PELISARJA 

F-poikien kausi paukahti käyntiin joulukuun alussa 2011. 
Kerran viikossa treenimäärällä n. 8 pelaajan voimin ja tammi-
kuussa 2012 otimme vielä lyöntitallin mukaan, joten treeni-
määrä nousi kahteen kertaan viikossa. Valmennuksesta vastasi 
Jarno, Henu Nina ja Tero. Joukkueeseen jäi kaudelta 2011 4 
pelaajaa ja heti ensimmäisiin treeneihin tuli 4 uutta poikaa 
Pojilla vauhtia riitti reeneissä, kun jäniksen pojilla konsanaan, 
mutta silti takaraivossa oli valmentajilla toive saada lisää 
pelaajia, jotta voitaisiin sarjaan ilmoittautua.

Lähempänä kesää oltiin sitten yhteyksissä F-tyttöjen val-
mentajaan, josko sieltä olisi apuja F-poikien joukkueeseen. Ja 
olihan siellä. Emma ja Eerika oli heti ensimmäisessä pelissä 
mukana ja valmennusjohto halusi pitää heidät koko kauden, 
sillä tytöt näytti heti ottavan paikkansa joukkueessa. Muitakin 
tyttöjä, Sara, Enni ja Eena kävi pelaamassa poikien kanssa. 
Kesän aikana tuli vielä 4 uutta poikaa mukaan.

F-pojat pelasivat kesän aikana 10 sarjapeliä ja 3 peliä loppu-
turnauksessa Ylihärmässä. Loppusijoitus oli 9. F-poikien 
pelisarjassa. Kauden aikana pojat ja tytöt kehittyi aivan silmis-
sä. Kiva oli huomata, että vaikka aloittaa pesäpallon aivan 
uutena harrastuksena niin kauden aikana voi kehittyä paljon 
kovalla harjoittelulla ja varsinkin tahdolla. Maasta se pienikin 
ponnistaa...

Valmennusjohdon puolesta haluan kiittää kaikkia pelaajia 
sekä erilaisissa tehtävissä joukkueen mukana olleita vanhem-
pia.

Tero
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F-TYTÖT, PELISARJA 

Vaasan Maila lähti F-tyttöjen aluesarjaan joukkueella, jonka 
viidestätoista pelaajasta suurin osa oli nuorempaa, vuonna 
2003 syntynyttä ikäluokkaa. Kun vuotta vanhemmat eivät 
olleet edelliskesänä pelanneet sarjassa, ryhmällä oli jonkin 
verran kirittävää kilpasiskoihin verrattuna.

Mutta kehitys kauden aikana olikin sitten huimaa jokaisella 
tytöllä. Esimerkiksi Peräseinäjoen hyvää joukkuetta vastaan 
ensimmäinen peli kesäkuulla päättyi melko reiluun tappioon 
luvuin 0-2 (9-26, 11-28), mutta elokuussa oteltiin voitosta 
aivan loppuun saakka. Vierasottelussa odoteltiin jo super-
vuoroa kunnes Toiveen toisen jakson viimeinen lyöjä löi kah-
den juoksun lyönnin ja lopputulokseksi tuli niukka 0-1 (12-14, 
8-8) -tappio.

Taitojaan joukkue hioi kaksi kertaa viikossa marraskuulta 
asti. Talvella treenattiin viikottain kerran lyöntitallilla ja kerran 
Länsimetsän koulun salissa. Kesällä harjoituksia oli samassa 
tahdissa Rantakentällä ja Kappelinmäellä.

Syksyllä harjoittelu jatkui kunnes, kun kelit kylmenivät tree-
nikelvottomiksi, mihin mennessä joukkueelle oli kertynyt 
yhteisiä tapahtumia reilut sata ja harjoitusaktiivisuus oli erit-
täin hyvää. Käytännössä kaikki tytöt olivat paikalla säännölli-
sesti koko kauden ajan.

Niinpä sarjapelit päättyivätkin voitokkaasti, kun Maila voitti 
sijoitusottelussaan selkeästi Lappajärven ja päätyi yhdeksän-
neksi.

Kesän ehdottomia kohokohtia oli matka Tampereelle valta-
kunnalliselle Naperoleirille. Koti-ikävää ei ehditty potea, kun 
päivät kuluivat aamusta iltaan pesäpalloillessa. Paitsi tieten-
kin discoiltana.

Leiripelit olivat enimmäkseen tasaisia ja jännittäviä. Kaupin 
urheilupuiston kentillä tanssittiin myös kesän ensimmäiset 
virallisten pelien voitontanssit.

Lisäksi pelaamassa käytiin myös ennen sarjakauden alkua 
kevätturnauksessa Kankaanpäässä, jossa pelejä kertyi neljä.
Joukkueessa pelasivat Sara Ahola, Liljaana Ala-Lähdesmäki, 
Eevi Hakala, Iina Harri, Enni Heikkinen, Emma Hudd, Emmi 
Keskinen, Ella Pajuluoma, Eerika Peltoniemi, Nea Pränny, Eena 
Rintamäki, Ellen Saukkonen, Sanna Särkiniemi, Olivia Vanha-
talo ja Mea West. Valmennuksessa vaikuttivat Petri Heikkinen, 
Kirsi Keskitalo, Maija Peräsalo ja Sami Rintamäki.
Kauden päätösjuhlassa palkitut:

Tehotilaston voittaja: Eerika Peltoniemi
Yleispelaaja: Sanna Särkiniemi
Ulkopelaaja: Emma Hudd
Kehittynyt: Eevi Hakala
Fair play: Ellen Saukkonen

tilastot:

Eerika Peltoniemi 8 20 12 32
Sanna Särkiniemi 6 1+12 14 27
Ella Pajuluoma 9 1+19 6 26
Eevi Hakala 9 1+16 9 26
Enni Heikkinen 9 1+9 16 26
Emma Hudd 7 1+11 10 22
Eena Rintamäki 9 4 17 21
Liljaana Ala-Lähdesmäki 8 4 11 15
Ellen Saukkonen 8 7 7 14
Mea West 8 0 11 11
Nea Pränny 6 2 8 10
Sara Ahola 8 3 6 9
Olivia Vanhatalo 5 0 6 6
Emmi Keskinen 7 1 4 5
Iina Harri 3 0 2 2

OTT L T YHT

F-tytöt kaudella 2012: Edessä Emmi Keskinen (vas.) ja Enni Heikkinen. Toinen rivi Iina Harri, Eerika Peltoniemi, Liljaana Ala-Lähdesmäki, 
Sanna Särkiniemi, Eevi Hakala ja Maija Peräsalo. Kolmas rivi Kirsi Keskitalo, Mea West, Eena Rintamäki, Ellen Saukkonen ja Olivia 
Vanhatalo. Takarivi Sami Rintamäki, Sara Ahola, Ella Pajuluoma ja Petri Heikkinen. Kuvasta puuttuvat Emma Hudd ja Nea Pränny.
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Tampere 1:

Taktiikka on taululla

Hyvä peli! Tällä kertaa Peräseinäjokea vastaan Tampereen Naperoleirillä.
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G-TYTÖT

G-tyttöjen pelaajat 2012
Alexandra Scheweleff, Anni Sui, Emmi Sui, Essi Ekholm, Iida 
Autio, Inna Uuro, Kaisa Viitasalo, Mimosa West, Natalie Sirviö, 
Pihla Äkkinen, Riikka Viitasalo, Tilde Sirviö, Veera Kukkonen

G-tyttöjen kausi käynnistyi tammikuussa 2012. Harjoittelim-
me Länsimetsän koulun salissa kerran viikossa pesiksen 
perustaitoja ja leikimme erilaisia pallo- ja juoksuleikkejä val-
mentajien Suvi Einola-Uuron, Maija Peräsalon ja Miia Äkkisen 
kanssa. Huhtikuussa Botniahallissa järjestettiin koko perheen 
liikuntarieha, jossa lapset saivat kokeilla pesisharrastusta 
naisten joukkueen pelaajien kanssa. Maija-valmentajan innos-
tamana liikuntariehan jälkeen moni tyttö tuli kokeilemaan 
pesäpalloa harjoituksiin, joten ulkokausi päästiin aloittamaan 
ihan ennätyksellisen suuren pelaajamäärän kanssa.

Joukkueeseen tuli kesällä mukaan vain ruotsia puhuvia 
tyttöjäkin. Kiitos Carola Niskaselle käytännön vinkeistä ja 
avusta harjoitusten alussa, kun kävi kertomassa tytöille ja 
valmentajille pesistermejä ruotsiksi ja vinkkasi miten käytän-
nössä kannattaa toimia. Seuraankin tilattiin pesiksen 
pelisäännöt ruotsinkielellä. Kesän aikana tytöt oppivat pesis-
sanastoa suomeksi ja valmentajat ruotsiksi, joten kaikki oppi-
vat uutta tässäkin mielessä. ”Ta räpylä”, ”Spring hem när hon 
laggar ner maila” eli pesistä Vaasan malliin!

Kesän pelit pelasimme aikaisempien kesien tyyliin turnaus-
muotoisena, mukana oli joukkueita Vaasasta, Peräseinäjoelta, 
Seinäjoelta, Nurmosta ja Vimpelistä. Vaasan Mailan G-tytöt 
osallistuivat kolmeen turnaukseen, joissa jokaisessa pelattiin 
kaksi ottelua. G-tyttöjen turnauksissa peliaika on 1+1 vuoro-
paria. 

Pelit sujuivat hienosti! Inna, Kaisa, Mimosa, Pihla, Riikka ja 
Veera olivat talven aikana oppineet pesiksestä paljon ja se 

näkyi peleissä. Kevään korvalla pesiksen aloittaneet Alexandra, 
Anni, Emmi, Essi, Iida, Natalie ja Tilde kehittyivät myös hurjaa 
vauhtia ja pääsivät mukaan testaamaan taitojaan ihan oikeissa 
peleissä. Kesän ensimmäisestä pelistä lähtien onnistuimme 
haastamaan vastustajia kovasti.  Tasapäiset kamppailut kään-
tyivät jo voitoksikin, ja sitä tuuletimme kovasti. Olennaisin pysyi 
kuitenkin tyttöjen mielessä koko kesän:  Tärkeintä on pitää 
hauskaa. Hauskanpidossa onnistuimme, peleistä tuli kivoja 
kokoontumisia, joissa viihdyttiin koko perheen voimalla.
 Kauden päättäjäisiä vietimme porukalla Cinema Bowlingissa 
hohtokeilauksen merkeissä. Kauden kruunasi kultaisten pesä-
palloilijapokaalien luovuttaminen tytöille kiitokseksi kuluneesta 
kesästä. 

Onnea uuteen ikäsarjaan F-tyttöihin siirtyville Emmille, 
Natalielle, Riikalle ja Veeralle! F-tyttöjen harjoituksista on jo 
sana kiirinyt, että taitavia tyttöjä nämä sinne siirtyneet pelaajat. 
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VAASAN MAILAN LADYT KESÄ 2012

Vaasan Mailan ladyjen seitsemäs kesä on nyt takana ja on taas 
aika tuumata miten kausi meni. Päätavoite saavutettiin; eli 
hauskaa oli! Nimilistassa oli tänä kesänä yhteensä 30 ladyä ja 
elokuussa saimme mukaan 100. ladyn kautta aikojen! 
Pelasimme Pohjanmaan pesiksen ladypesissarjaa ja joukkueta 
oli mukana 4; Vaasa, Nurmosta Jymy-Iitat, Laaka-Flikat ja 
Lapuan Virkiä. Pelit pelattiin 3 turnauksena. 

16.6. aloitettiin turnauksella Vaasassa. Vastassa oli Jymy-
Iitat ja Virkiä. Tappio tuli molemmista peleistä. Pelinjohdossa 
hääräsi Tero Saari.  Heti seuraavana päivänä eli 17.6. jatkettiin 
Nurmossa. Voittoja ei tullut tälläkään kertaa mutta sehän ei ole 
ollenkaan pääasia Ladyissä. Peliä johti tällä kertaa Sauli Tyvi. 
Viimeinen turnaus oli elokuussa  25.8. Nurmossa. Vaasan 
ladyt tekivät kauden yllätyksen ja ottivat voitot molemmista 
Nurmon joukueista. Tunnelma oli aivan taivaissa. Pelinjohdos-
sa tällä kertaa oli Miika Reinikka. Lopullinen sijoitus Pohjan-
maan ladysarjassa oli yhtä sijoitusta vaille pronssia : ) 
Tänä syksynä ei järjestetty perinteistä ladypesisturnausta, 
mutta sitä vastoin osallistuimme valtakunnalliseen ladypesis-
turnaukseen Turussa. Teimme yhdistelmäjoukkueen Lapuan 

Virkiän ladyjen kanssa ja joukkueemme nimeksi tuli Lipooset 
kintut : ) Turun keikka olikin oikea koko ladykesän kohokohta. 
Harmi vain kun meitä oli vain 4 omaa ladyä mukana.  Mutta 
koska pelit, tunnelma ja jälkipelit oli sen verran mahtavat, niin 
ensi vuonna menemme kyllä koko joukkueena mukaan. Syk-
syn viimeisenä rutistuksena pelasi muutama lady vielä puulaa-
kipeleissä. Eli monenlaista toimintaa taas mahtui ladypesis-
kesään. 

Kiitokset kaikille ladyille, pelinjohtajille, rahastonhoitaja 
Suvi Kelalle jälleen kerran ikimuistoisesta pesiskesästä.  Nyt 
on aika laittaa piikkarit hetkeksi huilimaan ja kerätä voimia 
taas ensi kevääseen. Otamme mielellämme mukaan uusia 
ladyjä joten ottakaa vain rohkeasti yhteyttä marita.reinik-
ka@vaasa.fi Odotamme myös jännityksellä koska saamme 
seuran omia naisia jäähdyttelemään ladyihin kilpauran jatkok-
si.  Fanittaa voi paikan päällä kesällä ja seurata meidän touhu-
ja Mailan kotisivuilla tai  Facebookissa Vaasan Mailan ladyt 
–ryhmässä. 

t. Marita Reinikka

Siis linnut lentää 
vai miten se oikein meni? 
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Nurmon turnauksessa kiilassa, 
ai hävittiinkö me?

Att spela finsk "baseball" för första gången..
Sanden virvlar upp när vinden blåser igenom baseball planen 
tillsammans med sensommar fröna. Det får arenan att kännas 
magisk, nästintill mystisk.. Ni står utspridda och redo för kvällens 
spel. Det är sanningens minut och du är fullt medveten om att det 
är din tur nu, din tur att slå, slå så hårt du bara kan och träffa 
bollen. Du svingar baseball träet med all din styrka och kraft, helt 
fokuserad på att träffa det exakta rätta stället, det där perfecta 
tillfället då bollen faller genom luften. "BAM", och bollen viner iväg 
genom luften och ett rus går igenom hela kroppen, "YES!", det bara 
känns så rätt att ha träffat bollen och nu är det dags att springa, så 
fort du bara kan! Det här är himla spännande och roligt tycker du, 
inte bara tycker utan också känner. Det får adrenalinet att pumpa 
och det känns nästan som ett spel på liv och död där hela din 
mentala kapacitet och fysiska förmåga krävs. Du känner dig 
levande, snabb och stark och som om du skulle kunna åstadkomma 
nästan vad som helst. Du får använda dig av din individuella 
förmåga självständigt, samtidigt som du får priviliget att även arbeta 
med ett team. Du är en mästare! Ni är mästare! Det är ett himla 
skoj spel där man upplever att man får uttrycka det mänskliga 
behov vi fortfarande har och som fortfarande är så viktigt att få 
använda oss utav och uttrycka, att känna oss fokuserade, starka, 
snabba, att vi kan något när det gäller och att vi har varandra att 
kämpa för, och med.
- Linda Fox –Linda

Lipoosten kinttujen vaasalaisnelikko keskittyvät 
poseeraamiseen kun samaan aikaan meidän 
Virpi-lukkari selvästi satsaa enemmänkin 
pelistrategiaan kuvan takanurkassa. 
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2012 PÄÄTTÄJÄISET

Miesten ykkösjoukkue: Pekka Mäntymaa (tehotilaston 
voittaja), Ari Männistö (ulkopelaaja), Ville Kero (sisäpelaaja), 
Keijo Saarenmaa (luottopelaaja), Jani Huosionmaa (vuoden 
tulokas), Sami Kuusisto (pelinjohtaja).
Miesten kakkosjoukkue: Teemu Saari (tehotilaston voittaja), 
Mikko Nelimarkka (yleispelaaja), Aleksi Havulehto 
(ulkopelaaja).
Naisten ykkösjoukkue: Jaana Marjamäki (tehotilaston 
voittaja), TeeaKaisa Vikiö (yleispelaaja), Kirsi Niemi 
(ulkopelaaja), Katariina Perälä (kauden 
yllättäjä).
Naisten kakkosjoukkue: Jasmin Ruutiainen (tehotilaston 
voittaja), Suvi Kela (yleispelaaja), Hanna-Leena Saarenmaa 
(ulkopelaaja).
A-pojat: Juuso Myllyniemi (tehotilaston voittaja), Roope 
Reinikka (yleispelaaja), Jaakko Erkkilä (ulkopelaaja), Valtteri 
Marttila (kauden yllättäjä).
B-pojat: Lauri Heinonen (tehotilaston voittaja), Aleksi 
Jakobsson (yleispelaaja), Jami Qvisen (ulkopelaaja), Jaakko 
Aho (kauden aikana kehittynyt), Valtteri Marttila 
(tsemppipelaaja).
C-pojat: Aleksi Ahola (tehotilaston voittaja), Henrik 
Vuorenmaa (yleispelaaja), Patrik Wahlsten (ulkopelaaja), 
Joonas Rantaniemi (kehittynyt), Juuso Hautamäki (fair 
play).
D2-pojat: Johannes Kupila (tehotilaston voittaja), Valtteri 
Kaatikko (yleispelaaja), Oliver Matila (ulkopelaaja), Joona 
Heinonen (kehittynyt), Wiljam Viitanen (fair play).
D1-pojat: Joni Ojala (tehotilaston voittaja), Anttoni 
Jakobsson (yleispelaaja), Riku Reinikka (ulkopelaaja), Eero 

Perinteisiä kilpailukauden päättäjäisiä vietettiin 27.10 Nuoriskalla. Kaikkiaan liiton ja piirin pesäpal-
losarjoissa oli mukana 15 joukkueetta, joten palkittavia riitti.  Tilaisuuden aluksi seuraväki kunnioitti 
hiljaisella hetkellä Vaasan Mailan johtokunnan jäsenen, varapuheenjohtaja Jaakko Vainionpään muis-
toa. Tieto Jaakon poismenosta saatiin kauden päätöstilaisuuden alla.

Aho (kehittynyt), Olli Saukkoranta (fair play).
E-pojat: Jeremias Kupila (tehotilaston voittaja), Rony Saari 
(yleispelaaja), Mikko Peltomäki (ulkopelaaja), Ville 
Pieniluoma (kehittynyt), Tuomas Kaukoranta (fair play).
F-pojat: Rony Saari (tehotilaston voittaja), Casper Saari 
(yleispelaaja), Jaakko Tunturi (ulkopelaaja), Leevi Kettunen 
(kehittynyt), Tommi Majapuro (fair play).
D-tytöt: Riikka Petell (tehotilaston voittaja), Riikka 
Kuokkanen (yleispelaaja), Nea Iivarinen (ulkopelaaja), Saara 
Tulimaa (kehittynyt), Janina Peltoniemi (fair play).
E-tytöt: Johanna Hyny (tehotilaston voittaja), Julianna 
Peltoniemi (yleispelaaja), Emilia Markkila (ulkopelaaja), 
Nina Lång (kehittynyt), Iisa Rintamäki (fair play).
F-tytöt: Eerika Peltoniemi (tehotilaston voittaja), Sanna 
Särkiniemi (yleispelaaja), Emma Hudd (ulkopelaaja), Eevi 
Hakala (kehittynyt), Ellen Saukkonen (fair play).
G-tytöt: Alexandra Scheweleff (tehotilaston voittaja), Pihla 
Äkkinen (yleispelaaja), Veera Kukkonen (ulkopelaaja), Kaisa 
Viitasalo (kehittynyt), Mimosa West (fair play).
Hattutemppu: Joni Ojala, Aleksi Ahola, Jaana Marjamäki.

Allanin pytty, vuoden nuori mailalainen: Noora Rintamäki.
Ryhtinuoret: Mira Oksakari, Patrik Wahlsten.
Vuoden pelinjohtajat/ valmentajat: Sami Rintamäki, Tommi 
Nevala.
Pesisperhe: Sanna, Tero, Rony ja Casper Saari.
Vuoden tuomari: Julianna Peltoniemi.
Seura-aktiivi: Jukka Heinonen.
Puuhapalkinnot: Carola Niskanen, Arvo Salonen, Aulis 
Ojanperä, Pirkko ja Eino Tikkakoski.
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Tämän vuoden sarjaan ilmoittautui 6 joukkuetta, joiden 

kesken pelattiin yksinkertainen sarja. Kaksi edellistä 

mestaruutta vienyt Wärtsilä lähti ennakkosuosikkina sarjaan, 

mutta mestaruuden nappasikin  ylivoimaiseen tapaan 

ensimmäistä kertaa sarjaan osallistunut  KerabitPro.  

Erityismaininta pitää antaa E-tyttöjen vanhemmille, jotka 

toimivat tänä vuonna turnausjärjestäjänä osallistuen E-

2joukkueella myös turnaukseen, nyt jo toista kertaa.

PUULAAKI 2012 

Kunniataulukko:

1.  KerabitPro

2.  Wärtsilä

3.  RuMa 

4. Uimahalli

5.  E-2 

6. Narrit

1.  KerabitPro

2.  Wärtsilä 3.  RuMa 
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PESISKOULU  

Kesän 2012 Pesiskouluun osallistui 24 lasta. Pesiskoulussa 

opeteltiin pesikseen liittyviä erilaisia, monipuolisia harjoitteita 

liittyen pallon lyömiseen, kiinniottamiseen, heittämiseen ja 

syöttämiseen. Lisäksi harjoitteluun sisältyi erilaisten pelipaik-

kojen pelaamista, tutustumista lajin perussääntöihin ja tieten-

kin pelaamista. Ohjaajina toimivat Kalle Kero, Aleksi Jakobs-

son ja Noora Rintamäki. 

Pesiskoululaiset 2012

Kalle ja Noora jakoivat pesiskoulupaidat, ja vanhemmille vapaaliput 
pesismatsiin

Lexi jakoi pelipallot Pesiskoulun lopuksi osallistujat nauttivat jätskit kiskalla 
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Vaasan Maila osallistui Pesäpalloliiton järjestämään kaksivuo-
tiseen ” Kärkietenijät”-seurajohtajakoulutukseen, jonka tarkoi-
tus on kehittää seurojen johtamista, talouden hallintaa, sekä  
tulevaisuuden suunnittelua. Koulutuksen päätteeksi seurat 
laativat omat toimintakäsikirjat, jotka esiteltiin loppukiilassa 
helmikuussa 2012. Vaasan Mailan toimintakäsikirjan laatimi-
seen osallistui moni seura-aktiivi. Koulutukseen osallistui 
monia Superpesis- ja Ykköspesisjoukkueita mm. Koskenkor-
van Urheilijat ja Vimpelin Veto. 

KÄRKIETENIJÄT

Run2Win

Vaasan Mailan Naiset ja B-pojat osallistuivat kevätkaudella 
2012 juoksu- ja ketteryyskouluun, jossa vetäjänä toimii liikun-
tatieteiden maisteri Seppo Evwaraye, vuoden jenkkifutaaja 
vuosilta 2002 ja 2007. Run2Win juoksukoulun pääpaino on 

nopeudessa, kimmoisuudessa, koordinaatiossa ja juoksuvoi-
massa. Harjoittelussa käytetään apuvälineinä plyoboxeja, 
juoksuvarjoja, vetokelkkoja ja aitoja. Syksyn 2012 kurssille 
osallistuu A-poikien joukkueesta pelaajia. 
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Tuomaritoimintaan järjestettiin 
keväällä koulutustilaisuuksia, ja saa-
tiin värvättyä lähes 40 henkeä 
mukaan kortillisia tuomareita. Siitä 
huolimatta oli kesän aikana tuomari-
kerhon vetäjällä Petri Rantaniemellä 
tuskainen työ saada otteluihin järjes-
tettyä tuomarit. Toiminta vaatii 
mukaan uusia aktiivisia jäseniä.

TUOMARITOIMINTA

MUISTAMISET

Nina Wahlsten 
12.10.1969 - 19.3.2012
Vaasan Mailan toiminnanjohtaja, juniorijohtokunnan 

jäsen Nina Wahlsten menehtyi  19.3.2012  

sairauskohtaukseen kotonaan.  Ninan äkillinen 

poismeno oli järkytys koko seuraväelle.  

Vuosikymmenien ajan Nina antoi seuralle kaikkensa 

suurella sydämellä. Nina jätti lähtemättömän 

positiivisen muiston itsestään. 

Jaakko Vainionpää 
7.2.1956 - 24.10.2012
Vaasan Mailan ja Pohjanmaan Pesiksen johtokunnan 

jäsen Jaakko Vainionpää nukkui pois kotonaan 

Vaasassa 24.10.2012 lyhyen vaikean sairauden 

uuvuttamana.  Jaakko teki pitkän uran Vaasan Mailassa 

toimien eri tehtävissä niin juniori- kuin 

aikuisjoukkueiden parissa.  Jaakko tullaan muistamaan 

vahvana pohjalaisen pesäpallotoiminnan kehittäjänä.

HUTI  2012| 34 |





Pääyhteistyökumppanit:


