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Puheenjohtajan palsta 

Jukka Havulehto:  

Vaasan Maila perustettiin 80 vuotta sitten. Paljon on vettä virrannut Kyrönjoessa 

tuosta ajankohdasta tähän päivään. Matkalla on sattunut ja tapahtunut, on ollut 

myötäistä ja vastaista tuulta. Pitkän ajan seuran ruorissa ollut Erkki ”Ekku” Teppo 

ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävän viime vuoden lopulla. Johtokunta menetti 

ison määrän kokemusta ja tietoa Ekun luovuttua puheenjohtajan tehtävistä. Haluan 

lausua koko seuran puolesta kiitokset pitkäaikaisesta työskentelystä Vaasan Mailan 

hyväksi. 

Muutoksiin liittyy aina myös mahdollisuus uusiutumiseen. Saimme uuteen 

hallitukseen taitavia osaajia ja innostunutta porukkaa. Nykyinen johtokunta edustaa 

laajalla kaarella kokemusta vuosien varrelta aina nuorempiin osaajiin: Veikko 

Leppäniemi, Markku Maja, Tarja Joensuu, Sami Rintamäki, Tero Saari, Pia Haglund 

sekä myös johtokunnan sihteerinä toimiva Niina Autio-Petell. 

Uuden johtokunnan ensimmäisissä kokouksissa pohdittiin pitkään seuran uusia 

siirtoja. Mitkä ovat ne asiat joihin tulevaisuudessa panostetaan? Ensimmäisenä tuli 

kuin luonnostaan seuran talous ja sen saattaminen vakaalle pohjalle. Tämä auttaa 

meitä kehittymään seurana ja pystymme satsaamaan tulevina vuosina juniorityöhön 

ja sen kehittämiseen. Samalla luodaan edellytyksiä edustusjoukkueillemme nousta 

ylemmille sarjatasoille. Toinen tärkeä seikka oli oman valmennustoiminnan 

kehittäminen, jossa toimeen ovat tarttuneet Sami Rintamäki, Tero Saari ja Jussi 

Harju. Jussi tosin lähti perheineen työkomennukselle Dubaihin, joten jäämme 

odottelemaan kutsua viimeistään ensi syksynä treenileirille hiukan lämpimämpään 

paikkaan…  
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Kuten todettua, ensimmäinen vuosi on uudella johtokunnalla taputeltu ja olemme 

itse kukin oppineet taas paljon uutta.  

Kaupunki tuli kuvioihin mukaan entistä suuremmalla voimalla ja myös he ovat 

harjoitelleet uusia asioita kuluvana kautena ja oppineet varmasti uutta ainakin 

pesisstadionin hoidosta. Kiitos kaupungin porukalle, Jari Kiveliön johtamana. Jari 

kertoi alkusyksystä, että kaupunki uusii katsomon penkkejä, vanha grilli saanee 

uuden paikan stadionilla. Sähköinen tulostaulukin on luvassa, toivotaan että se on jo 

ensi kaudella Hietalahden stadionilla.   

Lopuksi voin ilolla todeta, että ensi kaudella pelataan Vaasassa miesten 

superpesistä! Nimittäin Koskenkorva, tutummin Kossu, tuo toukokuussa kotiottelunsa 

Vaasaan, Hietalahden kentälle ja vastaan asettuu Alajärven Ankkurit. Tämä tarkoittaa 

sitä, että Vaasan kasvatit Jere Dahlström ja Aki Orava joukkueineen tulevat 

kohtaamaan toisensa kasvattajaseuransa kentällä. Kiitos Koskenkorvan Ari ”Kille” 

Kilpiölle yhteistyön aloittamisesta seuramme kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on 

kehittää yhdessä junioritoimintaa alueellamme, johon kuuluvat kaupunkimme toinen 

joukkue Vähänkyrön Viesti, sekä Jalasjärven Jalas ja Kauhajoen Karhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
5 

Edustusjoukkue, miehet, Suomensarja  

Vaasan Mailan miesten edustusjoukkue lähti kauteen 2013 hieman epävarmoissa 

tunnelmissa. Jaakko Vainionpään poismeno oli niin seuralle kuin 

edustusjoukkueellekin suuri menetys. Jaska oli aina sanansa mittainen ja todellinen 

toiminnan mies. Jaskan toimiessa taustajoukoissa, saattoi aina luottaa siihen, että 

asiat kyllä järjestyvät. Vuosien varrella Jaakko oli monella tavalla avuksi myös minulle 

itselleni aina siitä alkaen, kun tulin Vaasaan opiskelemaan kymmenen vuotta sitten ja 

jäin myöhemmin tänne töihin. Niistä monista asioista muistan aina Jaskaa lämmöllä. 

Lisäksi joukkueen edelliskesänä aina nousufinaaleihin asti johtanut Sami Kuusisto 

jäi sivuun edustusjoukkueen pelinjohto- ja valmennustehtävistä ja jätti ison aukon 

täytettäväksi. Talviharjoittelu uuteen kauteen aloitettiin kuitenkin hyvissä ajoin, 

vaikka pelinjohtajan etsintä kestikin aina seuraavan vuoden puolelle asti. Jarkko 

Vainionpään paluu monen vuoden jälkeen Mailaan ja Vaasaan yleensäkin, oli hieno 

asia. Nostalgiaa oli myös Mikko Nelimarkan liittyessä vuosien tauon jälkeen 

edustusjoukkueen vahvuuteen. Kokonaan uutena pelaajana joukkueeseen tuli Mikael 

Kilpinen. Joukkue harjoitteli talven hyvällä motivaatiolla. Urheiluhallilla treenattiin niin 

fysiikkaa kuin lajiakin, kun taas Botniahallissa keskityttiin ainoastaan lajiin. 

Urheiluhallilta muistiin jäi erityisesti vanhusten ja junnujen väliset alku- ja 

loppusählyt, joissa voitot menivät vanhoille kutakuinkin 113-4. Mainitsemisen arvoista 

talvikaudesta on myös se, että Mika Joensuu treenasi itsensä todella urheilulliseen 

kuntoon. Hatunnoston arvoinen suoritus. 

Pelinjohtajakuvio selkeni lopulta vuodenvaihteen jälkeen, kun Jarmo Ania lupautui 

tekemään paluun Mailan viuhkanvarteen. Jamon aiemmalla visiitillä Vaasassa pelattiin 

kaksi hienoa kautta, joista tuloksena oli nousu suomensarjasta ykköspesikseen ja 

seuraavana kautena nousijajoukkueella sijoitus ykköspesiksen runkosarjan 

kärkijoukkoon ja selviytyminen jatkopeleissä toiselle kierrokselle. Näistä lähtökohdista 

oli mukava lähteä uuteen kesään Jamon johdolla. 

Kevään ensimmäinen varsinainen sarjapeli oli heti paikalliskoitos Vähäkyröä 

vastaan.  Ottelu oli pitkälti normaalia keväistä hakemista molemmilta, mutta olimme 

silti selvästi VäViä valmiimpia ja voitto irtosi kohtalaisen helposti. Tuolla paikallispelin 

voitolla oli mukava startata kausi. Kuuden voitetun pelin jälkeen ensimmäinen tappio 

joukkueelle tuli seitsemännessä ottelussa länsilohkon selkeää nousijasuosikkia, 
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Ylihärmää vastaan. Vaasassa pelattu ottelu jäikin ainoaksi runkosarjan kotitappioksi. 

Jälleen seuraavista kuudesta ottelusta saimme raapaistua voitot, mutta vierasottelu 

Kannusta vastaan toi kauden toisen tappion. Kannuksen nuorista pelimiehistä 

koostuva joukkue olikin Ylihärmän ohella sarjan haastavin vastustaja. Seuraavat pari 

ottelua onnistuttiin jälleen voittamaan, toinen niistä erinomaisella pelillä Ylihärmää 

vastaan vieraskentällä. Mutta ei kesää ilman häviötä VäVille. VäVin joukkue oli, kuten 

olettaa saattaa, paljon paremmassa iskussa kuin keväisessä kohtaamisessa ja 

Vaasalle pelaaminen Kyrölässä on ollut vuodesta toiseen tuskallisen vaikeaa. VäVi otti 

siis tuosta pelistä ansaitun voiton. Runkosarja päätettiin vielä pariin helpohkoon 

voittoon ja sijoitukseksi runkosarjassa tuli 2. sija 17 voitetulla ja kolmella hävityllä 

pelillä. Ylihärmä voitti lohkon kolmen pisteen erolla Vaasaan. 

Runkosarjan yhteenvetona on syytä mainita Ville Keron huikea lyöntivire koko 

runkosarjan ajan ja sillä irtosikin länsilohkon lyöjä-, tehopiste- ja kärkilyöntitilastojen 

piikkipaikat. Kärkenä pelannut Mikael Kilpinen voitti länsilohkon etenijätilaston ja 

pelasi myös ”ei niin tutulla” 1-vahdin ulkopelipaikalla erinomaisen kesän. Mika 

Joensuu oli niin lautasen ääressä kuin mailanvarressakin vakuuttava koko kauden ja 

pakkasi palkintopokaalin pelikassiin vähintään joka toisen ottelun jälkeen. Jani Pylkkä 

oli talven ja kevään aikana treenannut kinttunsa vikkelään kuntoon ja olikin 

pesänvälillä nopeampi kuin koskaan aiemmin. Paljon kohua joukkueen sisällä 

aiheuttanut kumuralyönti ei peleissä(kään) oikein toiminut, mutta Janin kovat 

pommit, varsinkin 3-puolelle olivat huikeita suorituksia. Vastoinkäymisiäkin kesän 

aikana tuli, sillä Pekka Mäntymaa loukkaantui jo alkukesällä niin, että kausi päättyi 

hänen osaltaan siihen. Samoin Jani Huosionmaan käsivamma vaivasi enemmän tai 

vähemmän koko kesän ja pelejä jäi sen vuoksi useampikin väliin. Olli Peltomäen tulo 

joukkueeseen alkukesästä osoittautui erittäin tärkeäksi, varsinkin mainittujen 

loukkaantumisten vuoksi. Olli pelasikin etukentällä hyvän kesän. Samoin Mailan oma 

juniori Aleksi Havulehto pelasi ennakkoluulottomin ottein ja onnistui vakiinnuttamaan 

paikkansa 3-vahdin tontilta. 

Jatkopeleissä tuli vastaan kukas muukaan kuin Vähäkyrö. Sarjaan oli turvallisempi 

lähteä kotiedun turvin, mutta lopulta tuota etua emme edes tarvinneet. Ensimmäinen 

peli Hietalahdessa pelattiin hienossa säässä ja kohtalaisen runsaslukuisen yleisön 

edessä.  Olimme ottelussa niskan päällä alusta loppuun ja voitto irtosi jaksoin 2-0. 

Toisessa kohtaamisessa Kyrölässä ei ollut edellisotteluun verrattuna samaa kuin hieno 
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sää ja yleisömäärä. Peli oli meiltä niin vaikeaa suorittamista kuin se Kyrölässä vain voi 

olla. Luokattoman ensimmäisen jakson jälkeen pelimme ei paljoa parantunut, mutta 

onnistumisia tuli kuitenkin sen verran, että saimme pari juoksua aikaan ja ulkopeli 

pysyi tiiviinä. Tiivis ulkopeli jatkui vielä supervuoroonkin. Sisävuoron viime 

henkäyksillä onnistuimme saamaan takatilanteen ja siitä seurasi myös voittojuoksu. 

Voitto oli helpotus, sillä kolmas peli olisi varmasti ollut vaikea kotikenttäedusta 

huolimatta. 

Länsilohkon finaalit alkoivat Ylihärmää vastaan vieraspelillä. Kuten runkosarjan 

vastaavassa ottelussa, pelasimme tälläkin kertaa erinomaista ulkopeliä. Lisäksi 

kotiuttajien onnistumiset Ylihärmän tiivistä ulkokenttää vastaan tekivät eron 

joukkueiden välillä. Hietalahdessa pelattu toinen osaottelu oli meiltä edelleen ihan 

hyvää pelaamista. Ylihärmä pelasi kuitenkin huomattavasti parempaa sisäpeliä kuin 

aiemmassa kohtaamisessa, emmekä pystyneet siihen vastaamaan aivan samalla 

tavalla. Tiukka ottelu päättyi Ylihärmälle jaksoin 0-1. Ratkaiseva ottelu pelattiin 

surkeassa säässä Ylihärmässä, jossa kumpikaan joukkue ei esittänyt kummoisia 

otteita. YP-J:n voittaessa ensimmäisen jakson ja Maila toisen, mentiin supervuoroon, 

jonka Ylihärmä onnistui yhdellä juoksulla voittamaan. Meidän osaltamme kausi päättyi 

siihen. Ylihärmä jatkoi lohkojen välisiin nousufinaaleihin Muhosta vastaan, jonka 

tuloksena YP-J nousi ykköspesikseen kaudelle 2014. 

Lopputuloksesta huolimatta kaudesta jäi taas paljon hyviä muistoja. Huumoria 

irtosi varsinkin paikallislehden urheilutoimittajan kommenteista koskien Mailan pelejä. 

Jokaisen pelin jälkeen sai jännityksellä odotella kenen peliesityksiä oli milloinkin 

”suolattu”. 

Kauden päätteeksi Mailan pitkäaikainen ja hyvässä mielessä kerta kaikkiaan 

poikkeuksellinen huoltaja Markku Leivo ilmoitti jättävänsä huoltotehtävät. Päätös on 

täysin ymmärrettävä ja voi kyllä huoletta sanoa, että Markku on tehnyt vähintäänkin 

oman osuutensa Vaasan Mailan riveissä. Markku on vuosien varrella ollut niin tuttu 

näky Mailan treeneissä ja peleissä, että haikea olo väistämättä tulee ja tavallaan 

täysin uusi aikakausi alkaa Markun jäädessä sivuun. Kiitokset vielä Markulle omasta ja 

joukkueen puolesta kaikista yhteisistä vuosista. Kiitokset myös Allan ja Ulla 

Mäenpäselle. Allan on ollut viime vuosina joukkueen ns. henkinen voimavara ja 

hoitanut joukkueenjohtajan ynnä monet muut tehtävät niin hyvin kuin vain pystyy. 
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Ullan panos mm. pelireissujen ja palavereiden ruokien tekemisessä on ollut hieno lisä 

joukkueen yhteiseen tekemiseen. Ilman näitä juttuja tämän lajin harrastaminen ei 

olisi niin mukavaa kuin se on ollut. Kiitokset Markku Majalle panoksesta viime kauden 

joukkueen kokoamisessa. Kiitokset myös seuran puheenjohtaja Jukka Havulehdolle ja 

muille joukkueen taustajoukoissa toimineille henkilöille. Näitä seuran eteen 

pyyteetöntä työtä tekeviä ei varmasti riittävästi osata arvostaa. Toivottavasti myös 

uusia kasvoja tullaan näkemään tulevaisuudessa niin seuran kuin edustusjoukkueen 

huolto- ym. taustajoukoissa. Nyt tekijöitä todellakin tarvitaan. 

Keijo Saarenmaa 

  OTTELUT LYÖDYT TUODUT YHTEENSÄ 

Ville Kero 20 4 + 82 28 114 

Mika Joensuu 20 1 + 37 34 72 

Jani Pylkkä 19 6 + 26 38 70 

Keijo Saarenmaa 19 3 + 13 54 70 

Mikael Kilpinen 20 2 + 5 55 62 

Harri Maja 14 49 6 55 

Kalle Kero 15 2 + 19 22 43 

Jukka Mannila 18 12 23 35 

Mikko Nelimarkka 19 15 19 34 

Jarkko Vainionpää 15 1 + 18 10 29 

Jani Huosionmaa 12 2 + 8 15 25 

Aleksi Havulehto 17 4 14 18 

Pekka Mäntymaa 5 7 9 16 

Olli Peltomäki 11 1 +8  7 16 

Jami Qvisen 9 1 +3  12 16 

Atte  Ala-Honkola 5 4 6 10 
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A-pojat, nuorten Superpesis   

 

Viimeinen askel jäi ottamatta! 

Edellisen kauden karvas lopputulos mielessä lähdimme suunnittelemaan uutta 

kautta, tavoitteena ottaa se ratkaiseva askel eteenpäin, jotta pelimme jatkuvat myös 

runkosarjan jälkeen. Joukkueessa oli luonnollista vaihtuvuutta yli-ikäisiksi jääneiden 

Juusojen Lähde ja Myllyniemi sekä A-J Keskikankaan siirtyessä sivuun. Lisäksi Joonas 

Hautamäki ilmoitti lopettavansa pesäpalloilun toistaiseksi. Uutena kasvona 

joukkueeseen liittyi Vähässäkyrössä jo edellisenä kesänä pelannut ja SMJ:n A-poikia 

edustanut Markus Lehtiniemi sekä välivuodeltaan mukaan innostunut Olli Peltomäki. 

Lisäksi rinkiin nostettiin Mailan edellisen vuoden B-ikäisistä 7 uutta pelimiehen alkua. 

Ringissä oli kunnioitettavat 19 pelaajaa, tosin tarvetta isolle ringille olikin, sillä 

Suomen puolustusvoimat kaipasi erityisesti Mailan A-poikia. Tammikuun erässä 

armeija vei 4 pelaajaa ja saman verran pelaajia päivärahoja lähti tienaamaan 

heinäkuun erässä. Peliaikaa oli siis tarjolla koko ringille. Yksi iso tavoite kesälle olikin 

se, että saisimme parhaan mahdollisen kokoonpanon edes yhteen peliin. Edellisenä 

kesänä näin ei tapahtunut kertaakaan. 
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Talvella pelasimme kaksi harjoitusottelua Kannusta ja Vimpeliä vastaan. Molemmat 

pelit päättyivät tappioon, mutta lopputulosta enemmän pelinjohtoa miellytti 

yhteispelin taso. Olimme selvästi menneet pelaamisessa eteenpäin edelliseen vuoteen 

verrattuna, ja se olikin talvipelien tärkein anti. Vahva ulkopelimme kesti 

pääsääntöisesti hyvin molemmissa peleissä, mutta sisäpelissä riitti parannettavaa 

ulkokauteen lähdettäessä. 

Ensimmäiset sarjapelit pelattiin etukäteen samoista sijoista taistelevia joukkueita 

vastaan, joten hyvä startti kauteen oli tärkeää. Sarjan ollessa kohtuullisen lyhyt 

ottelumäärältään, ei alkuvaiheessa saisi jäädä jälkeen päävastustajista. Toukokuun 4 

peliä tuottivat 5 pistettä, mikä oli hieman tavoitetta jäljessä. Ennen juhannusta 

pelasimme runkosarjan jo puoleen väliin, jonka jälkeen olimme 5. sijalla pari pistettä 

toisesta sijasta kaiken ollessa edelleen täysin auki. 

Lyhyen Juhannus-tauon jälkeen jatkoimme runkosarjan toiselle puolikkaalle 

tavoitteena ottaa riittävä määrä 3 pisteen voittoja, jotta edellä olevat päävastustajat 

saataisiin ohitettua. Pudotuspelien kotietu oli täysin omissa käsissä tässäkin 

vaiheessa. Lopuista runkosarjan peleistä keräsimme kuitenkin saman määrän pisteitä 

kuin keväällä, joten lopulta jäimme 6 pisteen päähän pudotuspeleistä, mikä ei 

tyydyttänyt joukkuetta. Suurin ongelma oli sama kuin edellisenä kesänä, eli 3 pisteen 

voittojen puuttuminen. Voitimme kesän aikana puolet peleistä, mikä normaalisti riittää 

pudotuspeleihin, mutta näistä voitoista vain yksi oli 3 pisteen arvoinen, mikä on liian 

vähän tasaisessa sarjassa. 

Positiivisena asiana kaudesta jäi mieleen se, että emme hävinneet yhtään jaksoa 

rumin numeroin kuten edellisellä kaudella kävi muutaman kerran. Lisäksi esitimme 

muutaman upean nousun ottelun sisällä, ja pidimme Vimpeliä tiukoilla molemmissa 

otteluissamme. Vastaavasti negatiivisena asiana täytyy mainita muutaman selvästi 

hallinnassa olleen jakson menetys, joista seurasi suoraan pistemenetyksiä. Kauden 

arvo-otteluissa Mailaa edustivat A-pojissa toisena pelinjohtajana toiminut Jussi Harju 

sekä B-pojissa Lännen parhaaksi valittu Roope Reinikka. 

Ensi kaudella joukkueen runko säilyy samana, yli-ikäisiksi jäivät Jani Pylkkä ja Olli 

Peltomäki. Joukkue osallistuu sarjaan Vähäkyrön Viestin nimellä, ja harjoitusryhmään 

on nostettu useita viime kesän C-poikien Suomen Mestareita, joista osa pelasi jo viime 

kesänä A-pojissa tärkeissä rooleissa. Sarja tulee olemaan jälleen tiukka, mutta 
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Koskenkorvan kanssa tehtävän yhteistyön kautta joukkueeseen saadaan vahvistuksia 

Superpesis-tasoa myöden. Joukkue lähteekin sarjaan kovin tavoittein uuden 

kotikenttänsä turvin. 

 

 

 

 

 

     

Tehotilasto: 

 

Pelaaja Ottelut Lyödyt Tuodut Yht. 

Kalle Kero 12 1+7 14 22 

Roope Reinikka 14 1 20 21 

Jani Pylkkä 14 14 6 20 

Mikko Hakomäki 13 1+12 6 19 

Jaakko Erkkilä 11 1+1 16 18 

Mikko Ahola 7 2+12 2 16 

Juho Hakomäki 12 1+10 2 13 

Olli Peltomäki 9 1+4 7 12 

Markus Lehtiniemi 13 6 5 11 

Valtteri Marttila 11 1 7 8 

Aleksi Ahola 5 6 0 8 

Lauri Heinonen 10 1 5 6 

Henrik Vuorenmaa 6 2 2 4 

Anttoni Jakobsson 5 2 2 4 

Aleksi Havulehto 11 3 0 3 

Janne Polvi-Lohikoski 10 1 1 2 

Atte Ala-Honkola 2 1 0 1 

Jami Qvisen 2 0 0 0 

Aleksi Jakobsson 1 0 0 0 
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Mailattaret - Naisten edustusjoukkue 

 

Naisten edustusjoukkueen lähti sarjanousijana kauteensa.  

Ennakko-odotuksia oli vaikea asettaa koko kauteen, koska ei tiedetty mitä tuleman 

pitää. Harjoitusringissä oli treenien alkaessa vajaa 10 naista, mutta talven edetessä 

määrä kasvoi kesää kohden 16.  Treenattiin viisi kertaa viikossa ja joulun jälkeen 

muutamaan otteeseen Botnia-hallissa. Nostan tässä vaiheessa jo hattua naisille, 

hyvästä treeniaktiivisuudesta  ja oikeanlaisesta asenteesta!  

Harjoituskauden aikana pelattiin kolme harjoitusottelua, joista kaksi täällä 

Vaasassa sekä yksi Seinäjoella. Hienoa oli huomata, että peli parani ja kehittyi koko 

ajan kesää kohden.  Harjoitussuunnitelmaan oli ennen kauden alkua vielä suunnitteilla 

kolme ulkona pelattavaa harjoitusottelua, jottei kauden ensimmäiset pelit menisi 

opetteluun, mutta määrä jäi kuitenkin kahteen otteluun, jotka molemmat pelattiin 

Kiistolassa.  Nämä ottelut päättyivät Mailattarien voittoon.  
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Kausi lähti liikkeelle takerrellen, tuli voittoa ja tappiota vuorotellen ja sitten kauden 

viidennen pelin jälkeen hanat aukesivat ja naisilla alkoi neljän ottelun voittoputki. Sen 

jälkeen oli jo selvää, että pudotuspelipaikasta taisteltaisiin. Odotukset joukkueen 

sisällä kasvoivat. 

Harmittavasti kesän tärkeimpiin peleihin sattui kuitenkin paljon loukkaantumisia 

sekä avainpelaajien poissaoloja, jotka vaikuttivat pelisuorituksiin vähemmän 

positiivisella tavalla. Ikävä kyllä, myös joukkueemme kokemattomuus näkyi tiukan 

paikan tullen. 

Meidän onneksemme länsilohko oli erittäin tasainen ja otteluita pelattiin ristiin eri 

joukkueiden välillä. Pisteet jakautuivat tasaisesti kuudelle lohkon joukkueelle. 

Vaikkakin keskikesän pelit menivätkin molli-voittoisesti, naiset ryhdistäytyivät ja 

käänsivät kurssin parempaan. Näin ollen runkosarjan viimeisessä pelissä ratkaistiin 

lohkon pudotuspelipaikat. Täytyy sanoa, että saappaat jalassa kaaduttiin ja hienosti 

taisteltiin. Kauden viimein ottelu päättyi meidän hyväksi, mutta pudotuspelipaikka jäi 

kahden pisteen päähän, harmittavasti.  
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Kesä oli täynnä uusia ja jännittäviä kokemuksia, oli hienoa huomata, että talvella 

tehty työ kantoi hedelmää ja pystyimme pelaamaan hyvää pesäpalloa. Tästä on hyvä 

jatkaa kohti uutta kautta 2014. 

Erityisen iso kiitos itse mujuille, jotka jaksoivat pelien ja treenien lisäksi tehdä 

ahkerasti talkoita ja kerätä rahaa joukkueellemme.  

Haluamme kiittää myös yhteistyökumppaneita, toimitsijoita otteluissamme, 

taustajoukkoja sekä uskollisia fanejamme! 

 pelaaja ottelut lyödyt tuodut yhteensä 

Katariina Perälä 16 5 35 40 

Jaana Marjamäki 15 3 + 11 21 35 

Teea-Kaisa Vikiö 16 28 3 31 

Netta Löytynoja 13 24 5 29 

Sanni Tuomiaho 13 21 6 27 

Mira Tuominen 14 1 + 8 14 23 

Satu Sillanpää 11 5 10 15 

Jasmin Ruutiainen 14 1 13 14 

Kirsi Tirkkonen 13 3 11 14 

Maria Torpisto 15 6 7 13 

Reija Alamäki 13 3 8 11 

Janette Kivimäki 14 2 7 9 

Heidi Luoma 14 6 1 7 

Mari Alatalo 2 1 0 1 

Petra Alamäki 5 0 1 1 

Noora Rintamäki 2 0 0 0 
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Naisten kakkosen ihan ykköskausi 

 

Naisten kakkosjoukkue pelasi kesällä 2013 piirisarjaa, josta kesän päätteeksi 

noustiin maakuntasarjaan loppujen lopuksi hyvinkin selvällä piste-erolla seuraavaan 

joukkueeseen. Jos kehumaan tahtoisi alkaa, voisi jopa sanoa, että aika hyvin hallittiin 

sarjaa. Kesän aikana pelatuista peleistä saatiin jokaisesta pisteitä, kaksi hävittiin 

superissa ja yksi voitettiin, kaikista muista saatiin täydet pinnat. Pelaajia joukkueessa 

oli aina D-tytöistä hiukan vanhempiin naisjunioreihin. Suurin osa kauden aikana 

pelanneista oli seuran omia C-tyttöjä. Kokemus vaihteli yhdestä D-tyttöjen 

pelisarjakesästä useampaan superin vuoteen, aikamoinen seurakunta siis oli 

kyseessä! Silti mahduttiin kaikki saman sateenvarjon alle ja jokaiselle löytyi kauden 

mittaan oma vastuunsa ja roolinsa. Naisten kakkosjoukkueen kesä oli täynnä 

onnistumisia, iloa, riemua ja voittoja mutta myös epäonnistumisia ja pettymyksiä, niin 

kuin asiaan kuuluu.  Meidän nuorten ja kokemattomampien pelaajien täytyy vielä 

opetella toipumaan virheistä, koska niitä tulee kaikille. Saa ja pitää kaatua, kunhan 

vaan nousee yhden kerran enemmän kun kaatuu, siinä on yksi tämän kesän 

tärkeimmistä opetuksista. Ja niin kuin Kirsi monesti kesän aikana muistutti; jos ei 

pesäpallopelissä kukaan tekisi virheitä, ensimmäinen peli olisi vieläkin käynnissä.  

Joukkueen kivijalkojen Paukun ja tuplaroolissa olleen Kirsin lisäksi kesän aikana 

esiin nousi monia uusia vastuunkantajia ja yllättäjiä, sekä niitä jotka nöyrästi hoitavat 

oman hommansa pelistä toiseen sen suurempia huutelematta. Kaikille näille 

pelaajatyypeille oli ja on tilausta yhden joukkueen sisällä.  Nuoremmasta kaartista 

esiin nousivat erityisesti joukkueen kuopus vasta D-ikäinen Tiuku ja toista vuotta 
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pesistä pelaava multilahjakkuus Saara, joiden taidot ja vastuu karttuivat tasaista 

tahtia kesän edetessä ja jotka loppukaudesta olivatkin tärkeä osa joukkueen runkoa. 

Unohtamatta muitakaan junnareita, kahta kappaletta Riikkaa ja yhtä kappaletta 

Veeraa, jotka kehittyivät huimasti erityisesti ulkopelissä ja ovat tämän kauden jälkeen 

valmiita vieläkin suurempaan ulkopelivastuuseen, sekä Neaa ja Jennaa, joka onkin 

monella tavalla jokaisen valmentajan ihannepelaaja. Jenna nimittäin yrittää täysillä 

AINA ja jaksaa myös väsymättä tsempata muita. Jennan kaltaisten pelaajien merkitys 

joukkueelle korostuu eritoten niissä peleissä kun kaikki ei sujukaan niin kuin pitäisi. 

Hiukan vanhempien naisjunioreiden edustuksesta joukkueesta vastasivat tänä vuonna 

Suvi, Paula, Ninnu ja vielä kesken kauden mukaan tulleet Eve ja Maria. Naisten 

edustusjoukkueesta lainalla kävivät Noora ja Petra parissa pelissä ja Mari ja Jannu 

yhdessä, kiitos mukanaolosta myös teille! Erityiskiitos kaikkien puolesta myös 

joukkueen muumimammalle (tunnistanee itsensä), jonka väskystä löytyi tänäkin 

vuonna kaikki tarvittava maan ja taivaan väliltä.  

 

Kausi pistettiin pakettiin C-tyttöjen kanssa yhteisellä Power Parkin retkellä ja parin 

muunkin ruokailuhetken merkeissä, koska vaatiihan nousukausi juhlikseen ainakin 

parit pöperöt. Uuteen kauteen ja sarjaportaaseen lähdetään odottavin mielin, 

joukkueen sisällä ja taustalla ihmiset pysyvät mutta roolit muuttuvat. Mitä se sitten 

 

Pia, Kirsi ja Niina 
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Pelaaja Ottelut Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Pauliina Pokela 7 4+38 21 63 

Riikka Petell 8 12 22 34 

Veera Hautala 8 1+3 29 33 

Kirsi Maja 8 24 0 24 

Petra Alamäki 2 1+7 12 20 

Riikka Kuokkanen 7 0 20 20 

Paula Kaksonen 7 8 10 18 

Noora Rintamäki 2 1+3 5 9 

Eveliina Pesonen 5 1+5 3 9 

Saara Tulimaa 5 2 7 9 

Tiia Majaniemi 7 1+3 4 8 

Mari Alatalo 1 6 1 7 

Jenna Majaharju 5 1 6 7 

Maria Kukkonen 4 4 2 6 

Suvi Kela 6 1+4 1 6 

Janette Kivimäki 1 0 4 4 

Ninnu Myllyniemi 4 1 3 4 

Nea Iivarinen 1 0 1 1 

 

 

VM C-tytöt 2013 

 

Kausi oli yhdellä sanalla kuvaten mielenkiintoinen. Kauteen lähdettiin sillä 

tarkoituksella, että pelataan C-tyttöjen piirisarjaa, ja osa tytöistä paikkaa 

vajaamääräistä naisten piirisarjaporukkaa.  
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Lopputulema oli, että jouduttiin C-tyttöjen kilpasarjaan, ja olimme siellä ainut 

joukkue, mikä alunperin olisi halunnut pelata piirisarjaa. Kesän lähestyessä joukkue 

oli innokas ja valmiina pitkään kesään. Kilpasarja osoittautui juuri niin kovaksi, kun 

olimme Niinan ja Pian kanssa pohtineet sen olevan. Tytöt suoriutuivat sarjapeleistä 

arvosanalla hyvä. Kokemusta karttui ja nähtiin, millaista tekeminen voi olla kun 

pelaaminen on aloitettu varhaisessa iässä. Suurimmalla osalla meidän joukkueesta oli 

kuitenkin aika vähän vuosia alla. Joka peliin lähdettiin parantamaan jotain osa-aluetta 

meidän pelissä ja siinä onnistuttiin hyvin. Kun ei fokusoitu pelkkään voittoon tai 

juoksumäärän maksimointiin, rupesi tulosta tulemaan ja ulkopelin kehitys oli 

huomattavaa. Pelipaikat selkesivät monille ja liikkumisesta kentällä tuli automaattista. 

Pelipaikat vaihtui ja osa löysi paikkansa kentältä sellaiselta paikalta, mihin ei ollut 

edes valkkutiimillä alunperin tullut mieleen kyseistä pelaajaa ”istuttaa”. Hyvinä 

esimerkkeinä tähän mainitsisin Jenna Majaharjun, Saara Tulimaan ja Tiia Majaniemi.  

 

Tytöthän osallistuivat myös leirille, mikä pidettiin Turkkuses. Siellä osallistuttiin 

pelisarjaan, ja siellä tytöt kokivat myös kesän ensimmäisen voittonsa. Vastassa oli 

Janakkalan Paukku ja ottelu voitettiin tasaisen väännön jälkeen juoksuin 8-7. Se 

riemu oli jotain ihan uskomatonta. Vieläkin menee kylmät väreet kun siitä kirjoittaa. 

Leiri oli raskas tytöille, sekä fyysisesti ja henkisesti. Pelattiin 8 ottelua 5 päivään ja se 

näkyi kaikissa, jopa valkkutiimissä. Silti se oli todella iso osa meidän kesää ja 
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kehitystä, ja siitä hatunnosto likoille. Hyvin vedetty. 

Kiitokset kaikille meidän kanssa töitä tehneille ja erityinen KIITOS Niina Autio-Petell 

kaikesta joukkueen eteen tehdystä ”askartelusta”. Ilman sua ei oltais saatu kaikkea 

mitä saatiin.  

Kirsi & Pia 

Pelaaja Ottelut Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Essi Erkkilä 5 3 7 10 

Riikka Petell 5 1+5 3 9 

Riikka Kuokkanen 5 3 6 9 

Veera Hautala 5 2 7 9 

Jenna Majaharju 5 0 7 7 

Tiia Majaniemi 4 5 0 5 

Saara Tulimaa 4 0 3 3 

Annoora Ala-lähdesmäki 5 3 0 3 

Saija Airitsalo 2 1 0 1 

Nea Iivarinen 3 1 0 1 

Henna Järvimäki 5 1 0 1 

Tiia Räsänen 3 0 0 0 

Josefiina Ala-aho 5 0 0 0 

 

C-pojat Suomenmestareiksi! 

 

Vaasan Mailan C-ikäluokan kasvatit saavuttivat leiriviikon päätteeksi 2.8.2013 SM-

kultaa tiukassa loppuottelussa Oulun Lippoa vastaan tuloksella 2-1 (2-9, 14-6, 0-0, 5-

4). Joukkue koostui Vaasan Mailan ja Vähänkyrön Viestin yhdistelmäjoukkueesta, joka 

pelasi tänä vuonna VäVin nimen alla. Onnittelut koko joukkueelle!  
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D-tytöt 2013 

D-tyttöjen harjoittelukausi käynnistyi jo lokakuun 2012 lopussa, viikko-ohjelmaan 

kuului saliharjoitukset Hietalahden ja Länsimetsän kouluilla ja lyöntitalli. 

Valmennuksesta vastasi Sami Rintamäki, apunaan Miia Äkkinen ja syksyllä myös 

Merja Kuukasjärvi. Harjoituspäiväkirjan mukaan ulos stadionille on päästy 

ensimmäisen kerran sunnuntaina 21.4.2013, ulos siirtyminen tuntuu joka vuosi yhtä 

kivalta ja erikoiselta. 

Kevätkunnari-turnaus Kankaanpäässä järjestettiin 11.5.2013 ja tällä porukalla sinne 

osallistuttiin jo neljättä kertaa. Neljä harjoituspeliä antaa hyvän startin pelikaudelle. 

D-tytöt osallistuivat pelisarjaan ja lohkossamme pelasivat Vaasa, Jalasjärvi, 

Kauhajoki, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki ja Vähäkyrö. Sijoituimme oman 

lohkon loppupäähän, muutama piste kuitenkin taskussa. Joukkuehenki oli korkealla 

koko kesän ja sen avulla jaksettiin 

tsempata nekin pelit jotka reilusti 

hävittiin. Yksi kesän ikimuistoisimmista 

sarjapeleistä oli heinäkuun helteissä 

Nurmossa pelattu ottelu, jonka jälkeen 

tytöt pulahtivat pelipuvut päällä 

Tanelinrantaan uimaan.   

  

30.6.-5.7.2013 oli pesiskesän kohokohta, 

kun osallistuimme Kempeleessä 

järjestetylle Suurleirille.  
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Leirillä pelinjohtaja Sami Rintamäki sai kunnian toimia Itä-Länsi-ottelussa Lännen 

joukkueen valitsijana. Vaasan Mailan joukkueesta Itä-Länsi-otteluun valittiin Johanna 

Hyny. 

 

 

Syyskuun tekniikkakilpailuun Lappajärvelle 15.9.2013 Vaasan Mailasta valittiin Emilia 

Markkila, Johanna Hyny, Petra Äkkinen ja Nina Lång.  

 

D-tytöissä siirrytään pelaamaan pesäpalloa kolmella palolla, kun siihen asti on pelattu 

naperosääntöjen mukaan eli kaikki ovat saaneet lyödä vähintään kerran sisävuoron 

aikana. Alkukesästä Vaasan tyttöjen sisävuorot olivatkin melko lyhyitä, mutta leirillä 

opittiin pelaamaan peliä kolmella palolla ja saatiin pelattua pitkiäkin sisävuoroja. 

Kenttäkin kasvoi tenavakentästä juniorikentäksi. Pesisväen kesken usein sanotaankin 

että peleissä hyvin huomaa ketkä ovat ensimmäisen vuoden D-tyttöjä ja ketkä toisen 

vuoden D-tyttöjä. Joukkueessamme yhtä pelaajaa lukuunottamatta tytöt olivat juuri 

tätä ensimmäisen vuoden vuosikertaa. Odotukset ensi vuodelle ovatkin aika korkealla 

kun kesä 2013 opeteltiin uusilla systeemeillä pelaamaan ja vuonna 2014 katsotaan 

mihin taidot toisena kesänä oikein riittävätkään. 

 

Jos yhdellä sanalla pitää kuvata pesiskesää 2013, niin ensimmäisenä tulee mieleen 

JÄÄPUSSIT. Niitä nimittäin kului lyöntien kovetessa enemmän kuin aikaisempina 

vuosina yhteensä, viimeisimpänä käyttökohteena kahden tytön nilkkavammat kauden 

päättäjäisreissulla Kaskisissa. 
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Pelaajatilastot 

Pelaaja L T KL 

Emilia Markkila 5 5 10 

Iisa Rintamäki 5 7 12 

Janina Peltoniemi 4 6 10 

Jenni Riippi 2 4 6 

Jessica Ehrström 4 2 6 

Johanna Hyny 9 5 14 

Josefin Ruutiainen 4 6 10 

Julia Rantaniemi 2 8 10 

Maiju Nieminen 0 6 6 

Nina Lång 1 5 6 

Petra Äkkinen 4 17 21 

Roosa Mykkänen 3 2 5 

Rosanna Ala-Lähdesmäki 3 8 11 

0Sofia Klemola 3 2 5 

Veera Sillanpää 17 6 23 

 

Ottelut 

KaKa-VM 2-1 (7-8, 16-5, 1-0) 

JaJa-VM 2-0 (13-5, 9-3) 

VM-PeTo 0-2 (1-22, 1-17) 

VM-VäVi 0-2 (0-10, 0-15) 

VM-NJ 0-2 (4-11, 2-19) 

Virkiä-VM 2-0 (8-7, 6-1) 

VM-Virkiä 0-2 (0-10, 5-15) 

VäVi-VM 1-0 (4-4, 11-4) 

NJ-VM 2-0 (12-1, 14-6) 

PeTo-VM 2-0 (14-4, 17-6) 

VM-KaKa 2-1 (8-7, 1-10, 5-4) 

VM-JaJa 2-1 (4-3, 6-8) 
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Emilia 

Joukkueen taistelija ja vauhdinpitäjä ulkopelissä, varma pelaaja sisäpelissä. 

Tekniikkataituri. 

Iisa 

Kehittynyt huikeasti kauden aikana, pallo lentää kovaa sekä sisäpelissä että 

ulkopelissä. 

Janina 

Hakee palloja huikean laajalla alueella ulkokentällä, sisäpelissä omat 

erikoiskierteet johtavat kunnareihin 

Jenni 

Näppilyöntien ekspertti, oma nimikkonäppikin löytyy. Taitava pelinlukija 

ulkopelissä. Kannustaa aina joukkuetta. 

Jessica 

Rauhallinen ratkaisija sisäpelissä. Varma lyöjä ja 10 senttiä lisää toi palloon 

paljon vauhtia. 

Johanna 

Lännen kovin niin ulko- kuin sisäpelissä. Tekee mieluusti niinkuin itse haluaa ja 

hyvä tulee. 

Josefin 

Hjuva tsemppi treeneissä ja peleissä. Ei anna armoa vastustajalle eikä itselleen. 

Jääpussien rakas ystävä. Joukkueen tuki...nilkkatuki. 

Julia 

Varmat vaihtolyönnit, joukkueen ahkerin harjoittelija. Hymy huulessa harkoissa 

ja peleissä. Kun kaukaa tulee treeneihin ei kannata treenata huonosti. 

Maiju 

Varma ja voimakas pelaaja, ei pelkää kentällä koviakaan lyöntejä, ulkopelissä 

kuviot hienosti hallussa. Nappasi leirillä muutaman kepeän kopin. 

Nina Varmaotteinen ja monipuolinen pelaaja. Tekee asiat täysillä...kun tekee. 

Petra 

Takakentän rohkea taistelija, joka syöksyy palloihin laajalla alueella...ja kerran 

kotipesäänkin. 

Roosa 

Rauhallisen ulkokuoren takaa paljastuu hurjan voimakas lyönti ja heitto… 

rauhallisen kuoren alta kuuluu välillä myös mukavaa pölinää. 

Rosanna 

Hienoa pesävahtityöskentelyä, voimakas lyöjä. Rauhallinen tyttö muuttuu pelissä 

taistelevaksi tsemppariksi. 

Sofia 

Tsemppari, joka jaksaa hienosti treenata hyvällä keskittymisellä. Väläytteli 

lyöntivoimaansa lyömällä useita juoksuja kesän aikana. Onneksi keksi palata 

pesiksen pariin. 

Veera 

Ulkopelissä taistelee jokaisen tilanteen loppuun saakka, sisäpelin varma 

ratkaisija. Tsemppaa pelissä aina muita. 
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D-pojat 2013  

 

Talviharjoittelu 

Uuteen kauteen lähdettiin harjoittelemaan marraskuun aikana. Ryhmä oli laaja 

kokoelma eri ikäisiä pelaajia ikäluokissa 1998-2002. Talvikaudella treenattiin 

Hietalahden koululla, lyöntitallilla sekä Urheiluhallilla. Hietalahden treeneistä kaikki 

muistavat erityisesti Teron intensiiviset kuntopiirit, joissa mentiin kestokyvyn 

ylärajoille. Tavoitteena peruskunto kesän peleihin. Lyöntitallilla treenattiin erilaisia 

lyöntejä ja näppejä. Keväällä harjoitteluohjelmaan otettiin merkkiharjoitusta ja 

pelitilanneharjoittelua. Ennen ulkokautta treenattiin aktiivisesti noin 3 kertaa viikossa 

marraskuulta huhtikuulle ja luotiin perusvalmiuksia kaudelle. 
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Siirtyminen kesäkauteen 

Kesäkauteen siirryttäessä meillä oli koossa 15 pelaajaa. Päätettiin lähteä 

pelaamaan piirin pelisarjaa. Kauden tavoitteeksi asetettiin, että pelataan kaikki pelit ja 

haetaan pelikokemusta. Talvella oli treenattu innokkaasti ja melkein aina oli lähes 

koko tiimi treeneissä. Kun pelikausi alkoi, ohjelmassa oli yhteensä 14 sarjapeliä ja 

valtakunnan leiri Kempeleessä. Kesällä treenattiin kaksi-kolme kertaa viikossa.  

Valtakunnan leirin Kempele 29.6-5.7.2013. 

Leirille lähdettiin 12 pelaajan ja 3 vetäjän voimin. Säätiedotus ennusti alkuun 

hienoa ja lämmintä heinäkuun eka viikkoa, mutta toisin kävi. Viimeistä päivää lukuun 

ottamatta jokainen leiripäivä oli sateinen. Se ei kuitenkaan menoa haitannut. Pelit 

pelattiin pääosin Oulun kentillä ja matkaa majoituksen ja kenttien välillä oli paljon. 

Joka päivä ajeltiin reilu 100 km pelimatkoja. Pelejä pelattiin 2-3 päivässä ja lisäksi oli 

1-2 järjestelyvuoroa, joten ohjelmaa leirillä todella riitti. Vapaa-aikaa ei paljon ollut. 

Hienoa oli, että koko leirin ohjelma hoidettiin poikien ja vetäjien voimin hienolla 

meiningillä. Peleissä vastaan tuli kovia vastustajia alkusarjassa. Jatkosarjassa ja 

loppupeleissä vastus tasoittui ja loppupelit olivat hieno kokemus. Sijoituksissa 

saavutimme tuloslistan loppupään sijoituksia, mutta leirille lähdettiinkin hakemaan 

hyviä pelejä ja rennon mukavaa leiriä. Siinä onnistuttiin mainiosti. Leiri oli fiilikseltään 

hieno ja olisi hyvin voinut jatkaa toisenkin leiriviikon. Leirillä joukkuetta hieman 

haittasivat loukkaantumiset. Sateinen ja hieman viileä sää aiheutti revähdyksiä, jotka 

leirin puolivälissä veivät joukkueesta monta pelaajaa vaihtopenkille. Uusia vastuita oli 

siis tiedossa pelaajille, joten uusia pelipaikkoja oli tarjolla kaikille pelaajille leirin 

aikana. Johannes Kupila edusti joukkuettamme hienosti poikien pelisarjan Itä-Länsi-

pelissä. Lisäksi erityisen hienoa oli kaikkien poikien hyvä käytös ja täsmällisyys leirin 

aikana. Leiri edusti jälleen kauden huippuhetkiä. 

Piirin pelisarja 

Sarjassa pelattiin yhteensä 12 sijoitusottelua ja lopputurnaus. Lopputurnaus 

pelattiin Kuortaneella ja vastassa olivat Kuortaneen kunto ja tuttu Vähänkyrön viesti. 

Lopputurnauksen pelit olivat jälleen yllättäviä. Turnauksessa Vävi oli meitä vahvempi 

mutta Kuortaneelta otettiin pisteet Vaasaan. Pelin jälkeen kävimme Seinäjoen ABC:llä 

nauttimassa viimeisen pelireissujen jälkeisen aterian. Sijoitukseksemme piirin sarjassa 

tuli 12. Kauden aikana kokoonpanoja otteluissa vaihdeltiin sen mukaan, että pojille 
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annetaan tasapuolisesti peliaikaa ja koulutettiin pelaajia pelaamaan ja annettiin uusille 

tulijoille pelimahdollisuuksia. Vastustajaa vahvemmin pelasimme kolmessa pelissä ja 

vastustaja oli meitä vahvempi yhdeksässä pelissä.  

 

 

Kaudella 2013 D-pojissa pelasivat: 

Johannes Kupila (yleispelaaja),  Henrik Niskanen, Jeremias Kupila, Teemu 

Majaharju, Seppo Porspakka, Aleksi Hakamäki, Valtteri Kaatikko pistetilaston 

voittaja), Oliver Matila (Vaasan Mailan ryhtinuori 2013), Rony Saari (ulkopelaaja), 

Tuomas Kaukoranta (Fair Play),  Luukas Peltokorpi (kauden aikana kehittynyt), 

Aleksi Virkkala, Ville Pieniluoma, Mattias Asp, Casper Saari. 

 

Yhteenveto 

Takana on jälleen antoisa kausi. D-pojissa oli tällä kaudella mukana 

kokemukseltaan aika laaja joukko poikia. Hienoa on ollut seurata poikien kehitystä. 

Kaikki ovat kehittyneet lajissa, mikä on aina kuitenkin se paras palkinto kaudesta. 
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Haluan tässä kiittää kaikki poikia, valmennukseen ja pelijohtoon osallistuneita Teroa 

ja Reijoa, ja kaikkia teitä vanhempia, jotka ovat osallistuneet kuljettajina ja muina 

tärkeinä tukihenkilöinä ja kannustajina ja näin osaltanne tehneet tästä hyvän ja 

onnistuneen kauden. 

 

Joukkueen valmennuksesta tällä kaudella ovat vastanneet Tero Saari ja Mika 

Niskanen. Huoltaja toimi Reijo Porspakka. Joukkuetta johti Mika. Pelejä johti Tero. 

-Mika Niskanen 

 

Tilastot: 

  tuodut lyödyt kunnarit yhteensä 

Valtteri Kaatikko 14 14 1 29 

Tuomas Kaukoranta 6 17 1 24 

Johannes Kupila 6 11 0 17 

Henrik Niskanen 16 1 0 17 

Oliver Matila 9 8 0 17 

Ville Pieniluoma 16 0 1 17 

Rony Saari 8 9 0 17 

Jeremias Kupila 4 11 0 15 

Luukas Peltokorpi 6 4 0 10 

Aleksi Hakamäki 5 3 1 9 

Mattias Asp 7 2 0 9 

Arttu Varhainen 2 2 0 4 

Aleksi Virkkala 0 3 0 3 

Teemu Majaharju 0 2 0 2 

Seppo Porspakka 2 0 0 2 

Casper Saari 1 1 0 2 
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E-tytöt  2012-2013  

 

Kirsi oli ottamassa vetovastuun itselleen tulevalle kaudelle E-tytöissä, jossa 

pelaamista jatkoi myös hänen omat tyttäret ”Jultsu” & Eerika.  E-tyttöjä oli 

jatkamassa vain 8, joten Kirsi pyysi minua mukaan ja ehdotti, jotta ottaisimme rinkiin 

myös F-ikäisen tyttäreni Mean. Vuodenvaihteen jälkeen Ina lopetti ja rinkiin jäi tyttöjä 

vain 8 (Julianna, Susanna, Sanna, Ella, Eevi, Nea, Eerika sekä Mea). Silti vedettiin 

koko talvi treenaten 2 kertaa viikossa , lyöntitallilla ja Hietalahden koululla. Joskus 

jopa valmentajien pikkumuksut olosuhteiden pakosta mukana. Olivia, Ida ja Juuso 

tulivat hyvinkin tutuiksi tälle porukalle. 

 

kiilassa huomasi hauskasti -01,-02,-03 kokoerot =) 
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Kun meiltä valmentajilta loppui tietotaito, konsultoimme ahkerasti ja pyysimme 

neuvoja muilta konkareilta. Kirsi kääntyi Saaren Teron puoleen ja Maija puolestaan 

Haglundin Pian.  Kummipelaaja Mikko Nelimarkka kävi myös vetämässä yhdet treenit 

urheiluhallilla.  Kiitokset siis teillekin!!! 

Kesän pelit aloitimme toukokuussa Kankaanpään turnauksella. Joukkuettamme 

täydensimme innokkaista F-tytöistä, mukaan lähti Ellen ja Enni. Päivä oli sateinen ja 

kylmä, mutta intoa ja iloa riitti.  

 

Kesällä pelasimme piirisarjaa ja F-tytöistä mukaan tuli vaihtelevasti myös Emma, Lilli, 

Sara, Eena ja Ada. Leireille ei lähdetty, mutta pelejä kesälle kertyi silti 14, ja 

muutama 3-0 voittokin tuli plakkariin tällä porukalla. Hyvä meidän tiimi!!  

 

voitontanssi 

Kesän aikana harjoitusrinkiimme saimme vielä Eevan, mutta hän ei peleihin tullut 

mukaan.  

Joukkueen omat päättäjäiset vietimme lokakuussa Cinemabowlingissa; hauskaa oli 

ja tytöt olivat kyllä ylivoimaisia, vaikkakin Kirsillä oli hallussaan ”pallo kuin pallo” ja 

Maijalla rännit ylhäällä! heh. Nälkäisenä kenenkään ei tarvinnut kotiin lähteä, vaan 

mentiin vielä kadun toiselle puolelle Raxiin syömään. Jaoimme siellä myös tytöille 

lajipatsaat sekä lahjakortit Glitteriin. BLING BLING` iä sen olla pitää, niin ja PINKKIÄ 

– kuten merkkiviuhkassammekin !!  

Tyttöjen perheille kuuluu myös kiitokset!! Hoiditte hienosti kimppakyyditykset 

peleihin sekä talkootyöt ja meidän oman kaffipöydän tarjonta/myyminen tyttöjen 

kotipeleissä. Sannan perheelle extrakiitokset, kun hommasitte meille sponsorit ja tytöt 

saivat uudet oranssit Adidaksen t-paidat.  
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ne oikeat E-tytöt! 

Nyt saatte tytöt jatkaa jälleen Samin & Peten valmennuksessa! Sekä Juliannalle ja 

Susannalle tsempit noustessanne D-tyttöihin! Nähdään taas pesishoodeilla  ja 

muistakaa: TIMANTIT ON IKUISIA!!!!   

 

Valmentajakaksikko: Kirsi Keskitalo & Maija Peräsalo 

 
E-TYTÖT 

Ottelut  Lyödyt  Tuodut  YHTEENSÄ 

Julianna Peltoniemi 14 3+43 29 75 

Susanna Herttua 13 32 20 52 

Eerika Peltoniemi 14 19 23 42 

Ella Pajuluoma 14 2+21 15 38 

Nea Pränny 13 19 14 33 

Sara Ahola 9 10 18 28 

Sanna Särkiniemi 11 9 17 26 

Eevi Hakala 11 4 22 26 

Mea West 13 3 23 26 

Ellen Saukkonen 9 1+8 10 19 

Emma Hudd 8 7 11 18 

Enni Heikkinen 7 3 8 11 

Ada Karlsson  3 3 2 5 

Liljaana Ala-Lähdesmäki 2 1 1 2 

Eena Rintamäki 1 0 0 0 
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F-tytöt 2013 

 

Edessä vasemmalta: Natalie Sirviö, Veera Kukkonen, Enni Heikkinen, Emmi Sui, Emma Hudd, Liljaana Ala-

Lähdesmäki, Mea West. Takana: Petri Heikkinen, Ellen Saukkonen, Ada Karlsson, Sara Ahola, Eena Rintamäki, Sami 

Rintamäki. 

Mailan F-tyttöjen aurinkoiseen pesäpallokesään kuului melkein sata yhteistä 

harjoitusta sekä aluesarja, harjoitusottelut, turnaukset ja leirit yhteen laskettuna 35 

peliä. Ja tietysti mittaamaton määrä iloisia ilmeitä! 

Kesän aikana mukana oli myös muutamia G-ikäisiä, jotka pärjäsivät hienosti 

vanhempien seurassa. Kaiken kaikkiaan kentällä kävi peleissä 18 eri pelaajaa ja 

harjoituksissa nähtiin vielä jokunen lisää. 

Joukkue harjoitteli marraskuusta alkaen lyöntitallilla ja Länsimetsän koululla. 

Ulkokaudella treenaamista jatkettiin niin kauan kuin säät sen sallivat eli syyskuun 

loppuun asti. 

Pelikausi alkoi toukokuussa harjoitusturnauksella Kankaanpäässä ja päättyi 

elokuun lopussa Hietalahden pesäpallostadionilla aluesarjan lopputurnaukseen, jossa 

joukkue pelasi parhaat pelinsä ja otti viidennen sijan kovatasoisessa seurassa. 

Innokas ja tasainen porukka on kehittynyt vakaasti, sillä edellisenä kesänä sijoitus 

aluesarjassa oli yhdeksäs. 
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Joukkue kävi pelaamassa ja pitämässä hauskaa myös alueleirillä Lappajärvellä ja 

valtakunnallisella naperoleirillä. Ulvilassa nähtiin, että Mailan F-tytöt olivat hyvä 

vastustaja ihan mille tahansa joukkueelle. 

 

Ulvilan leirillä hymy ei hyytynyt edes Pikku Kakkosen kameroiden edessä 

Kesän kohokohdista ei voi jättää mainitsematta myöskään Vaasan F-junioreiden 

hegemoniaottelua tytöt vastaan pojat. Pelihän päättyi tiukan kamppailun jälkeen 

tyttöjen rajattomaan riemuun lukemin 1-0 (13-13, 12-11). 

Joukkueessa pelasivat Ada Karlsson, Alexandra Scheweleff, Eena Rintamäki, Elisa 

Hyny, Ellen Saukkonen, Emma Hudd, Emmi Sui, Enni Heikkinen, Helmi Aaltonen, 

Hertta Turja, Liljaana Ala-Lähdesmäki, Mea West, Mimosa West, Natalie Sirviö, Olivia 

Vanhatalo, Pihla Äkkinen, Sara Ahola, Veera Kukkonen. 
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Nauhat kiinni ja peliin 

Sarjapelien tehotilasto: 

Pelaaja  Ottelut  Lyödyt  Tuodut  YHTEENSÄ 

Enni Heikkinen 10 24+1 29 54 

Ada Karlsson 8 27+4 22 53 

Ellen Saukkonen 10 25+3 15 43 

Sara Ahola 8 22 19 41 

Emma Hudd 7 20+1 12 33 

Eena Rintamäki 9 9 24 33 

Alexandra Scheweleff 9 12 16 28 

Olivia Vanhatalo 9 14+1 11 26 

Emmi Sui 10 7 19 26 

Veera Kukkonen 9 6 18 24 

Liljaana Ala-Lähdesmäki 8 8 15 23 

Natalie Sirviö 7 8 12 20 

Mea West 7 5 8 13 

Elisa Hyny 3 2 7 9 

Helmi Aaltonen 4 1 6 7 

Mimosa West 1 0 3 3 

 

Aha-aha! Oho-oho! Aha-aha! Vaasa voitti! 



  
 

 
34 

F-POJAT 2013 

 

Ulvilan helteessä…… (kuva:  Juha Luikku) 

F-poikien kausi pyöräytettiin käyntiin 4.11.2012 ja mukana olikin neljä uutta 

innokasta poikaa. Matkan aikana valmennustiimiin Jarnon seuraksi saimme 

kahvintuoksua käyttämällä Tomi.  Harjoittelimme kerran viikossa salissa sekä kerran 

lyöntitallilla. Vapun kunniaksi siirryimme ulos 1.5. ja 30.5. matkasimmekin 

Koskenkorvalle kauden ensimmäiseen sarjapeliin. Jaksovoitto ja varsinkin sen upeat 

tuuletukset kruunasivat kauden avauksen. Pesäpalloa pelasimme toki sitä ennen 

harjoituspelillä F-tyttöjä vastaan. Peli päättyi tyttöjen hienoon voittoon tasaväkisen 

kamppailun jälkeen. 

Kauden aikana joukkueen laariin ropisi pelisarjassa kivasti pisteitä ja Ulvilan 

Naperoleiriltä haimme todella upeaa kokemusta niin pesäpallosta kuin joukkueena 

toimimisestakin. Poikkeuksellisesti ei koko kauden aikana kohdallemme sattunut 

yhtään kunnon sadepeliä.  Pitkän, mutta mukavan kauden naulasimme yhteisellä 

aterialla Rax-ravintolassa kuten tällaisen kunnon äijäporukan ilmeisesti kuuluukin.   

Suurimmat kiitokset reippaille pojille viihdyttävästä pelistä, Jarnolle ja Tomille 

rauhallisesta ja ammattitaitoisesta ohjauksesta sekä vanhemmille auttamisesta 

treenien läpiviennissä.  Terveisin Markku Jussila 
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Tilastot 

Pelaaja  Ottelut  Kunnarit  Lyödyt  Tuodut  YHTEENSÄ 

Justus Hautamäki 12 7 51 30 88 

Casper Saari 12 4 49 34 87 

Eetu Huumonen 11 0 22 21 43 

Leevi Kettunen  12 1 15 26 42 

Miro Luikku 12 1 20 19 40 

Joonas Ojanperä  12 0 13 18 31 

Mikael Lehtonen 11 1 5 23 29 

Jaakko Tunturi  12 0 8 21 29 

Paavo Jussila 10 0 13 15 28 

Emil Myllyoja  12 0 2 22 24 

Jami Helin  9 0 9 12 21 

Juho Rajala 12 0 4 11 15 

 

G-juniorit 2013   

G-tytöt olivat 2005 syntyneitä sekä sitä nuorempia. 

Alexandra, Anni, Elisa, Emilia, Iida, Iisa,  Ilona, Inna, 

Kaisa, Mimosa, Pihla, Siiri ja Tilde aloittivat harjoittelun 

marraskuussa ja treenasivat kerran viikossa Länsimetsän 

koululla.  

Ulkoharjoitukset kun alkoivat, saimme porukkaamme mukaan vielä Hertan ja 

Emman sekä loppukesästä Ainon, Pikku-Iidan ja Miljan.  

 

Valmennuskolmikko kävi keväällä myös Seinäjoella pesisjuniorin Monipuolinen 

Liikunta –koulutuksessa. Sieltä saatiin uusia vinkkejä sekä hauskoja ideoita tyttöjen 

harkkareihin.  

Kesällä pelit pelattiin turnausmuodossa ja uutta tälle kesää oli se, että joukkueet 

koostuivat sekä tytöistä että pojista. Meidänkin joukkuettamme täydensimme peleihin 

myös uusista aloittelevista G-pojista. Aaron, Matias ja Julius tulivatkin rohkeasti 

mukaan.  Ja todella tasaisia pelejä pelasimmekin.  
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Vaasassa järjestimme turnauksen 

7.7.2013 ja silloin vastassamme olivat 

Koskenkorva-Ilmajoen sekajoukkue, 

Seinäjoelta aloitteleva poikajoukkue, 

sekä Peräseinäjoen joukkueessa oli 

myös muutama poika.  

Peräseinäjokelaiset kehuivatkin meidän 

tyttöjä, jotta hurjasti oli tullut kehitystä vuosien aikana!    

Muutama meidän nk. ”G-tyttö konkareista” onkin aloittanut peliuransa jo 2011 ja 

ekoissa harkoissa olleet 3vuotiaana kesällä 2008.  Joten Peräseinäjoki oli tullut tutuksi 

vuosien kuluessa.  VM-KoU 0-2 (10-14,5-8) VM-PeTo 1-1 (5-1,4-6) VM-SMJ 1-1 (8-

5,5-8) 

 

Peräseinäjoella 4.8.13 pelasimme jälleen Kossua ja PeToa vastaan.  PeTo-VM 1-1 

(5-11,8-6) VM-Kou 1-1 (7-6,7-10).  

Eräältä meidän pelaajalta tuli itku useasti, koska hän sai muutaman kerran tulla 

kolmoselta kotiin vapailla. Tämä ei kuulemma ole oikeaa palaamista! Nooh, ehkäpä se 

mieli muuttuu vuosien kuluessa ilmaisista juoksuista ;)  
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Viimeinen yksittäinen peli käytiin pelaamassa Koskenkorvalla 20.8.13. Koulut ja 

eskari oli jo alkanut, mutta hienosti tytöt jaksoivat arki-iltana pelata. Kossun porukka 

oli tällä kertaa kuitenkin ylivoimaisempi. KoU-VM 2-0 (18-5,10-4). 

Kesän aikana muutama G-tyttö kävi myös harjoittelemassa pallotyttönä olemista 

yhdessä E-tyttöjen kanssa. Samaten F-tyttöjen mukaan peleihin ja leirille pääsi 

muutama kokeneempi pelaaja. Wau sitä intoa, kun sai pukea OIKEAN PELIPUVUN 

päälle!!  

Tekniikkakisaan Lappajärvelle 15.9.2013 lähti edustamaan Pihla, Hertta, ”Aksu” ja 

”Ellu”. Aksulle jäi täältä käteen myös pokaali sekä 1.sija! Hyvä Vaasan Maila!! 

 

Joukkueen omia päättäjäisiä lähdimme viettämään Seinäjoelle Touhutalolle 

12.10.13. Oranssipaidoille oli varattuna kabinetti kaikilla herkuilla sekä 3 tuntia aikaa 

temppuilulle. Jaoimme tuolla myös jokaiselle tytölle lajipatsaat kiitoksena ahkerasta 

kaudesta. 
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Isot kiitokset täytynee antaa tyttöjen perheille! Upeasti olitte apukäsinä 

harjoituksissa sekä peleissä suurella kannustusjoukolla! Kotiturnauksessa hoiditte 

kioskin pitämisen myös. Extrakiitokset sponsoreiden hankkijoille – saatiin tilattua 

seuran verkkariasu  . Nyt suurin osa teistä tytöistä nousee F-tyttöihin ja teitä 

valmentamaan jää Miia ja Suvi. Sekä uutta intoa puhkuen Aksun iskä ”Jonkka” 

Scheweleff sekä Iidan iskä Jussi Autio. Zemppiä tulevaan kauteen!! Maija jää 

valmentamaan G-tyttöihin ja valmentajakaverikseen sai Emman isän Jussi Laulajan. 

”Hävittiin tai voitettiin, hyvä peli pelattiin!” 

  Valmennustiimi: Miia Äkkinen, Maija Peräsalo ja Suvi Einola 

G-juniorit 2013 Ottelut kunnarit lyödyt tuodut yhteensä 

Aaron Rintamäki 4   5 3 8 

Alexandra 

Scheweleff 
5   9 9 18 

Anni Sui 3   1 3 4 

Elisa Hyny 4   5 5 10 

Emilia Vanhatalo 5   3 9 12 

Emma Laulaja 3   1 2 3 

Hertta Turja 3   4 4 8 

Iida Autio 3   3 3 6 

Ilona Järvinen 3   1 5 6 

Inna Uuro 5   1 4 5 

Julius Tunturi 2   0 0 0 

Kaisa Viitasalo 3   0 2 2 

Matias Mäntymaa 2 1 1 4 6 

Mimosa West 5 1 5 12 18 

Pihla Äkkinen 5   1 8 9 

Tilde Sirviö 3   3 3 6 
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Vaasan Mailan ladypesiskausi 2013 

 

 

Vaasan Ladyt Sauli Tyvin komennossa Nurmon turnauksessa 

 

32 ladyn voimin vietiin läpi taas uusi ladypesiskesä Vaasan Mailassa.  Ladyjoukossa oli 

sekoitus uutta ja ”vanhaa”, sinistä ja lainattua vai miten se nyt menikään. 

Treenasimme toukokuusta elokuuhun. Ladypesis-sarjassa oli tänä vuonna 5 

joukkuetta; Vaasan lisäksi Laaka-Flikat ja Jymy Iitat Nurmosta, Virkiä Lapualta ja 

uutena joukkueena Kauhajoen Karhu. Pelit pelattiin turnausmuotoisena ja neljänä 

turnauspäivänä. Pelinjohdoista vastasivat Sauli Tyvi sekä Miika Reinikka; kiitokset 

heille!  Alla olevasta taulukosta näkyykin, että sijoituimme tyylikkäästi melkein 

pronssille.  

 

# JOUKKUE O V T H JUOKSUT P 

1. Lapuan Virkiän Ladyt  8 6 1 1 86 - 45 13 

2. Laaka-flikat  8 5 0 3 63 - 62 10 

3. Jymy-Iitat  8 3 0 5 61 - 60 6 

4. Vaasan Ladyt 8 3 0 5 66 - 75 6 

5. KaKa 8 2 1 5 52 - 86 5 

 

http://www.pesistulospalvelu.fi/joukkuehistoria/1539
http://www.pesistulospalvelu.fi/joukkuehistoria/1603
http://www.pesistulospalvelu.fi/joukkuehistoria/1602
http://www.pesistulospalvelu.fi/joukkuehistoria/1577
http://www.pesistulospalvelu.fi/joukkuehistoria/1625
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Tarkemmat otteluselostukset ja taktiset kuviot löytyvät Facebookista sivulta Vaasan 

Mailan ladyt ja ladyjen kotisivuita:  

www.vaasanmaila.fi/muu-pesapallotoiminta/harrastepesis/lady-pesis/kausi-2013/ 

Tätä kautta värittivät erityisen tunteikkaat pelit; kysymyksessä on kuitenkin 

harrastepesis :D  Yhdessä pelissä  vastustaja halusi tehdä jopa pöytäkirjamerkintä. No 

kunnialla pelattiin kausi läpi ja hauskaa oli ja sehän on tärkeinä. Osa ladyistä jatkoi 

kauttaan vielä puulaakipeleissä.   

 

Itse kiitän ja kumarran Vaasan Mailalle ja ladyille! Kahdeksan vuotta olen ollut 

ladyporukan kipparina mutta nyt siirryn rivipelaajaksi. Mutta ei hätää: Sari Miettinen 

ja Marianne Kangasniemi ottavat vetovastuun joten reippaasti vain yhteyttä jos haluat 

ensi kesänä pelaamaan & fanittamaan!  

 

t. Marita 

 

Tässä otteita sanakirjasta: ladyt - pesissanasto 

kivan kirjava paita = jokeripaita 

laittomuus = laiton näppi 

tunturijutska = syötön lakipiste 

erotuomari = syöttötuomari 

jonojutska = hutunkeitto 

kalantappoase = Karkin Exel-maila 

 

 

Kyllä on hymy herkässä kun oltiin voitolla noin reilusti Kauhajokea vastaan! 

 

 

http://www.vaasanmaila.fi/muu-pesapallotoiminta/harrastepesis/lady-pesis/kausi-2013/
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Vaasan turnauksen tunnelmia. Lukkarina häärää Kirsi 

 

Puulaaki 2013 

 

Perinteisen puulaakiturnauksen voiton vei tänä vuonna oikeutetusti Wärtsilä 

varman ulkopelinsä ansiosta. RuMa sai ansaitun toisen sijan, mutta vielä jäi se 

kirkkain mitali saavuttamatta. Pronssia turnauksessa sai yllättäen Laihialaisten 

”kakkosjoukkue” Narrit2. Turnauksen järjestelyistä vastasi naisten joukkue. Seura 

kiittää sekä osallistujia että järjestäjinä toimineita ”Mailattaria”.   

 

1. Wärtsilä 
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2. RuMa 

 

 

3.Narrit2 

 

4. Narrit1 

5. DEFG2 

6.Takalaiton 

 

Tänä vuonna laitettiin mitalien lisäksi jakoon kiertopalkinto, joka kulkee nimellä 

"Sepon Malja". Palkinto on Seppo Heinosen lahjoittama ja se jaetaan joka vuosi 

sellaiselle joukkueelle, joka on osoittanut turnauksessa parhainta puulaakihenkeä. 

Tänä vuonna palkinnon sai Takalaiton!  

 

Takalaiton heittäytyi pesiksen vietäväksi, heille ei ollut tärkeintä voitto vaan 

törkeän hienot suoritukset ja kaverin onnistuminen. Takalaiton toi myös uutta 

sanastoa puulaakeihin, ensi vuonna kutsumme ensimmäistä vuoroparia 

"Symppiskierrokseksi".  
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Päättäjäiset & Mailan 80v. juhlat 

 

  

Seuran pj. Jukka Havulehto   POPEn toiminnanjohtaja Juha Kuoppala 
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RYHTINUORET:  Henna Järvimäki , Oliver Matila 

 

 

ALLANIN PYTTY: Allan Mäenpänen on lahjoittanut tämän pokaalin 

kiertopalkinnoksi Mailan junioreille. Pokaalin saamisen ehtona eivät ole pelkästään 

kilpailulliset suoritukset vaan, että nuori toimii myös muissa tehtävissä jotka liittyvät 

seuran toimintaan. Perustelut palkinnolle: aktiivinen harjoittelija, rehti ja reipas sekä 

hän osallistuu nuoresta iästään huolimatta, myös tuomaritehtäviin, eli mallikelpoinen 

nuorukainen. Tänä vuonna Allanin pytyn pokkaa: Rony Saari. 
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VUODEN  PELINJOHTAJA: Jarno Tunturi 

 

 

VUODEN VALMENTAJA: Petri Heikkinen 

 

 

PESISPERHE:  Riia, Sami, Iisa, Eena ja Aaron Rintamäki 
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VUODEN TUOMARI: Julia Rantaniemi 

 

 

AHKERA PUUHANAINEN KIOSKILLA: Carola Niskanen (palkinnon vastaanotti Mika 

Niskanen) 
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VAASAN MAILAN  NAISET 1-joukkue 2013 

 

Tehotilaston voittaja: Katariina Perälä 

Yleispelaaja:  Teea-Kaisa Vikiö 
Ulkopelaaja:  Maria Torpisto 

Kauden tulokas:  Satu Sillanpää 
Tsemppari:  Heidi Luoma 

 

Miehet 1-joukkue 2013  

 

Tehotilaston voittaja:  Ville Kero 
Yleispelaaja:   Mika Joensuu 

Ulkopelaaja:   Keijo Saarenmaa 
Vuoden tulokas:  Aleksi Havulehto 
Tsemppari:   Mikael Kilpinen  
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VAASAN MAILAN  A–pojat  2013 Nuorten superpesis                                      

                  

Tehotilaston voittaja:  Kalle Kero 

Yleispelaaja:   Roope Reinikka 

Ulkopelaaja:   Jani Pylkkä 

Kauden aikana kehittynyt: Aleksi Havulehto 

Fair Play:   Juho Hakomäki 

 

VAASAN MAILAN  NAISET 2-joukkue  v. 2013 

 

Tehotilaston voittaja: Pauliina Pokela 

Yleispelaaja: Veera Hautala 

Ulkopelaaja: Riikka Petell 

Kauden tulokas: Tiia Majaniemi 

Tsemppari:  Suvi Kela 
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C-TYTÖT 2013 

 

Tehotilaston voittaja:  Essi Erkkilä 

Yleispelaaja:   Saara Tulimaa 

Ulkopelaaja:   Riikka Kuokkanen 

Kauden aikana kehittynyt: Tiia Majaniemi 

Fair Play:   Jenna Majaharju 

 

D-POJAT 2013 

 

Tehotilaston voittaja:   Valtteri Kaatikko 

Yleispelaaja:   Johannes Kupila 

Ulkopelaaja:   Rony Saari 

Kauden aikana kehittynyt: Luukas Peltokorpi 

Fair play:    Tuomas Kaukoranta 
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D-TYTÖT 2013 

 

Tehotilaston voittaja:   Veera Sillanpää 

Yleispelaaja:   Johanna Hyny 

Ulkopelaaja:   Petra Äkkinen  

Kauden aikana kehittynyt: Maiju Nieminen 

Fair Play:    Julia Rantaniemi 

 

E-TYTÖT 2013 

 

Tehotilaston voittaja:  Julianna Peltoniemi 

Yleispelaaja:   Susanna Herttua 

Ulkopelaaja:   Eerika Peltoniemi 

Kauden aikana kehittynyt: Nea Pränny 

Fair Play:   Mea West  
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F-TYTÖT 2013 

 

Tehotilaston voittaja:  Enni Heikkinen 

Yleispelaaja:  Sara Ahola 

Ulkopelaaja:  Emma Hudd 

Kauden aikana kehittynyt: Ada Karlsson 

Fair Play:   Olivia Vanhatalo  

F- POJAT 2013 

  

Tehotilaston voittaja:  Justus Hautamäki 

Yleispelaaja:  Casper Saari 

Ulkopelaaja:  Mikael Lehtonen 

Kauden aikana kehittynyt: Emil Myllyoja 

Fair Play:   Jami Helin 
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VAASAN MAILAN G-tytöt  2013 

 

Tehotilaston voittaja:           Mimosa West 
Yleispelaaja:                          Elisa Hyny 

Ulkopelaaja:                          Alexandra Scheweleff 
Kauden aikana kehittynyt:   Anni Sui 

Fair Play:                                Inna Uuro  

 

 

 

Koko G-poikajoukkue palkitaan Vaasan Mailan tunnustuspalkinnolla hyvästä 

harjoittelusta kauden aikana. 
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Kultainen ansiomerkki: Voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut erittäin 

ansiokkaasti vähintään 15 vuoden ajan Vaasan Mailan ja pesäpallon hyväksi, tai 

henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt tai tukenut Vaasan Mailan toimintaa.

 

Palkitut: Ahonen Tuula, Glader Pauli, Joensuu Tarja, Maja Markku, Ojanperä Salme 

 
Hopeinen ansiomerkki: Voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään 10 

vuoden ajan ansiokkaasti Vaasan Mailan ja pesäpallon hyväksi, tai henkilölle, joka 
muulla tavoin on erittäin ansiokkaasti edistänyt tai tukenut Vaasan Mailan toimintaa. 

 

Palkitut: Autio-Petell Niina, Haglund Pia, Havulehto Jukka, Heinonen Jukka, 
Hirvelä Tero, Kero Jari, Mäenpänen Allan, Mäntymaa Pekka, Niemi Kirsi, Niskanen 

Mika, Roimela Simo, Saari Tero, Uuro Marko 
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Suomen pesäpalloliiton tunnustusmerkki: Arvo Salonen 

- syntynyt vuonna 1931 

- toiminut erilaisissa tehtävissä pesäpallon parissa, aina pelinjohtajasta 

järjestysmieheen  

- toimii edelleen tiukkana järjestyksenvalvojana ja ovimiehenä Mailan kotiotteluissa 

 

Pesäpalloliiton huomionosoitus: Markku Leivo 

-syntynyt 1939 

- aloittanut vuonna 1957 peliuran suomensarjassa, jota kesti 11 vuotta Alajärven 

Ankkureissa  

- vuodesta -74 Vaasan Mailassa, aluksi pelinjohtajana mutta veritulppa katkaisi 

alkaneen pj:n uran. Tämän jälkeen 39 vuotta huoltajana M1-joukkueessa. 

 

 

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

Luotamme poistuneet: 

Vuosikymmenet Vaasan Mailan toiminnassa mukana ollut suuri pesäpallon ystävä 

Kauko Santikko menehtyi 79 vuoden ikäisenä sairastettuaan pitkään. 

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