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Puheenjohtajan palsta 

 

   

 

Arvoisa lukija. 

 Olemme uuden pesäpallokauden 2015 kynnyksellä ja samalla uusien haasteiden 

edessä. Aivan aluksi kiitän siitä luottamuksesta, jonka seuran vuosikokouksessa sain 

ja nyt on ilo toivottaa tervetulleeksi hallituksen uudet jäsenet Miia Äkkinen ja Jaana 

Marjamäki. On hienoa nähdä uusien ajatusten virta ja into, joka heissä kytee ja 

pääsee täyteen roihuun. 

Samalla kiitos erovuorossa olleille jäsenille tehdystä hallitustyöstä, eli Veikko 

Leppäniemi, Markku Maja ja Tero Saari. Heiltä saamme kuitenkin apua vanhaan 

hyvään malliin, eli ovat tukemassa ja auttamassa jatkossakin. 

 Uudistunut hallitus pyrkii edelleen kehittämään seuran toimintaa harrastajien 

hyväksi. Tarvitaan taloudellisia resursseja, tosi paljon työtä sekä talkoohenkeä. 

Luonnollisesti tarvitaan myös uusia pelaajia kasvamaan Vaasan Mailan riveihin, niin 

tyttö- kuin poikajoukkueissa. Uskon kuitenkin, että kovalla yhteistyöllä tämä on 

mahdollista, sillä pelaajat elävät otteluista ja me haluamme olla mukana 

järjestämässä siihen mahdollisuuksia. Toimintamme tarvitsee myös jatkuvasti uusia 

vapaaehtoisia. Pyrimme järjestämään valmentajille ja pelinjohtajille mahdollisuudet 

koulutuksiin, joiden kautta voi kehittää itseään. Parasta on, kun koulutuksissa opitut 

tiedot ja taidot voi viedä suoraan omaan toimintaansa. Itsensä haastaminen uusilla 

asioilla on aina mielenkiintoista - jokaisesta tehtävästä, jokaisesta projektista ja 

kaikista tapahtumista opitaan aina jotain uutta. Hyvä yhteistyö, hyvä seurahenki, 

tekemisen meininki ja eteenpäin katsominen vievät asioita oikeaan suuntaan. 

Peruutuspeilistä katsominen on näissä hommissa turhaa. 
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 Monta vuotta yhteisessä omistuksessa Uintiliiton tuki ry:n kanssa toiminut Pelikeskus 

siirtyi täysin Vaasan Mailan omistukseen. Nyt mietittävänä asiana on nykyisen 

kiinteistön tulevaisuus. Viereen rakentuu uutta kerrostaloa kovalla vauhdilla ja on 

arvoitus, mikä on jatkossa nykyisen kiinteistön kohtalo. Haemme parhaillaan uutta ja 

toimitiloiltaan paremmin Pelikeskukselle soveltuvaa tilaa ja onneksi tällä hetkellä 

vapaita liiketiloja on Vaasan keskustassa tarjolla, ehkä jopa liikaakin. Toki Pelikeskus 

tarvitsee tilaa reilut 200 m², joten aivan mikä tahansa ei sovellu Bingon käyttöön. 

Olemme toiveikkaita uuden tilan suhteen, joten eiköhän tässäkin asiassa edetä 

suunnitelmien mukaan. 

 HUTI:ssa on jälleen jokaisen joukkueen pelitapahtumista kirjoituksia ja kuvia kauden 

2014 pelitapahtumista, joten toivotan mukavia lukuhetkiä niiden parissa! Yrityksille ja 

muille yhteisöille suunnattu puulaakipesissarja 2014 toteutettiin Naisten 

edustusjoukkueen toimiessa järjestäjänä. Kiihkeät ottelut olivat täynnä vauhtia ja 

tiukkoja tilanteita. Samoin järjestettiin jokakesäinen pesiskoulu, joka toi yhteen 16 

iloista 6-13-vuotiasta lasta. Pesiskoulun tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus 

tutustua lajiin turvallisessa ja rennossa ilmapiirissä, jotta saataisiin lisää harrastajia 

hienon lajimme pariin. 

 Valmentajille, pelinjohtajille ja toimitsijoille sekä pelaajien vanhemmille haluan sanoa 

suuret kiitokset menneestä vuodesta ja ajasta, jonka olette uhranneet seuran ja sen 

harrastajien hyväksi. Pelaajille kiitokset että edustatte Vaasan Mailaa. Kehitetään 

toimintaa maltillisesti ja edetään pikkuhiljaa kohti parempaa. 

 Vaasan Maila kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka ovat jälleen 

olleet mukana tukemassa vaasalaista pesäpalloa. 

  

Jukka Havulehto 

puheenjohtaja 
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Miesten edustusjoukkueen kausi 2014 

Miesten edustusjoukkueen kokoaminen ei sujunut kaudelle 2014 tälläkään kerralla 

aivan helposti, sillä kysymysmerkkejä oli ripakopallinen niin pelaajiston, huollon kuin 

pelinjohdon osalta.  Alkutalvesta kovaakin hypetystä (tosin pelkästään ryhmän 

jäsenten keskuudessa) aiheuttanut ns. Tehoryhmä aloitti treenaamisen urheiluhallilla 

hyvissä ajoin, vaikka kulissien takana suurin osa asioista oli vielä ratkaisematta. 

Edustusjoukkueen maineikas huolto-osasto meni pitkälti uusiksi, kun Markku Leivo 

päätti pitkän huoltajanuransa viime kauteen ja samalla toinen viimeisen päälle 

tehtävänsä hoitanut joukkueenjohtaja-maskotti-vitsiniekka Allan Mäenpänen jätti 

paikkansa täytettäväksi. Edellisen kauden pelaajiston ja seuran puheenjohtajan Jukka 

Havulehdon kesken palaveerattiin ja päätettiin, että muutoksista huolimatta 

pusketaan eteenpäin. Viime kauden pelaajista Ville Kero päätti jatkaa pelaamista 

opiskelupaikkakunnallaan Tampereella ykköspesiksen parissa, Jani Pylkkä lähti myös 

koittamaan kykyjään ykköspesiksessä Oulun riveissä, Mikko Nelimarkka ja Mikael 

Kilpinen eivät löytäneet riittävää motivaatiota jatkaa pelaamista. Lisäksi Maila-ikoni 

Majan työ aiheutti esteen harjoittelemiselle. Lähtijöitä paikkaamaan löytyi kuitenkin, 

kun Ari Mannisto from Paalijarvi City sekä Jussi Kivikoski kaivoivat pesisvälineet esiin 

välivuoden jälkeen. Myös pelaamisesta taukoa pidellyt, Vaasassa entuudestaan tuttu 

Oskari Kivinen tuli kokeilemaan miltä pesis tuntuu. Lisäksi viime kaudella Ylihärmän 

Pesis-Junkkareiden nousijajoukkueessa pelannut Jari Ojala, Vähäkyrön Viestin riveissä 

pelannut Matti Kukkola sekä Ylistarossa maakuntasarjaa edellisellä kaudella tahkonnut 

Toni Verto liittyivät joukkueeseen. Pelinjohtajan paikka ratkesi myös hienosti, kun 

viime kesänä vielä Mailassa pelannut Pekka Mäntymaa vaihtoi pelivälineet vanhaan, 

mutta huonokuntoiseen viuhkaan. Jukka Havulehto lupasi hoidella joukkueenjohtajan 

ja huoltajan tehtäviä seuran puheenjohtajan toimen ohella. Huoltajapuolella 

vahvistusta saatiin myöhemmin keväällä, kun Jukka Sulkakoski liittyi joukkoon ja 

Mikko Niemi lupasi myös olla mukana mahdollisuuksien mukaan. Samoin Sami 

Kuusisto lupautui 2. pelinjohtajan tehtäviin omien mahdollisuuksiensa mukaan. 

Talvikauden yhteisharjoittelu itsessään meni monista asioista johtuen hieman 

vaatimattomammalla miehityksellä, mutta joka tapauksessa joukkue oli valmiina, kun 

keväällä pelit alkoivat. 

 

Parin harjoituspelin jälkeen runkosarja-avaus pelattiin Reisjärvellä. 

Tiukkanumeroisesta ottelusta irtosi kuitenkin täydet kolme pistettä, joten kausi 
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avattiin suunnitelmien mukaan. Muut toukokuussa pelatut ottelut olivat 

selvänumeroisemmat voitot kotona Vimpelistä ja vieraspelistä Seinäjoella. 

 

Kesäkuu aloitettiin kotipelillä alavutelaista sarjanousija Jokivarren Jytinää vastaan. 

Nousijajoukkuetta ei säälitty vaan pisteet otettiin selvällä voitolla. Seuraavana 

vuorossa oli kuitenkin totutusti runkosarjan haastavin peli, eli vierasottelu Vähäkyröä 

vastaan. Kyrölässä pelattu peli oli viime vuosilta tuttua tuskaista räpellystä Vaasan 

osalta ja Vähäkyrö veikin molemmat jaksot niukasti juoksun erolla ja koko ottelun 

siten 2-0. Tuo tappio jäikin lopulta runkosarjassa kesän ainoaksi Mailalle. Seuraaviin 

kahteen, ennalta myös kovaan otteluun peli-ilme kuitenkin käännettiin paremmaksi ja 

2-0-voitot haettiin Alajärveltä sekä Nurmosta. Kotipelissä Veteli kaatui helpohkosti 2-0 

ja kesäkuu päätettiin Vähänkyrön ohella sarjan kovinta vastusta vastaan, eli 

vieraspelillä Kannusta vastaan. Vaasa intoutui pelaamaan erinomaista ulkopeliä, jonka 

turvin kohtalaisen niukkanumeroinen ottelu oli koko ajan omissa näpeissä. Täysi 

kolmen pisteen voitto tuli Mailalle täysin ansaitusti. 

 

Heinäkuu startattiin kolmen kotiottelun sarjalla. Ensimmäisenä Hietalahteen saapui 

suomensarjaan palannut, mutta nimilistaltaan uusiutunut ja vahvistunut Jalasjärven 

Jalas. Ottelu pelattiin kylmässä ja sateisessa säässä. Vaasa kuitenkin otti molemmista 

jaksoista niukan voiton. Seuraava peli pelattiinkin sitten jo varsin kesäisessä säässä 

Alajärven Ankkureita vastaan, mutta syystä tai toisesta Vaasan sisäpeli yskähteli 

todella pahasti. Hyvän ulkopelin ansiosta jaksot päättyivät kuitenkin Vaasan eduksi ja 

siten kolme pistettä jäi Vaasaan. Kolmas noista peräkkäisistä kotiotteluista oli sitten 

odotettu kauden toinen kohtaaminen Vähäkyröä vastaan. Jos pelit Kyrölässä ovat 

olleet vaikeita Vaasalle ja Vähäkyrö vahva kotikentällään, niin Vaasa on myös viime 

vuodet pelannut hyvin kotikentällään Hietalahdessa VäViä vastaan. Hyvässä säässä 

pelatusta ottelusta tuli viihdyttävä ja juoksurikas. Vaasan ulkopeli ei ollut kesän 

parasta, mutta sisäpelissä sen sijaan nähtiin paljon hyviä suorituksia Ari Männistön 

johdattaessa joukkuetta. Hyvän Vähäkyrö-voiton jälkeen lähdettiin hakemaan pisteitä 

Alavudelta. Alavuden erikoinen montussa oleva kenttä ja hyvä yleisö tekivät pelistä 

mielenkiintoisen ja tervetulleen lisän suomensarjaan. Ensimmäinen jakso oli hyvää 

peliä Vaasan osalta. Siinä nähtiin myös erikoinen kunnarin tuottanut läpilyönti Jarkko 

Vainionpään toimesta, kentällä jossa kunnariin johtavat läpilyönnit ovat harvinaisia. 

Toinen jakso sen sijaan oli nihkeää peliä, mutta siitäkin silti voitto saatiin raapaistua. 
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Täydet kolme pistettä oli siten tuomisena Alavudeltakin. Runkosarjan toinen ja 

viimeiseksi jäänyt pistemenetys nähtiin kotipelissä Kannusta vastaan. Vaasa oli 

ensimmäisellä jaksolla ahdingossa koko ajan, mutta onnistui lopulta tasoittamaan 

juoksut. Toinen jakso taas oli täysin Vaasan hallintaa ja lopulta Kannuksen ulkopelin 

herpaannuttua jaksovoitto tuli selvin lukemin. Heinäkuun pelit päätettiin Vetelissä 

sateen, ukonilman ja pelinjohtajana tuuranneen Sami Kuusiston riepoteltavana. Sami 

kuitenkin ohjasi peliä kokeneella otteella ja johdatti joukkueen selvään 2-0 voittoon. 

 

Elokuulle jäi runkosarjaa pelattavaksi vielä viisi ottelua. Niistä ensimmäinen oli kotipeli 

Nurmoa vastaan. Nurmo ei saanut peliin parasta miehistöään ja lepsu ote näkyi 

molempien joukkueiden otteissa. Vaasa teki sen mitä tarvitsi 2-0 voittoon eikä yhtään 

enempää. Seuraava peli Jalasjärvellä oli kuitenkin taas ennakkoon kovempi ja otteet 

sen mukaisesti aivan toisenlaiset. Niin sisä- kuin ulkopelissäkin nähtiin hyvää 

suorittamista ja molemmat jaksot kirjattiin Vaasan nimiin. Seuraavat kaksi ottelua 

pelattiin kotona ennakkoon heikompia joukkueita, Reisjärveä ja Seinäjokea vastaan. 

Nämä pelit Vaasa kuitenkin pelasi hyvällä ilmeellä ja voitot tulivat sen mukaisesti 

selvin numeroin. Varsinkin Reisjärveä vastaan pelatussa pelissä lukkari Mika Joensuun 

normaalistikin korkeat ja varmat tolpat olivat vielä astetta korkeampia, hyydyttäen 

Reisjärven pelin täysin. Runkosarja päätettiin vieraspelissä Vimpelin Saarikentällä, 

jossa Vimpeli oli saanut takaisin kokoonpanoon muutamia tällä kaudella ykköspesistä 

pelanneita pelaajia. Vaasa kuitenkin jatkoi loppukaudella nähtyä hyvää peliään ja otti 

molemmista jaksoista voitot. Toisella jaksolla intouduttiin kunnolla railakkaaseen 

lyöntipeliin ja jakso päättyikin murskalukemiin. 

 

Vaasa päätti runkosarjan 15 perättäiseen voittoon ja sillä irtosi runkosarjan 

piikkipaikka kymmenen pisteen erolla toiseksi tulleeseen Kannukseen. Vähäkyrö 

sijoittui sarjassa kolmanneksi ja viimeisellä ottelukierroksella varmistui myös sarjan 

neljäs ja lohkovälieriin selvinnyt joukkue, Jalasjärvi. Otteluparit noihin välieriin olivat 

siten Vaasa-Jalasjärvi ja Kannus-Vähäkyrö. 

 

Jatkopelien ensimmäisellä kierroksella tulikin sitten kylmää kyytiä Jalasjärven 

Jalaksen toimesta. Kuten moneen kertaan on todettu, ovat ”playoffit” aivan eri asia 

kuin runkosarjapelit. Runkosarjassa molemmat kohtaamiset JaJa:n kanssa olivat 

Mailan selvää hallintaa, mutta jatkopelit osoittautuivat tiukaksi taisteluksi. 
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Ensimmäinen osaottelu Hietalahdessa venyi supervuoroon saakka molempien 

varsinaisten jaksojen mennessä tasan (5-5, 2-2). Ottelussa nähtiin myös ikävää 

dramatiikkaa Joensuun Mikan saadessa pallon suoraan lyönnistä poskeensa. 

Tapauksen seurauksena saattoi useammaltakin pelihalut hieman lopahtaa, mutta peli 

oli silti pelattavana. JaJa taisteli supervuorossa niukan voiton ja otti ensimmäisen 

kiinnityksen meneillään olevaan ”paras kolmesta”-sarjaan. Toiseen otteluun lähdettiin 

hieman muuttuneella kuvioilla Mikan jäätyä pois kokoonpanosta edellispäivän 

tapaturman johdosta, vaikka Mika selvisikin tapauksesta jollain ihmeen kaupalla 

kohtalaisen pienillä vaurioilla. Ottelu Jalasjärvellä oli ensimmäisen kaltainen tasainen 

vääntö, jossa ensimmäisen jakson vei Maila juoksuin 6-7 ja toisen jakson Jalas 4-2. 

Supervuorossa Vaasalla oli paikkansa ratkaista ottelu, mutta niin vain molempien 

joukkueiden jäädessä juoksuitta nähtiin kotiutuslyöntikisa. Siinä Maila aloitti eikä 

saanut viidestä yrityksestä aikaan kuin yhden juoksun. Sitä vastoin JaJa tykitti 

ensimmäisillä lyöjillään tarvittavat juoksut ja ratkaisi ottelusarjan voitoin 2-0. 

 

Kahdesta jatkopelien ottelusta JaJaa vastaan jäi mieleen päällimmäisenä se, että siinä 

missä Jalasjärvi paransi otteitaan runkosarjaan verrattuna napsun tai pari, meillä pelin 

taso heikkeni saman verran. Edes hyvin koko kauden toiminut ulkopeli ei ollut sillä 

tasolla mitä olisi vaadittu. Toisaalta myös JaJa oli erittäin hyvä omassa sisäpelissään. 

Loukkaantumiset olivat vaivana enemmän tai vähemmän koko kauden ja asia tuntui 

pahenevan vielä jatkopeleihin. Mutta sekään ei silti ole selitys, koska syksyn 

tärkeimmissä peleissä joukkueen pitäisi olla kuitenkin parhaimmillaan, mutta sitä 

emme tällä kertaan olleet, ei lähelläkään. 

 

Keijo Saarenmaa 
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M1 tilastot, runkosarja 

 

    OTTELUT LYÖDYT TUODUT YHT. 

1 Mika Joensuu 19 1 + 43 26 70 

2 Keijo Saarenmaa 19 1 + 11 55 67 

3 Ari Männistö 18 1 + 44 19 64 

4 Kalle Kero 19 2 + 34 17 53 

5 Jarkko Vainionpää 15 3 + 41 7 51 

6 Jari Ojala 15 1 + 3 34 38 

7 Jani Huosionmaa 18 15 22 37 

8 Matti Kukkola 17 5 25 30 

9 Oskari Kivinen 17 16 10 26 

10 Jussi Kivikoski 17 1 + 9 13 23 

11 Jukka Mannila 16 8 15 23 

12 Olli Peltomäki 13 1 + 3 12 16 

13 Joonas Hautamäki 10 1 5 6 

14 Rami Udelius 2 1 3 4 

15 Toni Verto 11 3 0 3 

16 Aleksi Havulehto 6 0 2 2 

17 Atte Ala-Honkola 6 2 0 2 
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Mailattaret - Naisten edustusjoukkue 

 

Mailattarien mahti kausi - Länsilohkon mestaruus! 

Niinhän se menee, että nälkä kasvaa syödessä; tämä sanonta piti kyllä täysin 

kutinsa naisten edustusjoukkueen kohdalla menneellä kaudella, sillä naiset voittivat 

Suomensarjan länsilohkon ja etenivät aina Ykköspesis-karsintoihin saakka. 

Mailattarien matka kohti kesää alkoi marraskuussa, jolloin treenit lähtivät 

pyörimään. Mahtavana ja kerrassaan ihanana juttuna mujujen keskuudessa pidettiin 

sitä kun meillä oli joka viikko Botniahalli-treeni, ensimmäistä kertaa Mailattarien 

historian aikana.  Meidän onneksi pelaajisto pysyi suhteellisen samana aikaisempiin 

vuosiin nähden, joten tuttujen naamojen kanssa sai Tommi työskennellä. Kevään 

korvalla mukaan saatiin vielä Seinäjoelta Kati Tyynelä sekä Salla Pollari, nämä mujut 

osoittautuikin korvaamattomiksi kesällä kun pidot parani. 

Keväällä pelattiin ahkerasti harjoituspelejä Ylihärmää, Vähäkyröä sekä Jalasjärveä 

vastaan, joissa haettiin kokoonpanoa kuosiin kesää kohden. Harjoituskausi oli ollut 

kaiken kaikkeaan rikkonainen, sillä joukkuetta kohtasi useampi loukkaantuminen 
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talven aikana. Vielä ennen runkosarjan alkua, Mailattarien päällä pyöri tummia pilviä. 

Runkosarja alkoi toukokuussa vierasottelulla Jalasjärvellä, jossa otettiin ns. turpaan 

niin, että tukka lähti. 

Tästä shokista toipuessa meni joukkueella muutama päivä- meidän onneksemme 

seuraavaan otteluun oli melkein kaksi viikkoa aikaa.  Pelinjohtajamme Tommi sai 

kuitenkin tauon aikana ruorin navigoitua uuteen kurssiin, jonka jälkeen päästettiin 

meidät mujut irti! 

 

 

Runkosarjassa pelattiin 14 ottelua, joissa koettiin kaiken kaikkiaan ainoastaan 

neljä tappiota ja kymmenestä ottelusta kannettiin pisteet Vaasaan. Monivivahteisen 

runkosarjan jälkeen Mailattaret koreili runkosarjan 1. paikalla ja sai ensimmäisellä 

pudotuspeli kierroksella vastaansa Jalasjärven Jalaksen (Mailattarien lempivastustaja) 

.  Pudotuspeleissä kaksi voittoa napannut jatkoi matkaa aina lohkofinaaleihin. 

Tämä trilleriksi muodostunut pudotuspelisarja sai arvoisensa päätöksen 

Hietalahden pesäpallostadionilla 200-päisen yleisön edessä. Mailattaret olivat 
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vastustajaansa piirun verran parempia ja jatkoivat matkaa lohkofinaalia. Ottelusarja 

siis 2-1 Mailattarille. 

Lohkofinaalissa asettui kauden aikana tutuksi tullut Ylihärmä (runkosarjassa 

pelattiin 4 ottelua heitä vastaan). Finaalin lisäpanoksena oli paikka Ykköspesis-

karsintaan, jonne pääsi kahdella voitolla. Tässä finaalisarjassa Mailattarien karavaani 

jatkoi kulkuaan ja marssi 2-0 otteluvoitoin eteenpäin. 

Nousukarsinnoissa asettui vastaan Viininjärven Urheilijat, jotka loppu viimein oli 

meidän akilleen kantapää tällä kaudella.  Lisäksi alkukaudella pyörineet mustat pilvet 

palasivat Mailattarien päälle juuri ennen kauden kovimpia koitoksia.                                                                        

Ottelusarja puhtaasti 2-0 Viininjärvelle, turhia selittelemättä tai jossittelematta. 

 

Vaikka ottelusarjan jälkeen jäikin suuhun lievästi sanottuna karvas maku, niin nyt 

jo pikku hiljaa alkaa kesä kirkastumaan muistoissa. Täytyy muistaa, että tämä oli 

joukkueen toinen kausi Suomensarjassa ja kuinka lyhyellä aikavälillä olemme 

menneet hurjasti eteenpäin joukkueena.  Saimme nauttia mielin määrin kesällä 

onnistumisen hetkiä ja tuulettaa sydämen kyllyydestä. 
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Tässä meidän matka kaudelta 2014, karavaani on parkissa vielä tovin, muttei enää 

kauaa. Uusi kausi, uudet kujeet kolkuttaa jo oven takana ja sen oven takana on 

nälkäinen naisjoukkue! 

Minä ja muut meidän mujut haluaa kiittää ja kumartaa mahtavasta matkastaan 

Tommia, Miikaa ja Ollia, jotka toimivat pelinjohdossa kuin unelma! 

 

Lisäksi iso kiitos kuuluu Aulikselle, Arvolle, Markulle, yhteistyökumppaneille, 

kannustajille, valokuvaajille (Teemu ja Harri) sekä niille ihanille ihmisille, jotka ovat 

muuten vaan meidän puolesta liputtaneet! 

Hyvä reissu oli! 

KIITOS! 

t. Teea & Mailattarien mujut 
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NAISET, II-joukkue 2014 

 

 

Joukkue aloitti harjoitukset marraskuussa 2013. Lähtökohdat olivat selvät kaikille, 

maakuntasarja ja edellisvuodesta pelien tason nosto.   

Edellisvuodesta erilaista oli sarjatason lisäksi se, että nyt ei ollut juniorijoukkuetta 

ja naisten joukkuetta. Oli vain Naiset 2 , joka koostui junnuista, sekä naisista. 

Ikähaitarin ollessa. 15 - 33v. Pelikokemusta oli haitarilla 3 - 25v Se toi mukanaan 

haasteita, joita käytiin läpi sekä pelaajien kanssa, että valmennustiimin kera 

erinäisten palaverien muodossa.  

Silti, vaikka alkutalvesta osallistumisprosentin ollessa heikko ja epätietoisuus 

kesän kovuudesta/tasosta, kevään tullessa joukkueesta muodostui ihan ehdottomasti 

joukkuehengeltään paras joukkue, missä ollaan Pian kanssa oltu osallisena. Ja niitä 

riittää!! Siitä VALTAVAN suuri kiitos kuuluu rehellisyydelle, asiat käytiin läpi yhdessä, 
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oli asia sitten mikä tahansa. Allekirjoittaneen 1vko kestänyt kesäloma pelitauolla oli 

liikaa. Niin tiiviistä porukasta oli kyse. Olin auttamatta "ulkona" tapahtumien kulusta! 

 

Kesän menestys oli kohtalainen, mahdollisuus oli useampaan pisteeseen kun nyt 

saatiin. Oli useita johtoaseman menetyksiä viimehetkellä, kuten kesän aikana 

huomattiin. Meidän ongelmaksi muodostui yksi huono vuoropari ottelussa. Ja taas 

kokemuksen puute ja usko omaan tekemiseen ei ollut sitä tasoa ,että se olisi nostanut 

meidät tappioasemasta voittoon. Tässä kohtaa tunnen pelinjohtajana piston 

sydämessä, koska avuttomuuden tunne johti usein siihen, että en osannut auttaa. 

Tiesin että ihan jokaisella on edellytykset, ja taidot parempaan, mutta..... No mutta se 

oli sellaista. Oppivuosia, kukaan ei ole seppä syntyessään, voittamisen kulttuuri....  

 

Kaudesta 2014 haluan nostaa henkilötasolla esiin Pesäpallostadionin kuuluvimman 

naisen, kaiuttimien kaunokaisen Suvi Kelan. Suvi valittiin kapteeniksi joukkueelle ja 

onnistui siinä hyvin. Valkkutiimin oli helppo antaa/ottaa viestiä joukkueen 

kuulumisesta ja kapteenin rooli näkyi pelillisenä kasvuna Suvin suorituksissa. Toinen 

esille nostettava on Eveliina Pesonen, oikean pelipaikan löydyttyä linjasta, Eve 

puhkesi kukkaan ollen ulkopelin johtohahmo loppukauden. Ja kuten jo tilastot osoittaa 

Pauliina Pokela tuo sisä/ulkopeliin sellaista näkemystä ja kokemusta että kelpaisi 

varmaan kaikille! :) 

Tiia Majaniemi on nyt parin kauden aikana osoittanut olevansa myöhäinen kukkija! 

Alkukesän kangertelujen jälkeen taas kerran Tiia osoitti suurta joukkuepelaajan 

sydäntä ja taistelutahtoa aina loukkaantumiseen asti. Sen jälkeenkin hän osallistui 

joukkueen toimintaan ja pelireissullekin lähti mukaan keppien kanssa klinkaten ja sen 

vuoksi ärräpäitä pään sisällään hokien, kun pelit oli kesän osalta ohi. Myös Riikka 

Kuokkanen oli kehittyvillä askelilla matkassa. Talven kuntopohjan jäädessä vajaaksi, 

kesän pelit oli alkuun hankalia, mutta loppupeleissä arvokkaat jalat taas pesänvälillä 

ja ulkpelissä. Suuri kiitos myös sisarukset Elina ja Paula. Todella nousujohteinen kausi 

kummallakin, sekä Maisa. Siinä on yksi pelottomimmista sipareista minun pesisuran 

aikana. Unohtamatta Hanna-Leena Saarenmaata, joukkueen twerkkausmestari, ja 

kovin zemppari kentällä ja järkkähommissa. Ilman lukkaria Riikka Petell olisi kesä 
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ollut toteutuskelvoton, joten isot kiitokset ja suuria kehityksen askelia tulevaan 

kauteen uusissa haasteissa. 

Loppuun vielä kiitos Pia Haglundille, valmennuskaksikkomme rauhallisempana 

osapuolena, vaikkakin todistajien läsnä ollessa joukkueemme koettua vääryyttä 

raa’asti loppukesän Nurmogate-dilemmassa, on sinunkin nähty hermostuvan ja 

ärräpäitä päästäneen. Kiitos kuluneesta parista vuodesta.  

Iso kiitos pelihistoriani parhaimman joukkuehengen omaavalle joukkueelle. Itku 

tulee vieläkin kun kauden päätöslaivareissun viimeistä palaveria muistelee. 

 

Valkkutiimi N2! 

N2 tilastot: 

  Pelit Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Elina Isokangas 12 12 3 15 

Eveliina Pesonen 13 1+12 13 26 

Hanna-Leena 
Saarenmaa 

7 2 1 3 

Henna Järvimäki 8 0 1 1 

Jenna Majaharju 9 0 5 5 

Jenni-Mari Myllyniemi 6 0 1 1 

Johanna Hyny 1 0 0 0 

Josefin Ruutiainen 3 1 3 4 

Julianna Peltoniemi 2 1 2 3 

Maria Kukkonen 15 3 7 10 

Paula Kaksonen 13 1+5 6 12 

Pauliina Pokela 15 8+40 24 72 

Petra Äkkinen 1 0 0 0 

Reetta Hautala 5 4 2 6 

Riikka Kuokkanen 13 1+2 11 14 

Riikka Petell 15 6 25 31 

Suvi Kela 14 4 3 7 

Tiia Majaniemi 9 1+1 5 7 

Veera Hautala 11 1 23 24 

Veera Sillanpää 1 0 0 0 
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D-tytöt 2014 

 

 

Kasvun vuosi 

 

Pitkä, pimeä ja vähäluminen talvi treenattiin koulujen saleissa ja päästiin jopa kerran 

viikossa urheiluhallillekin. Olimme kasvaneet sen verran. Sarjassamme asetimme 

tavoitteeksi kolmen parhaan joukkoon pääsemisen. Olimmehan kasvaneet vuodella 

edellisestä kesästä. Sarja alkoikin varsin lupaavasti ja otimme tulevalta 

sarjakakkoselta ensimmäisen jakson oikein murskalukemin. Seuraavia pelejä 

hoidimme jopa helponkin oloisesti kotiin ilman sen suurempia kasvukipuja. Kasvua 

kuitenkin tarvittiin vielä ennen kuin saisimme koko jaossa olevan pistepotin 

kiikutettua kotiin. Paljon oli opittavaa pesäpallon ja elämän perusasioissa, 

huolellisessa tekemisessä, tavoitteiden eteen ponnistelussa, keskittymisessä, 

rentoudessa ja hauskan pitämisessä ennen kuin pelit saatiin alusta loppuun pysymään 

omissa käsissä. Tuolla opin tiellä kesän leiri tuli jälleen kerran kuin taivaan lahjana. 

Ajankohta oli loistava ja siellä saimme etsittyä moneen pelilliseen lukkoon avainta 

rauhassa. Kasvoimme vähän suuremmiksi, vähän vahvemmiksi.  
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Kasvuun kuuluu aina myös koettelemuksia, nöyrtymistä, omien vahvuuksien 

etsimistä, omien heikkouksien tunnustamista. Kasvun kesässämme oli yksi suuri 

oppitunti vielä tulossa ennen kuin suurin pyrähdyksemme pääsi vauhtiin. Tuo suuren 

oppitunnin antoi rakas vihollisemme, oikeastaan sen pikkusisko. Sen pelin jälkeen 

kaikki ymmärsivät kuinka pelit pitää tästä eteenpäin hoitaa. Kuinka peli pidetään 

hallinnassa, peliä kuunnellaan ja kuinka sen kanssa toimitaan. Kuinka pisteet otetaan. 

Ei saada vaan otetaan. Ja me kasvoimme. Kesän kuumimmat pelit painoimme 

virkeinä ja katsoimme kuinka vastustaja toisensa jälkeen suli helteeseen. Me emme 

sulaneet. Me kasvoimme. Tavoitteen kannalta ratkaisevat pelin olivat tiukkoja, 

tasaisia vääntöjä, ratkaisun paikkoja täynnä. Puolin ja toisin. Uuteen mittaan 

kasvaneena me niistä peleistä pisteet otimme. Keskityimme pelissä kasvamiseen. Ja 

huomaamatta kasvoimme kavereina, joukkueena, ihmisinä. Ilot kasvoivat, onnen 

hetket kasvoivat, yhteishenki kasvoi. Kaveruus. Ystävyys.  

Toivottavasti tämä kasvun kesä jätti jotain siementä joka itää meissä kaikissa ja joka 

versoaa myöhemmin oikealla hetkellä. Kasvun paikassa. Missä tahansa, miten 

tahansa. Yllättäen. Tarvittaessa.  

 

Sami ja Miia 
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D-tyttöjen tilastot 2014: 

   Pelaaja Kunnarit Lyödyt Tuodut Yht. Ottelut 

Emilia Markkila 0 27 19 46 11 

Iisa Rintamäki 0 15 21 36 12 

Janina Peltoniemi 0 3 2 5 1 

Jessica Ehrström 0 6 10 16 9 

Johanna Hyny 4 19 19 42 10 

Josefin Ruutiainen 0 10 25 35 11 

Julia Rantaniemi 0 8 22 30 10 

Julianna Peltoniemi 1 19 22 42 10 

Maiju Nieminen 0 11 8 19 9 

Petra Äkkinen 4 20 37 61 12 

Roosa Mykkänen 0 10 14 24 8 

Rosanna Ala-
Lähdesmäki 1 8 19 28 11 

Sofia Klemola 0 0 4 4 5 

Susanna Herttua 1 6 16 23 11 

Veera Sillanpää 3 39 19 61 12 
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E-tytöt  2014  

 

E-tyttöjen valmistautuminen kauteen alkoi jo lokakuun lopulla, mistä alkaen 

joukkue harjoitteli talven läpi kolme kertaa viikossa. Ennen ulkokauden alkamista 

ohjelmassa oli myös kaksi harjoitusottelua Botnia-hallissa. Keväästä alkaen 

joukkueella oli ottelut ja harjoitukset yhteenlaskettuna viikottain neljä tapahtumaa. 

Joukkue ilmoittautui pitkästä aikaa ensimmäisenä Mailan tyttöjoukkueena 

Pohjanmaan kilpasarjaan, jossa vastassa oli Suomen parhaimmistoon kuuluvia 

joukkueita, kuten valtakunnan leirillä sijoille 5-6 yltäneet Nurmo ja Seinäjoki. Kesän 

kuluessa taidot ja otteet kehittyivät niin, että tilille kertyi pari voittoakin, vaikka 

sarjapisteet eivät viiden joukkueen sarjassa riittäneetkään viimeistä sijaa 

korkeammalle. Ryhmä kuitenkin näytti kuuluvansa kilpasarjaan. 

Pohjanmaan alueleirillä Alajärvellä joukkue voitti alkusarjassa kaikki ottelunsa, 

mukaan luettuna kaksi peliä Nurmoa vastaan. Tappio tuli vasta loppuottelussa, jossa 

Nurmo oli parempi, ja Mailan oli tyytyminen leirihopeaan. 
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Valtakunnallisella tenavaleirillä Haapajärvellä joukkue pelasi pelisarjassa. Neljän 

parhaan joukkoon pääsy jäi kahden juoksun päähän, kun Ilmajoen Kisailijat vei 

ratkaisupelin 13-11. Lopulta Maila sijoittui pelisarjassa kuudenneksi. 

Syksyllä harjoittelu jatkui niin kauan kuin kelit sen sallivat. Syyskuun lopussa 

voitiin ynnätä, että joukkueella oli kauden kestäessä kaikkiaan 126 yhteisharjoitusta 

sekä harjoitus-, turnaus-, leiri- ja sarjapelit yhteen laskettuna 41 ottelua. 

E-tyttöjen joukkueessa pelasivat Ada Karlsson, Eena Rintamäki, Eerika Peltoniemi, 

Eeva Miettinen, Eevi Hakala, Ella Pajuluoma, Ellen Saukkonen, Emma Hudd, Enni 

Heikkinen, Helmi Aaltonen, Liljaana Ala-Lähdesmäki, Mea West, Nea Pränny, Olivia 

Vanhatalo, Sanna Särkiniemi ja Sara Ahola. Lisäksi F-ikäisistä yhden ottelun kävi 

pelaamassa Veera Kukkonen. 

Valmennuksesta ja pelinjohdosta vastasivat Sami Rintamäki ja Petri Heikkinen. 
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E-tyttöjen sarjapelien tehotilasto: 

  Ottelut Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Enni Heikkinen 10 2+13 15 30 

Eena Rintamäki 9 1+7 21 29 

Emma Hudd 10 11 17 28 

Ada Karlsson 8 1+15 8 24 

Sanna Särkiniemi 10 2+11 10 23 

Sara Ahola 9 10 13 23 

Nea Pränny 10 13 7 20 

Eevi Hakala 10 6 12 18 

Eerika Peltoniemi 8 11 5 16 

Ellen Saukkonen 9 1+6 7 14 

Mea West 8 6 8 14 

Eeva Miettinen 9 1+3 10 14 

Liljaana Ala-

Lähdesmäki 
10 3 10 13 

Ella Pajuluoma 9 7 4 11 

Helmi Aaltonen 9 4 7 11 

Olivia Vanhatalo 7 2 7 9 

Veera Kukkonen 1 3 3 6 
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F-tytöt 2014 

 
F-tytöt (s.2004-2005) treenasivat talvella Länsimetsän ja Borgaregatanin kouluilla. 

Valmentajatiimin Jussi Autio, Suvi Einola, John Scheweleff ja Miia Äkkinen kesken 

päätimme panostaa talvella erityisesti ketteryyteen ja edistyminen olikin huimaa. 

Valmentajaporukassa Jonkka toi uusia tuulia futisvalmentamisen puolelta ja 

sovelsimme niitä pesikseen sopiviksi harjoitteiksi. Valmennustiimissä oli apunamme 

koko kauden myös Julia Rantaniemi, joka pelasi itse D-tytöissä. 

 

Ahkeran talviharjoittelun jälkeen lähdettiin hyvillä mielin pelaamaan, tavoitteena oppia 

pelaamaan oikeaa pesäpalloa naperopesisvuosien jälkeen. Alueleirillä Alajärvellä oli 

hyvä harjoitella leireilyä muutaman päivän ajan ja oli hienoa kun kaikki pelaajat 

pääsivät mukaan leirille. Sijoituksena alueleiriltä tuli hopeaa ja olimme enemmän kuin 

tyytyväisiä! Ensimmäinen tyttöpesiksen alueleirimitali vuosiin ja joukkueita oli mukana 

kuitenkin viisi. 

 

 

 

 
 
 
Alajärven leirillä saimme myös supervieraan: Perttu Hautala Vimpelin Vedon miesten 

superpesisjoukkueesta oli toisena valmentajana yhdessä ottelussa. Perttu osallistui 

myös alkulämmittelyyn ja Perttu ehti kopitella ihan jokaisen tytön kanssa.  
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Lappeenrannan naperoleirille lähdettiin yhteisjoukkueella Kauhajoen Karhun F-tyttöjen 

Jeminan, Moonikan ja Pinjan kanssa, mukana vahvistuksena myös Tilde oman 

seuramme G-tyttöjoukkueesta. Me valmentajat huomasimme, että yllättävän iso ero 

oli siinä koostuiko joukkueen runko nuoremmista vai vanhemmista F-tytöistä. 

Naperoleirillä ei vielä sijoituksia ratkota, leirillä otteluita voitettiin ja hävittiin. 

Otteluiden välissä ehdittiin seikkailla koulun alueella, käydä kanttiinissa ostoksilla ja 

uimassakin käytiin. Jos Alajärven alueleirillä kuljettiin tuulipuvuissa koko leiri, niin 

Lappeenrannassa ei pitkähihaisia varusteita taidettu kertaakaan tarvita. Hienosti tytöt 

jaksoivat koko helteisen leirin ja ylipäätään leiri kaukana kotoa sujui kaiken kaikkiaan 

oikein hyvin.  
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Kun valmentajat lopulta Lappeenrannan leirin jälkeen uskoivat itse miten taitavia 

nämä tytöt olivatkaan, ruvettiin pelipaikkoja kierrättämään rohkeasti ja oli hienoa 

nähdä miten tytöillä pelitaito kasvoi entisestään kun eteen tuli vastuullisempia 

pelipaikkoja. Menestys pelisarjassa yllätti vanhemmat ja kotiväen: F-tytöt voittivat 

oman lohkonsa puhtaalla pelillä. Tytöt pelasivat hymy huulilla ja pisteitä ropisi. 

Lopullinen sijoitus Pohjanmaan Pesiksen kahden lohkon pelisarjassa oli neljäs sija.  

 

 
 

 
Lappajärvellä pidettyyn tekniikkakisaan F-tytöistä pääsi viisi tyttöä ja Vaasan Mailan 

tytöt nappasivat itselleen suurimmat pokaalit. Hyvän kauden päättäjäisiä juhlittiin 

riehakkaasti Duudsonit Activity Parkissa! 

 

Kiitos koko joukkueelle, supervalmentajille, pelaajien perheille ja kaikille kannustajille 

ikimuistoisesta pesiskaudesta 2014! Vuoden 2015 pesiskesää ja etenkin leirejä jo 

kovasti odotellaan :)  
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F-tyttöjen tilastot 2014 

Pelaaja Kunnarit Lyödyt Tuodut Yht. Ottelut 

Alexandra Scheweleff 10 49 33 92 8 

Elisa Hyny 2 26 18 46 8 

Emilia Vanhatalo 1 7 24 32 8 

Emmi Sui 4 18 22 44 8 

Hertta Turja 0 12 21 33 8 

Iida Autio 0 7 21 28 7 

Ilona Järvinen 0 4 16 20 6 

Inna Uuro 0 6 10 16 5 

Mimosa West 0 8 21 29 7 

Natalie Sirviö 1 13 14 28 6 

Pihla Äkkinen 0 10 22 32 8 

Veera Kukkonen 3 28 22 53 7 

Tilde Sirviö 0 1 4 5 2 

 

Miia Äkkinen  
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F-POJAT 2014 

Sisäpelikauden aloitimme perinteisesti vuoden 

2013 puolella ja pelit alkoivat toden teolla 

toukokuussa.  

Alajärven alueleirillä peli lähti rullaamaan 

mukavasti ja pronssiottelussa kukistimmekin 

Alajärven Ankkurit. Naperoleirin helteessä pääsimme 

tutustumaan Nurmon lainapoikien auttamana mm. 

Haminan Palloilijoiden, Sotkamon Jymyn ja  Mansen 

joukkueisiin. Myös kuuluisa henkilö Star Warsista ja 

Kissamies olivat ohjaamassa poikien peliä, harmi kun 

Jarno ja Tomi eivät olleet näkemässä. Monta hienoa 

voittoa jäi Lappeenrannastakin taskuun. 

 

 

Pelisarjassa tulimme hienosti viidenneksi 

aurinkoisen Hietalahden lopputurnauksessa. 

Sokerina pohjalla Kunnari-Cassu voitti 

Lappajärvellä tekniikkakisojen loppukilpailun. 

Seuraavaan kauteen tähtäävä harjoittelu on jo 

aloitettu, ja jo keväällä harjoittelimme hieman 

naisten palloilla. 

Markku Jussila 
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F-poikien tilastot 2014: 
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G-juniorit 2014 

2006 syntyneet ja sitä nuoremmat. 

G-pojat treenasivat talvella Länsimetsän koululla Rintamäen Samin johdolla. Poikia 

kävi treeneissä muutamia ja kovasti uskottiin siihen, että kevään tullen saadaan 

joukkue kasaan. Näin kävikin ja lumien sulaessa meillä oli ilmeisesti Mailan historian 

ensimmäinen G-poikajoukkue kasassa ja g-poikien omassa sarjassa pelaamassa. 

Paljon opittiin pesiksen perusaitoja ja tsemppiä sekä vilskettä riitti. 

 

Sami kertoo merkistä ennen poikien peliä rantakentällä 

Talvella G-tytöt treenasivat kerran viikossa Hietalahden koululla, 

valmennuskaksikkona Maija Peräsalo & Jussi Laulaja.  Peltoniemen Julianna pääsi 

välillä myös auttelemaan. Treeneissä kävi muutamia innokkaita tyttöjä, ja mukaan 

saatiin uusiakin lupauksia. Loppukeväästä luovuttiin omista treeneistä ja laitettiin 

poikien kanssa hynttyyt yhteen ja siirryttiin Länkkärille. Tytöt ilmoitettiin 

Pienpelisarjaan sekä Sekasarjaan. 
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Seinäjoella kesän EKA peli. 

Kun ulkotreenit stadionilla alkoi, kasassa oli 18 G-junioria. Wau!! 

Vaikka parhaimmillaan G-junnuja oli listoilla 24, niin lisenssipelaajia ei meinannut 

löytyä tarpeeksi jokaiseen peliin. Täydensimme siis joukkueitamme puolin ja toisin. 

 

 

Aino lyöntivuorossa. 

G-junnuille kertyi kesällä pelejä yhteensä 17, osa näistä pelattiin turnausmuodossa. 

Rantakentällä pelattiin meidän kotipelit. 
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Alajärvi, Kauhajoki, Koskenkorva, Seinäjoki ja Vimpeli tulivat tutuiksi kesän aikana ;) 

 

Maija käy Pienpelikuvioita läpi Vimpelissä. 

Joukkueen omia päättäjäisiä vietimme Swingeling -sisäleikkipuistossa. Jokainen 

pelaaja sai siellä itselleen upean tähtipokaalin sekä pipon Mailan logolla.  

KIITOS menneestä kaudesta pelaajille perheineen, sekä kaikille muillekin, joiden 

ansiosta saatiin upea pesiskesä. Zemppiä kaikille teille, jotka nousette F-ikäisiin 

pelaamaan.  

Pesisterkuin Maija, Sami ja Jussi 

 

 

Huippujengi vimppaa kertaa koossa, päättäjäiset lokakuussa Swingelingissä. 
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G-juniorit/ tytöt 

      Ottelut Lyödyt Tuodut YHTEENSÄ 

Anni Sui 13 8 19 27 

Aino Hokkanen 10 1 10 11 

Emma Laulaja 7 7 8 15 

Kaisa Hakala 2 0 1 1 

Milja Karlsson 10 14 6 20 

Ronja Hirsivirta 1 0 0 0 

Rosa Luikku 10 3 11 14 

Sara Luikku 10 8 9 17 

Senni Rantala 8 3 11 14 

Siiri Rantala 8 3 9 12 

Tilde Sirviö 4 2 4 6 

Venla Tuominiemi 9 2 11 13 

      
 
 
 

    G-juniorit/ pojat 
      Ottelut Lyödyt Tuodut YHTEENSÄ 

Aaron Hovinmäki 5 6 10 16 

Aaron Rintamäki 9 5 + 36 17 58 

Eetu Mäki-Kojola 8 9 15 24 

Hugo Vanhaviitakoski 2 0 2 2 

Ilari Hirvelä 5 3 4 7 

Joel Ahomäki 7 9 11 20 

Julius Tunturi 9 12 11 23 

Konsta Viljamaa 5 2 4 6 

Sasu Heikkilä 5 2 2 4 

Veeti Viljamaa 6 7 3 10 
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PESISKOULU 2014 

 

Elokuun alussa järjestetty pesiskoulu toi yhteen 16 iloista 6-13-vuotiasta lasta. 

Pesiskoulun tavoitteena oli antaa lapsille mahdollisuus tutustua lajiin turvallisessa ja 

rennossa ilmapiirissä, jotta saataisiin lisää harrastajia hienon lajin pariin. Löytyipä 

joukosta jo valmiiksi pelaavia junnujakin, ja kaikki mahtuivat samaan porukkaan 

lähtötasosta riippumatta. 

Siitä huolimatta, että viisi päivää kestänyttä pesiskoulua muutamana päivänä kiusasi 

kunnon ukkosmyräkkä, ehdittiin viikon aikana tutustua niin heittämiseen, 

syöttämiseen kuin lyönteihinkin.  
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Lajiharjoitusten lomassa leikittiin myös erilaisia hippoja ja muita ulkoleikkejä, sekä 

naurettiin. Vaikka haasteena oli lasten suuri ikähaitari sekä kokoero, haavereilta 

vältyttiin ja kaikki pääsivät osallistumaan tekemiseen tasapuolisesti. Ja tietenkin, 

koska kyseessä oli pesäpallokoulu, ensimmäisen tutustumispäivän jälkeen pelattiin 

pesäpalloa joka päivä, tuli tutuksi hutunkeitto ja nähtiinpäs jokunen kunnarikin.  
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Puulaaki 2014 

 

1. Wärtsilä 

2.Lomaklubi 

3.DEFG2 

4.Kärpäset 

5.Narrit 

6.Takalaiton 

 

Toista kertaa jaetun kiertopalkinnon, "Sepon Maljan", sai joukkue, joka on 

osoittanut turnauksessa parhainta puulaakihenkeä. Tänä(kin) vuonna palkinnon sai 

Takalaiton!  

 

Turnauksen järjestelyistä vastasi naisten joukkue. Seura kiittää sekä osallistujia 

että järjestäjinä toimineita ”Mailattaria”.   
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Kontiot 2014 

Koskenkorvan Urheilijoiden isännöimään pesäpallon yli 35-vuotiaiden ikämiesten 

SM-turnaukseen osallistui 11 joukkuetta. Ottelut pelattiin Seinäjoen Itä-Länsi -

tapahtuman yhteydessä Ilmajoella, Kauhajoella ja Koskenkorvalla. Vaasan Mailan 

loppusijoitus oli 6. 

 

Vasemmalta takarivissä: PJ Jarmo Ania, Harri Maja, Esa Salo, Juha Kallio,  

Mikko Kivikoski, 2 PJ Jussi Harju, Huoltaja Mikko Niemi. 

Eturivissä vasemmalta: Jaakko Mansikkamäki, Jukka Sulkakoski, Janne Harju,  

Panu Plukka, Rami Udelius. Kuvasta Puuttuu: Esa Sanjama. 
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Päättäjäiset 2014 

Seuran kilpailukauden päätöstilaisuutta vietettiin perinteisesti Mira-talolla. 

Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Jukka Havulehto, jonka jälkeen kuultiin 

puhallinorkesterimusiikkia. Kahvittelun jälkeen ilta jatkui palkintojenjaon merkeissä.
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VAASAN MAILAN KAUDEN 2014 PALKITTAVAT 

                 

    Ryhtinuori 2014:  Riikka Petell  Allanin Pytty 2014: Julia Rantaniemi 
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Pelinjohtaja 2014: Pekka Mäntymaa Valmentaja 2014: Sami Rintamäki 

 

 

Pesisperhe 2014: Miia, Pauli, Petra ja Pihla Äkkinen 

 

 

Innokas aikuistuomari 2014: Markku Jussila 
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Palkittavia seuratoimijoita: Arvo Salonen ja Aleksi Prosi, sekä Carola Niskanen  

 

 

Vuoden nuori tuomari 2014: Miro Luikku 
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Hattutemppu: 3 kunnaria yhdessä pelissä 

Alexandra Scheweleff (F-tytöt) ja Casper Saari F-pojat)  
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MIEHET SUOMENSARJA: 

 

Tehotilaston voittaja: Mika Joensuu 

Yleispelaaja:  Keijo Saarenmaa 

Sisäpelaaja:  Kalle Kero 

Ulkopelaaja:  Jussi Kivikoski 
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NAISET SUOMENSARJA: 

  

Tehotilaston voittaja: Jaana Marjamäki 

Yleispelaaja: Katariina Perälä 

Ulkopelaaja: Kirsi Tirkkonen 

Kauden aikana kehittynyt: Petra Alamäki 

Tsemppari: Teea- Kaisa Vikiö 
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NAISET MAAKUNTASARJA: 

 

Tehotilaston voittaja: Pauliina Pokela 

Yleispelaaja: Riikka Petell 

Ulkopelaaja: Eveliina Pesonen 

Kauden aikana kehittynyt: Elina Isokangas 

Tsemppari: Jenna Majaharju 
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D-TYTÖT: 

 

Tehotilaston voittajat: Veera Sillanpää ja Petra Äkkinen 

Yleispelaaja: Emilia Markkila 

Ulkopelaaja: Iisa Rintamäki 

Kauden aikana kehittynyt: Josefin Ruutiainen 

Fair Play: Susanna Herttua 
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E-TYTÖT: 

 

Tehotilaston voittaja: Enni Heikkinen 

Yleispelaaja: Emma Hudd 

Ulkopelaaja: Ada Karlsson 

Kauden aikana kehittynyt: Nea Pränny 

Fair Play: Eena Rintamäki 
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F-POJAT: 

 

Tehotilaston voittaja: Casper Saari 

Yleispelaaja: Joonas Ojanperä 

Ulkopelaaja: Leevi Kettunen 

Kauden aikana kehittynyt: Roni Luikku 

Fair Play: Jaakko Tunturi 
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F-TYTÖT: 

 

Tehotilaston voittaja: Veera Sillanpää 

Yleispelaaja: Hertta Turja 

Ulkopelaaja: Emilia Vanhatalo 

Kauden aikana kehittynyt: Natalie Sirviö 

Fair Play: Iida Autio 
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G-POJAT: 

 

Tehotilaston voittaja: Aaron Rintamäki 

Yleispelaaja: Joel Ahomäki 

Ulkopelaaja: Veeti Viljanmaa 

Kauden aikana kehittynyt: Julius Tunturi 

Fair Play: Aaron Hovimäki 
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G-TYTÖT: 

 

Tehotilaston voittaja: Anni Sui 

Yleispelaaja: Milja Karlsson 

Ulkopelaaja: Emma Laulaja 

Kauden aikana kehittynyt: Senni Rantala 

Fair Play: Sara Luikku 
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Hyväksi lopuksi, viimeisenä muttei vähäisimpänä, vahva joukkue keittiön puolella; 

Kiitos! 
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Kiitos tukijoillemme! 

               

 

              

 


