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Puheenjohtajan palsta 

 

  
 
Seurallamme on pitkät perinteet kehittyvänä seurana. Meillä kunnioitetaan pitkäjännitteistä 

toimintaa, meillä on oma tapa toimia. Toimintatavastamme laadittiin vuonna 2012 oikein 

virallinen toimintakäsikirjakin, johon kannattaa muuten tutustua. Toimimme omalla 

tavallamme ja oletamme muidenkin sitä kunnioittavan. Meillä on pitkä kokemus ison kuvan 

toteuttamisesta toiminnassamme. Uskottavuus saavutetaan pitkäjänteisellä työllä. Arvojamme 

ovat: Me-henki, avoimuus, ammattimainen toiminta. Nämä arvot ovat seuramme toimintaa 

ohjaavia periaatteita, joille ominaista on pysyvyys, voimakkuus ja riippumattomuus ajasta ja 

paikasta. Me-henki, joka kaikkien tulisi ymmärtää. Seura olemme me kaikki. 

 

Tiedän, että meillä on paljon kehitettävää. Yhtenä asiana, joka täytyy ottaa vakavasti, on 

keskustelut eri ikäluokkien vetäjien kanssa. Pelkkä kilpailullisuus ja menestyshakuisuus ei saa 

olla liian hallitseva, vaan myös pehmeämmät arvot tulisi näkyä toiminnassa. Seuralla on myös 

yhteiskunnallinen tehtävä ja ensimmäinen Action Power -lajiin tutustuminen yhdessä 

kaupungin kanssa aloitettiin. Jatkossa pyritään tietoisesti panostamaan kouluyhteistyöhön. 

Yhtä tärkeää on myös yhteistyö kotien kanssa. 

 

Yhteisöllisyyttä ovat myös erilaiset tapahtumat, kuten tämä kauden päätös- ja 

palkintojenjakotilaisuus, erilaiset talkootyöt, myyjäiset, kauppojen inventaariot jne. 

 

Vuosi oli kaiken kaikkiaan vaiherikas. Taloudellisesti isoja muutoksia tapahtui seuran 

toiminnassa. Saimme vanhat velat urheilupuolelta kuitattua maksetuksi. Ajatus siitä puhtaalta 

pöydältä lähtemisestä sai kuitenkin sen kuuluisan valon tunnelinpäästä himmenemään. Seuran 

omistama Vaasan Pelikeskus oli ajautunut omassa toiminnassaan siihen pisteeseen, että 

hakeutuminen yrityssaneeraukseen oli vaihtoehdoista paras. Toimintaa tervehdytetään ja 

toiminta pyritään saamaan kannattavaksi. Pelikeskuksen muutto uusiin, edullisempiin 

vuokratiloihin Postitaloon on yksi näkyvimmistä muutoksista. 

 

Toivotan onnea ja menestystä Mailattarille, jotka lähtevät omana seuranaan suurella ilolla ja 

innolla Ykköspesikseen tulevalla kaudella. Ykköspesis on yhden askeleen päässä Superista ja 

toiminta pitää olla ammattimaista. Rakentakaa toimintaa siten, että pienet asiat johtavat 

keskisuureen asiaan ja keskisuuri asia johtaa isoon asiaan. Siitä muodostuu kokonaissuoritus. 

 

Onnea ja menestystä myös miehille! Vaasan ja Vähänkyrön miehet päättivät koota yhden tosi 

hyvän joukkueen kahden hyvän tilalle. Tavoitteena on nousu ykköspesikseen kaudelle 2017. 

Hyvä seuraväki. 

 

Sain idean tämän kirjoituksen pohjaksi sanomalehti 

Pohjalaista lukiessani, kun jutussa oli kirjoitettu toisen 

pohjalaisen pesäpalloseuran kökkätyön kukoistuksesta. 

Löytyy sitä talkoohenkeä myös meillä, joten iso kiitos teille 

junioreitten vanhemmat, jotka osallistuitte seuran 

toimintaan mm. pitämällä kioskia auki kesäkuukausina. 

Kioskilta saaduilla tuotoilla maksetaan esimerkiksi 

vakuutukset, kesätyöntekijöiden palkat, toimisto- ja 

kirjanpitokuluja, sähkö- ja vesimaksut jne. Kioskimme 

kattokin sai uuden peltikatteen, joten ensi suvena, sateen 

sattuessakaan ei tarvita ämpäreitä sisällä... Kiitos kaikille 

henkilöille yhdessä ja erikseen, te mahdollistatte 

pelitapahtumien onnistumisen omalla työpanoksellanne. 

Kiitos pelaajille, valmentajille, pelinjohtajille, huoltajille, 

joukkueenjohtajille! 
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Vaasassa on tarkoitus pelata maakuntasarjaa kausi 2016 ja tavoitteena nousu takaisin 

suomensarjaan kaudelle 2017. Yhteistyössä on voimaa! 

 

Tervehtien 

 

Jukka Havulehto 

puheenjohtaja 

Vaasan Maila ja Vaasan Mailan Juniorit 

 

Miehet - Suomensarja 

 
 
Miesten edustusjoukkueen kausi 2015 lähti käyntiin syksyllä jo useamman vuoden tutuksi 

tulleella kaavalla, eli selvittelemällä, saadaanko Hietalahden stadionille talutettua riittävästi 

pelaajia, kun keväällä koitokset taas alkavat. Syksyn 2014 pleijareiden pelaaminen 

vähintäänkin puoliksi rikkinäisellä miehistöllä aiheutti hieman mietintää siitä, saataisiinko 

edellistä kautta suurempi pelaajarinki, jolla kausi olisi helpompi pelata läpi. No, ei saatu. Mutta 

helpottava tekijä oli se, että huolto- ja pelinjohto-osastolla oli nuoria ja innokkaita 

tulevaisuuden lupauksia odottamassa näytönpaikkaa ja näytönpaikkoja myös tuli. Lisäksi 

länsilohkossa oli tänä vuonna vähemmän joukkueita ja sitä mukaa myös runkosarjan pelit 

jäivät aiempaa vähemmälle. Joukkueessa tapahtui muutoksia jonkin verran tälle vuodelle, kun 

kuusi pelimiestä viime vuodelta jäi pois ja uusina rinkiin tuli mukaan välivuoden jälkeen paluun 

tehnyt syöksymisen ammattilainen Mikael Kilpinen, aiemmin Alajärven Kitron stadionilla 

kiharansa tutuksi tehnyt Aapo Hautakangas sekä Vaasan omat juniorit Riku Reinikka ja Olli 

Saukkoranta. Pelinjohtoon ja valmennukseen ja sitä mukaa automaattisesti myös pelaajaksi 

saatiin vimpeliläinen Niko Lehto. Hieno asia oli myös, että Aleksi ”yks homma” Prosi lähti 

mukaan tekemään hyvää työtä huolto-osastolle Sulkakosken Jukan kaveriksi. 
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Talvikausi eteni tuttuun tapaan Urheiluhallilla ja Hietalahden koululla treenaillessa. Poikkeus 

aiempiin vuosiin oli, että Botniahallilla treenattiin nyt vain muutamia kertoja talven aikana ja 

ne vuorot pyrittiinkin käyttämään tehokkaammin hyödyksi. Kevään koittaessa joukkue olikin 

valmis pelaamaan.  Runkosarjan pyörähtäessä käyntiin toukokuussa ensimmäiset pari peliä 

sujuivat mallikkaasti Jalasjärvestä ja Seinäjoesta otetuilla selvillä voitoilla. Kolmas ottelu 

Vimpelissä oli kuitenkin kesän huonoimmaksi jäänyt peli, josta otettiin turpaan puhtaasti. 

Kesäkuukin starttasi vielä huonosti, kun kohtalaisen hyvin pelattu paikallisottelu Vähääkyröä 

vastaan onnistuttiin lopulta häviämään muutamien kalliiksi koituneiden virheiden takia. Pelit 

jatkuivat kuitenkin otteluilla Kankaanpäätä, Alavutta, Nurmoa ja Alajärveä vastaan. Niistä 

peleistä menetettiin lopulta ainoastaan yksi piste, joten juhannuksena oltiin hyvissä asemissa 

loppukautta ajatellen. 

  

Heinäkuussa ensimmäiset pelit olivat Vimpeliä vastaan otettu revanssivoitto ja Ylistarossa 

pelattu ottelu Seinäjokea vastaan, joka myös voitettiin. Vieraspeli Alavutta vastaan oli sitten 

melko erikoinen pesisseikkailu. Lämmittelyjen alussa alkanut kaatosade aiheutti sen, että 

pelaaminen Alavuden hiekkakentällä vaikutti mahdottomalta. Bussi startattiin Peräseinäjoen 

kenttää kohti, mutta pienimuotoisen sekoilun jälkeen käytiinkin lopulta Alavuden ABC:llä 

välipalalla ja mentiin takaisin melko kuraiselle hiekkakentälle jatkamaan lämmittelyä. Homma 

toimi kuitenkin tälläkin kaavalla ja kolme pistettä lähti mukaan Vaasaan. Seuraavassa pelissä 

Jalasjärveä vastaan oltiin pelin kahta viimeistä vuoroa lukuun ottamatta selvästi niskan päällä, 

mutta lopussa tulleiden virheiden johdosta onnistuttiin ottelu häviämään jaksoin 1-2. Samoin 

jaksolukemin häviöt tulivat myös Vähässäkyrössä ja Nurmossa, joissa kummassakaan ei 

pelattu ollenkaan sillä tasolla, mihin taidot parhaimmillaan riittävät. Kolmen pelin tappioputki 

ja runkosarja päätettiin kuitenkin kahteen kotivoittoon Alajärveä ja Kankaanpäätä vastaan. 

Vaasa sijoittui lopulta runkosarjassa toiseksi, neljä pistettä Vähääkyröä perässä. Runkosarjan 

voiton karkaaminen ei kuitenkaan merkannut mitään, koska pleijarit ovat kuitenkin täysin eri 

pelejä. Pelkällä runkosarjavoitolla ei pitkälle pötkitä, se nähtiin viime vuonna, kun Vaasa vei 

runkosarjan ja tänä vuonna sama tapahtui Vähänkyrön kohdalla. 
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Jatkopelit alkoivat reilun viikon huilitauon jälkeen kotiottelulla Vimpeliä vastaan. Muuten hyvä 

peli Vaasalta kaatui lopulta kahteen vimpeliläisten läpilyöntiin ja ViVe vei voiton jaksoin 0-2. 

Välipäivän jälkeen pakkovoittoa lähdettiin hakemaan Vimpelin Saarikentältä ja sellainen sieltä 

myös otettiin jaksoin 2-1. Kesän hienoimpiin hetkiin kuului Olli Saukkorannan kova 3-

rajapiikki, jolla supervuoro ratkesi Mailalle. Ratkaisu siirtyi siten kolmanteen otteluun, jossa 

Vaasa ei lopulta antanut ViVelle enää mahdollisuuksia, vaan otti 2-0 kotivoiton. Ikäluokkiensa 

parhaimmistoon kuuluvista Vimpelin A- ja B-pojista koostunut joukkue antoi kovan vastuksen 

eikä Mailalle jatkoon pääseminen ollut mikään helppo suoritus. Toisessa otteluparissa Jalasjärvi 

näytti jälleen, että pelaa kesän parasta pesistä, kun jatkopelit alkavat. JaJa pudotti 

Vähänkyrön jatkosta otteluvoitoin 2-1 ja eteni seuraavalle kierrokselle Vaasaa vastaan. 

 

Mailan osalta lohkofinaali alkoikin hienosti Hietalahdessa, kun tasainen ja jännittävä ottelu 

ratkesi 2-1 kotivoittoon. Seuraavana päivänä kohdattiin uudelleen Jalasjärvellä ja ottelu oli 

täysin erilaista pesäpalloa molemmilta joukkueilta. Hyvästä säästä huolimatta joukkueet 

pelasivat aivan luokatonta sisäpeliä, Jalasjärvi vähemmän huonoa ja otti voiton. Ratkaisu siirtyi 

kolmanteen osaotteluun ja siinä Vaasalla oli kaikki mahdollisuudet voittoon. Ensimmäinen 

jakso piti olla hanskassa, mutta paha ulkopelivirhe viimeisen vuoron tasoittavalla lopulta 

käänsi jaksovoiton Jalasjärvelle. Toisen jakson Maila onnistui kuitenkin niukasti voittamaan, 

mutta supervuorossa ulkopelin tiiviys petti jälleen ja Jalasjärvi iski taululle sellaiset lukemat, 

ettei Mailalla ollut rahkeita lähteä eroa kuromaan kiinni omalla sisävuorollaan. Miesten 

edustusjoukkueen kausi päättyi siis tänäkin kesänä hieman liian aikaisin ja pettymys oli 

melkoinen. 

  

Lopuksi on aihetta kiittää kaikkia miesten edustusjoukkueen mukana olleita henkilöitä, 

kannattajia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta kaudesta! 

 

Teksti Keijo Saarenmaa 

 

Miehet 2015 Yhteensä     

Pelaaja Ottelut Kunnarit Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Jarkko Vainionpää 16 2 51 11 64 

Mika Joensuu 16 0 36 23 59 

Keijo Saarenmaa 16 0 8 49 57 

Kalle Kero 16 4 26 21 51 

Oskari Kivinen 15 0 19 18 37 

Ari Männistö 13 0 24 12 36 

Mikael Kilpinen 13 1 4 28 33 

Jukka Mannila 16 0 3 29 32 

Aapo Hautakangas 16 0 2 16 18 

Olli Saukkoranta 15 0 17 1 18 

Jukka Sulkakoski 8 0 5 6 11 

Riku Reinikka 15 1 3 5 9 

Aleksi Havulehto 8 0 0 1 1 

Jussi Kivikoski 3 0 1 0 1 

Niko Lehto 3 0 0 0 0 

Toni Verto 3 0 0 0 0 
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Naiset I - Suomensarja 

 

Kausi 2014 jätti paljon jossiteltavaa, kun silloinen lukkarimme ei selkävaivojen vuoksi päässyt 

osallistumaan nousukarsintoihin ja ottelut olivat sen vuoksi lähes fiasko. Uuden kauden alettua 

saimme joukkoomme kolme vahvistusta riveihimme: Pauliinan, Outin ja Riinan. Viralliseksi 

tavoitteeksi asetettiin lohkossa neljän joukkoon sijoittuminen. Kausi alkoikin meidän osalta 

kymmenen ottelun voittoputkella! Heinäkuun koittaessa tulikin pitkääkin pitempi tauko. Teea 

kävi tauon aikana nappaamassa MM-hopeaa pesäpallon pituuslyönnissä ja Jaana MM-kultaa 

pesäpallon maailmancupissa. 
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Lopulta koitti heinäkuun loppu ja odotettu peli Lapuaa vastaan, jossa koettiin kauden 

ensimmäinen tappio kotiutuslyöntikilpailussa. Tauko ei sopinutkaan meille, vaan pelituntuma 

oli kadoksissa. Elokuussa palattiin onneksi jälleen voittojen tielle. Runkosarjan päätyttyä 

koreilimme piikkipaikalla ja saimme vastustajaksemme ensimmäiselle play-off-kierrokselle 

Nurmon. Ottelusarja Nurmoa vastaan olikin tiukkaa vääntöä, molempien otteluiden edettyä 

aina supervuoropariin. Molemmissa kohtaamisissa meidän joukkue oli vahvempi supervuorossa 

ja eteni otteluvoitoin 2-0 lohkofinaaleihin. Hiukan yllättäen vastustajaksemme lohkofinaalin 

saimme Ylivieskan, joka oli runkosarjassa napannut meidän päänahan kertaalleen. Muutaman 

avainpelaajan puuttuessa, nappasimme Miian ja Sannin naisten kakkosjoukkueesta 

vahvuuteemme. Ottelusarja Ylivieskaa vastaan oli meiltä vapautuneempaa pelaamista. 

Vieraspelin tuomarilinja kuumensi niin pelaajien kuin pelinjohtajankin tunteet, josta 

lopputulemana Tommille keltainen kortti. Tämä ei onneksi vaikuttanut meidän peliesitykseen 

ja kun lukkarimme esitti niin tuhoisaa jälkeä lautasen äärellä, lopputuloksena 2-0 ottelusarjan 

voitto meille ja näin ollen Länsilohkon mestaruus ja eteneminen nousukarsintoihin toista vuotta 

peräkkäin. 
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Karsintavastustajaksi saimme Pohjoislohkon voittajan Oulun. Näistäkin otteluista meidän 

kokoonpanosta uupui muutama avainpelaaja ja kirsikkana kakunpäällä Tommilla oli 

ensimmäisessä kohtaamisessa ottelurangaistus, korttitilin täytyttyä. Molempien otteluiden 

akilleenkantapääksi nousi joukkueemme sisäpeli, emme saaneet sitä toimimaan koko 

ottelusarjassa. Ulkopelissä pysyimme hyvin mukana ja onnistuimme pitämään vastustajaa 

tiukalla. Muutama virhe, joista vastustaja rankaisi meitä isolla kädellä. Näin ollen Oulu vei koko 

ottelusarjan 2-0 ja nousi Ykköspesikseen. Ouluun verrattuna joukkueemme oli selkeästi 

roolitetumpi, joka toi osaltaan haasteita ja kenties lisäsi paineita, sillä jokaisen oli onnistuttava 

omassa roolissaan. Tässä onnistuimme kuitenkin hienosti aina nousukarsintapeleihin saakka. 

 

 
 

Mutta nyt on aika kiitoksien, ensimmäiseksi haluan kiittää jälleen yhdestä uskomattomasta 

kaudesta mun mahtimujuja ja pelinjohtoa! Kausi piti sisällään niin ylä- kuin alamäkiä, kovaa 

treeniä, talkoita, saunailtoja, Keskinappi-trophyn, nipun uusia lempinimiä, onnistumisia ja 

epäonnistumisia, mutta myös tuuletuksia, kirosanoja, iloa ja surua sekä mustelmia, verta, 

hikeä ja kyyneleitä, mutta ennen kaikkea paljon naurua, härskejä ja vähemmän härskejä 

vitsejä! Pelivitseistä, kovista treeneistä, härskistä huumorista ja monen monesta muusta onkin 

kiittäminen meidän mieletöntä pelinjohtajaa, Tommia! Ilman Tommin kovaa vaatimustasoa, 

rohkeaa peliä, käskyjä, yllätysottoja, kannustusta ja taktista osaamista emme olisi olleet 

tässä. Tietysti kiitos kuuluu myös mailamies Miikalle. Ilman Miikaa olisi monet juoksut jääneet 

saamatta, vaihdot onnistumatta ja maskit tekemättä. Suuri kiitos tästä(kin) kaudesta kuuluu 

Teealle, Heidille sekä Harrille ja kaikille sponsoreille! Ilman teitä kausi olisi tullut kalliiksi 

pelaajien kukkaroille! Kiitos myös kaikille kannattajille, valokuvaajille, kuuluttajille, kirjureille, 

tuomareille sekä kaikille muille, jotka olette olleet mukana meidän matkassa! Vaikka aina ei 

hommat mene niinkuin Strömsössä niin meillä loppujen lopuksi onnikin kääntyi ja näin ollen 

ensi kesänä pelataan sittenkin sitä Ykköspesistä ja emme malta odottaa mitä se tuo tullessaan. 

 

Teksti Jaana Marjamäki 
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Naiset I 2015 Yhteensä     

Pelaaja Ottelut Kunnarit Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Outi Udelius 14 2 43 36 81 

Jaana Marjamäki 14 5 15 57 77 

Teea-Kaisa Vikiö 14 3 51 16 70 

Katariina Perälä 14 0 3 61 64 

Pauliina Pirhonen 14 0 33 30 63 

Netta Löytynoja 14 2 46 12 60 

Petra Alamäki 14 0 8 19 27 

Julianna Peltoniemi 13 0 9 12 21 

Riina Lamberg 10 0 10 9 19 

Mira Tuominen 11 1 6 11 18 

Kirsi Tirkkonen 10 0 9 9 18 

Janette Kivimäki 11 0 5 8 13 

Johanna Hyny 5 1 2 9 12 

Petra Äkkinen 2 0 0 1 1 

Iisa Rintamäki 2 0 1 0 1 

 

 

 

 

 



  
 

 
11 

Naiset II - Maakuntasarja 

                
 
Kausi sisälsi tappioita, ja mukana muutama iso voittokin. Näistä mieleenpainuvimpana 

Kuortaneella 7 juoksun takaa-ajoasemasta nousu jaksovoittoon ja siitä seuranneesta 

hurmoksesta myös toinen jakso kotiin rökäleluvuin. Toinen ja mielestäni ihan kauden paras 

peli oli Lapuan ensimmäinen kohtaaminen, jossa peli oli kokoajan tasaista, ja siinä pelissähän 

meidän ikinuori mailamies Miia Äkkinen teki comebackin kentälle, ja kyllähän se kokemus 

näkyi. Peli päättyi meidän voittoon niukoin lukemin, mutta sehän tekee voittamisesta vaan 

paljon makiampaa. 

 

Ulkopeli oli selvästi koko kesän ajan se meidän parempi osuus. Sisällä peli oli nätisti laitettuna 

kangertelevaa. Tilanteita tuli harvoin, lähes aina väärille pelaajille, ja kokemattomuus näkyi. 

Lähestulkoon joka peliin sattui 1 huono ulkovuoro, ja siitä ei enää osattu nousta. Parin juoksun 

jaksotappiot söivät naista.  

 

Kokonaisuudessaan kesä meni kouluarvosanalla 7,5. Loppukaudesta löytynyt pelivire jäi 

inhottavasti kesken, kun viimeinen peli peruttiin, koska vastustaja ei saanut enää joukkuetta 

kasaan. Kaudesta jäi hyvä maku ja toivon mukaan se jäi myös pelaajille. Tästä on hyvä jatkaa, 

ja kehittyä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesä 2015 poikkesi monellakin tapaa edellisistä kausista, 

joukkueen muodostuminen ja ikäjakauma oli täysin 

erilainen kuin muutamana aiempana vuotena. N2-joukkue 

muodostui noin viiden jo aiemmin naisten sarjoja 

pelanneen varttuneemman leidin ympärille, sitä 

täydennettiin C-tyttöjen joukkueesta. Aiempina kausina 

myös C-tytöt ovat olleet tuttuja entuudestaan, mutta nyt 

tilanne oli eri. En tuntenut kuin pari hassua teinaria 

entuudestaan, eikä heilläkään ollut varmasti hajuakaan 

meikäläisestä. 

 

Ensimmäisen pelin koittaessa painelin koppiin ja esittelin 

itseni. Melko myöhään siis itsekin remmiin hyppäsin, ja jo 

aikaisessa vaiheessa totesin, että kesästä tulee jälleen 

kerran niin erilainen. Kuten lähestulkoon aina, kun naisista 

on kyse. 

 

 

Iso kiitos Miialle kaikesta järkkäämisestä ja tuesta. Ilman sua 

tää ei ois ollu mahdollista. Kiitos teinarit taas uudesta 

sanavarastosta, ja kiitos varttuneemmat leidit jälleen hyvästä ja 

mukavasta kaudesta.  

 

Kaikista suurin kiitos Suvi Kelalle, joka päättää jo kertaalleen 

uudelleen alkaneen pesäpallouran tähän kauteen keskittyäkseen 

johonkin niinkin helppoon lajiin kun triathlon. Hassu valinta, 

mutta sehän ei olekaan mun valinta!! Suvi on ollut useamman 

vuoden joukkueen kapteeni ja ansaitsee erikoismaininnan tässä 

yhteydessä. Kiitos. 

 

Terkuin Kirsi 
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Naiset II 2015 Yhteensä     

Pelaaja Kunnarit Lyödyt Tuodut Yhteensä Ottelut 

Emilia Markkila 1 3 3 7 5 

Henna Järvimäki 0 1 2 3 9 

Ida Myllyniemi 0 1 3 4 4 

Iisa Rintamäki 0 2 9 11 5 

Jessica Ehrström 0 0 0 0 1 

Johanna Hyny 2 9 12 23 8 

Josefin Ruutiainen 0 1 4 5 3 

Julia Rantaniemi 0 4 4 8 8 

Maiju Nieminen 0 0 0 0 2 

Maria Kukkonen 0 5 3 8 9 

Miia Äkkinen 0 10 0 10 3 

Nina Lång 0 0 0 0 1 

Petra Äkkinen 1 6 11 18 6 

Reetta Kankare 0 2 0 2 1 

Roosa Mykkänen 0 1 0 1 1 

Rosanna Ala-Lähdesmäki 0 0 2 2 2 

Sanni Tuomiaho 1 14 9 24 9 

Sofia Klemola 0 0 0 0 1 

Suvi Kela 0 3 2 5 6 

Tiia Majaniemi 1 1 5 7 6 

Veera Juhala 0 1 13 14 9 

Veera Sillanpää 0 1 0 1 3 
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C-tytöt 

 
 
Jopoilijasta skopoilijaksi 

  

Koululaisen tilaus on jo muuttunut Demiksi, tyttöjen sarjasta mukaan naistenkin sarjoihin ja 

sipulikin alkaa maistua. 

  

Kasvamista. Miten paljon voikaan vuodessa kasvaa. Kukin omaan suuntaansa. Kunhan juuret 

on kunnossa, on kasvu turvallista.  

 

Talvi tahkottiin 4 kertaa viikossa. Opiskeltiin voiman hankintaa. Puntteja kolisteltiin. Palloa 

lyötiin, pieniä ja pitkiä. Välillä perusasioita hitaasti ja välillä peliajatusta tavoitellen 

vauhdikkaasti. Saatiinpa muutama jo kerran lopettanut takaisin pesiksen pariin. Hienoa.  

 

Talvi oli intensiivinen ja pitkäkin. Kevättalvella aloitettiin tahkoamaan harjoituspelejä ja käytiin 

Varalassa talvileirillä. Saatiin tietoa ja taitoa paikalliselta superpesispelaajalta. Opeteltiin omin 

päin.  

 

Muutama harjoituspeli lisää ja sarjapeleihin kiinni. Vähän kangerrellen aloitettiin pelit ja 

huomattiin välillä että jotkut olivat kasvaneet jo vuoden kauemmin kuin me. Vuodella on 

edelleen vaikutuksensa. Ensi vuonna se on jo toisinpäin kun suurin osa on vanhempia C-

tyttöjä. Sarjapelit pelattiin ennen leiriä ja peliä saatiin kohti oikeita uomia. Niin vain saatiin 

pelit pelattua, vaikka suurin osa tytöistä kävi riparin ja harmillisia loukkaantumisiakin kesään 

mahtui.  

 

Nuorisoleirille startattiin isolla porukalla pitämään hauskaa. Näin hienolla joukkueella on 

mukava olla maailmalla. Näyttää Mailan logoa takin pielessä, olla ylpeä.  
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Ylpeä työstä jota on tehty, ylpeä tytöistä jotka ovat joukkueessa. Aina työn teko ja ponnistelu 

jotain opettaa. On opettanut, vaikka peli ei aina kuljekaan. Ja kun kulkee, niin siinä on 

palkintoa ja paljon.  

 

Muistetaan vain pitää päämäärä kirkkaana. Tiedetään mitä halutaan ja ollaan valmiita 

tekemään kovaa työtä sen eteen, heittäytymään mukaan, tekemään asiat niin hyvin kuin 

osataan. Tällöin mikä tahansa on mahdollista. Siitä voi seurata vain hyvää. Niin pesiksessä 

kuin elämässäkin. Kun juuret on kunnossa. 

 

C-tytöt 2015 Yhteensä     

Pelaaja Kunnarit Lyödyt Tuodut Yhteensä Ottelut 

Emilia Markkila 0 1 5 6 9 

Emma Hudd 0 0 0 0 2 

Eena Rintamäki 0 0 0 0 1 

Enni Heikkinen 0 0 0 0 1 

Iisa Rintamäki 0 4 5 9 10 

Jenni Riippi 0 0 0 0 8 

Jessica Ehrström  0 0 0 0 1 

Johanna Hyny 2 10 8 20 9 

Josefin Ruutiainen 0 1 0 1 2 

Julia Rantaniemi 0 4 2 6 8 

Julianna Peltoniemi 1 6 6 13 6 

Maiju Nieminen 0 2 1 3 5 

Nina Lång 0 0 1 1 5 

Petra Äkkinen 0 1 3 4 7 

Roosa Mykkänen 0 0 5 5 8 

Rosanna Ala-Lähdesmäki 0 1 0 1 9 

Sofia Klemola 0 0 0 0 4 

Susanna Herttua 1 0 5 6 6 

Tiia Majaniemi 0 1 0 1 4 

Veera Sillanpää 2 6 5 13 10 
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D-tytöt 

 

Kun minut syksyllä ylipuhuttiin D-tyttöjen mukaan, niin en oikein enää muistanut, millaista on 

valmentaa murrosiän kynnyksellä olevia tyttöjä, olihan edellisestä kerrasta jo kulunut tovi. 

Taisteluparikseni sain Reetan, jonka kanssa vedimme tyttöjen treenit puoliksi talven ajan. 

Treenirinkimme koostui kahdeksasta D-tytöstä, jota täydennettiin kesällä nuoremmilla 

junioreilla. 

 

Talven yli treenattiin kolme kertaa viikossa, tavoitteena oli pitää lajitaidot yllä ja saada 

suorituksiin varmuutta. Oman haasteensa antoi ryhmän koko, koska saattoi olla treenikertoja, 

kun paikalla oli ainoastaan kaksi tyttöä. Näissä tilanteissa tytöt saivat melkoiset yksityistunnit 

pesiksestä.  

 

Tytöt kävivät tuttuun tapaan hakemassa kokemusta ennen kauden alkua Kankaanpään kevät- 

turnauksesta kesän koitoksiin. Paikalle hälytettiin pelinjohtajaksi Pete ja mailanaiseksi Kirsi, 

kun minä pelasin omaa otteluani Vaasassa ja Reetta oli valloittamassa Vaasan kaupungin-

teatterin lavaa. Kankaanpäästä tuliaisena oli roppakaupalla vitsejä, voittojakin sekä 

sisuuntunut tyttölauma.  

 

Kun D-tyttöjen sarja sitten vihdoin ja viimein alkoi toukokuussa, oli pelinjohdolla melkoisen 

paljon perhosia vatsassa. (Kun emme tienneet, mitä odottaa. ) Alun jännittämisen jälkeen peli 

päättyi onnellisesti joukkueemme voittoon ja villeihin valmentajien tuuletuksiin! 

 

Kesän kuluessa pelasimme pelisarjan runkosarjan 8 ottelua, joissa saalistettiin 4 voittoa ja 4 

tappiota. Tähän täytyy sanoa se, että tapeltiin kyllä ihan jokaisen pelin voitosta, mutta aina ei 

vaan saatu otteluita käännettyä voitoksemme. Runkosarjan päätyttyä pääsimme pelisarjan 

ylempiin jatkopeleihin, joissa meidän Minimailattaret paransivat otteitaan peli peliltä ja 
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pelattiin muutama sellainenkin jakso, jossa vastustaja ei saanut etenijää kolmoselle saakka 

saatikka sitten kotipesään. Ylemmän jatkosarjan päätyttyä päädyimme tasapisteisiin Nurmon 

kanssa, mutta juoksusuhteen ratkaistessa, loppusijoituksemme oli sarjassamme kolmas.  

 

Kesä oli nousujohteinen, mielestäni tytöt kehittyivät erityisesti ulkopelissä. Muutama pelaaja 

oikein puhkesi kukkaan loppukesästä. Odotuksiini nähden kesä oli onnistunut. Ison kiitoksen 

haluan osoittaa Juliannalle, joka johdatti joukkuettaan kapteenin elkein ja toimi esimerkkinä 

muille. Lisäksi yhtä isot kiitokset ansaitsee Pete, Kirsi, Reetta ja Veera, ilman teitä tätä kesää 

ei oltaisi läpi saatu vietyä. Olette olleet korvaamattomia!  

 

Ja te kikattelevat hömpäntuuvat eli tytöt, kiitos teille hulvattomasta pesiskesästä 2015!  

 

Kiittäen,  

Teea 
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E-tytöt 

 
 
"Meillon hyvä jengi koossa taas!" 

 

E-juniori-ikäisiksi varttuneiden tyttöjen voittolaulut kuultiin viime kesänä taas vähän 

useammin. Joukkue oli alueleirillä ykkönen, Pohjanmaan kilpasarjassa kakkonen ja 

valtakunnallisella tenavaleirilläkin hienosti seitsemäs. 
 
Ahkera harjoittelu palkittiin joukkueen ensimmäisillä aluemestaruussarjan mitaleilla, jotka 

jäivät muistoksi hyvistä peleistä, mutta ennen kaikkea yhteisistä päivistä ja öistä Kuortaneella, 

Nurmossa, Siilinjärvellä ja Simpsiöllä. Sadoista, ellei tuhansista iloisista kilometreistä ympäri 

Pohjanmaata ja Suomea. Yhtä paljon kuin juoksuista ja paloista, myös porealtaista ja 

paahdetuista vaahtokarkeista. Miksei myös Koskenkorvan ja Oulaisten pojista. 

 

Voitoista Vaasan poikia vastaan ei valitettavasti tullut mitaleja palkintokaappiin, mutta nehän 

muistetaan muutenkin. 

 

 

E-tytöt 2015 Yhteensä    

Pelaaja Ottelut Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Emma Hudd 12 31+4 29 64 

Enni Heikkinen 12 25 30 55 

Sara Ahola 11 29+1 20 50 

Veera Kukkonen 11 8+2 30 40 

Helmi Aaltonen 10 22+2 15 39 

Ellen Saukkonen 12 16+2 16 34 

Mea West 11 8+1 25 34 

Ada Karlsson 6 21+2 10 33 

Eena Rintamäki 12 7 26 33 jatkuu… 
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Liljaana Ala-Lähdesmäki 10 7 13 20 

Olivia Vanhatalo 9 5+1 11 17 

Emmi Sui 10 3 13 16 

Natalien Sirviö 9 4 5 9 

Alexandra Scheweleff 2 3 5 8 

Elisa Hyny 2 0 1 1 

Emilia Vanhatalo 1 0 0 0 
 

 

E-pojat 

E-pojat harjoittelivat ahkerasti läpi talven. Naisten pallo uutena asiana oli jo otettu edellisenä 

syksynä harjoitteisiin mukaan, joten se olikin jo nopeasti tuttu. Uusiakin poikia näkyi 

ilahduttavasti mukana. Parina sunnuntaiaamuna saimme nuorten SM-kultamitalisti Emma 

Pullolalta juoksuoppia, niin vain sekin on tekniikkalaji. 

 

Nurmon alueleirillä joukkueemme palkittiin pelisarjan parhaana ja Siilinjärven Tenavaleirille 

lähdettiinkin kovin odotuksin. Kymmenestä pelistä voitimme puolet, mutta sarjajärjestelmän 

vuoksi sijoitus oli valitettavasti puolivälin alapuolella. Juhani Tamminen voisi tähän sanoa ”Win 

the right games”. Reissu oli kuitenkin todella opettavainen meille kaikille.  

 

Pelisarja ja oikeastaan koko kausi kulminoitui pronssiotteluun Alajärvelle, minkä 

riemastuttavasti voitimmekin ja Tomin vaihtovaatteille tuli käyttöä. 

 

E-tytöt laittoivat kauden pakettiin ottamalla revanssin pojista, tappion kalkki on joskus karvas.  

 

Kiitos kaikille menneestä kaudesta, kesä tuntuu olevan vuosi vuodelta entistä lyhyempi. 



  
 

 
19 

 

 

E-pojat 2015 Yhteensä     

Pelaaja Ottelut Kunnarit Lyödyt Tuodut Yhteensä 

Casper Saari 14 4 63 28 95 

Joonas Ojanperä 14 2 49 26 77 

Jaakko Tunturi 14 2 25 28 55 

Paavo Jussila 13 0 12 23 35 

Mikael Lehtonen 12 0 0 33 33 

Eetu Huumonen 14 0 18 13 31 

Leevi Kettunen 13 0 10 19 29 

Nuutti Mäki-Rajala 12 0 3 24 27 

Jami Helin 11 0 8 11 19 

Melker Strömbäck 11 0 2 17 19 

Elias Kalliokoski 9 0 5 13 18 

Miro Luikku 11 0 8 6 14 

Niko Kleemola 6 0 0 7 7 

Anton Ijäs 4 0 2 2 4 

Jero Heikkilä 0 0 0 0 0 
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F-tytöt 

 
 
F-tyttöjen joukkueeseen kuului tänä kautena 2005-2006 syntyneitä tyttöjä ja valmentajat 

Jussi Autio, Suvi Einola, John Scheweleff ja Miia Äkkinen. 

 

Joukkueemme oli hyvä sekoitus jo useamman vuoden pelanneita tyttöjä ja ihan uusiakin 

pesistyttöjä. Pesiskausi käynnistettiin tyylikkäästi uusilla pelipuvuilla ja niissä pelipuvuissa 

taitaa olla taikaa, kun yhtään sarjapeliä ei niillä ole vielä hävitty. F-tyttöjen pesisotteet 

noteerattiin arvovaltaisella taholla ja Twitteriin asti päätyi maakunnan superpesisväen kehuja 

Nurmon alueleiriltä tilannekohtaisesti ulkopelissä liikkuvasta Vaasan Mailan F-tyttöjoukkueesta. 

Kehut lämmittivät valmentajien sydäntä ja leirin jälkeen jatkettiin ahkeraa ja monipuolista 

harjoittelua rantakentällä. Ruoveden naperoleirillä mitattiin valtakunnallista tasoa ja jos 

tyttöjen junioripeleissä voittaa Rauman Feran, on se osoitus siitä, että pelihommat sujuu. 

Leireillä myös hävisimme pari tiukkaa peliä ja voittamaan tottuneelle joukkueelle se häviö ei 

olekaan ihan läpihuutojuttu. Häviön kautta nousu uusiin voitontansseihin tuntui sitten sitäkin 

paremmalta. 

 

Mottona kaudella 2015 oli: ”Tärkeintä pesiksessä on että on kivaa”. Onneksi meitä oli neljä 

valmentajaa, niin aina joku muisti tämän, kun tekeminen meinasi käydä liian jännittäväksi tai 

totiseksi. Treeneissä rantakentällä oli hyväntuulista tekemisen meininkiä. Rantakentältä 

löydettiin myös ötököitä, sammakoita ja pupuja ja kopin takana oleva puu on edelleen 

erinomainen kiipeilypuu. Leireillä tanssittiin toukkatanssia makuupusseissa ja marssittiin 

leirihuutojen tahdissa aina kun mahdollista. Oli kivaa, kun Vaasasta oli F-pojatkin leirillä ja 

kannustettiin peleissä toisiamme. 

 

Kausi päättyi juhlavasti Pohjanmaan Pesiksen F-tyttöjen sarjan voittoon. Sarjavoiton tekee 

arvokkaaksi se, että oli pelissä sitten kokeneempaa kaartia tai uusia pesistyttöjä niin saatiin 

pisteet kotiin. Pesiskauden päätteeksi mentiin elokuussa koko porukan voimin Robinin ja Isac 

Elliotin konserttiin. Osalla tytöistä pesiskausi jatkui tämän jälkeen vielä syyskuulle 

tekniikkakisan loppukilpailuun. 

 

Jussi, Suvi, Jonkka ja Miia 
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Peleihin osallistuivat: 

Alexandra Scheweleff, Anni Sui, Elisa Hyny, Emilia Vanhatalo, Emma Laulaja, Emmalotta 

Pensonen, Hertta Turja, Iida Autio, Ilona Järvinen, Inna Uuro, Mimosa West, Natalie Sirviö, 

Pihla Äkkinen, Senni Rantala, Siiri Rantala, Tilde Sirviö, Venla Tuominiemi 

Treeneissä kävivät lisäksi: 

Hilma Aaltonen, Johanna Berg, Julia Huhmarsalo, Nea Sainio, Netta Kakkuri 
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F-pojat 

 
 
G-junnuista F-poikiin nousi viitisen poikaa. Olevalla jengillä aloitettiin treenaamaan 

marraskuun alussa ja alkutalven aikana väki lisääntyi muutamalla. Muutama F-ikäinen poika 

saatiin vielä mukaan myös vanhemmasta ikäryhmästä. Talvella harjoiteltiin perustaitoja ja 

kevättä kohti mentäessä siirryttiin vähän jo peliasioihinkin. 

 

Keväällä vähän ennen pelien alkua poikia oli muutamaa vaille joukkueellinen ja vähän jo 

mietitytti, kuinka tässä käy. Sitten räjähti. Yhtäkkiä uusia poikia tuli joka treeneissä mukaan ja 

pian meitä olikin jo melkein kaksi joukkueellista. Mikään ei ole hienompaa kuin kentällinen 

uusia ja innokkaita pesäpallon pelaajia. Siinä jos jossain silmä lepää. Valmentajiakin saatiin 

yksi lisää, joten hommaan saatiin virtaa sillekin puolelle. Pesiksen opettelu kun on hommaa, 

jossa olisi tässä iässä syytä olla vetäjiä riittävästi joukkueessa. Pysyy katse paremmin 

pallossa. 

 

Alkukausi opeteltiin pelin perusteita ja numeroiden perusteella kyyti oli välillä kylmääkin. 

Hauskaa kuitenkin oli ja oppi tarttui joka treeneissä ja pelissä. Pikku hiljaa alkoi kyytikin 

lämmetä. Kauden ehdoton kohokohta oli Naperoleiri Ruovedellä. Tällaisen porukan kanssa 

leireily on kyllä nautinto parhaasta päästä. Niin pelillisesti kuin pesäpallottomina hetkinäkin. 

Leirillä kuulkaa ilo on aidoimmillaan ja ruoka parhaimmillaan. Voi kunpa olisi jo ensi kesä ja 

saisi taas nauttia auringosta, peli-ilosta ja lempiannoksestani eli leiriruoasta. Jälleen kerran 

totesimme leirin ihmeitä tekevän vaikutuksen. Peli parani leirin aikana pikku hiljaa ja 

loppuleiristä päästiin jo voitonkin makuun. Vaan leirin jälkeenpä pelaaminen hyppäsikin sitten 

huiman hypyn ja loppukaudesta pelattiin jo vuotta vanhempia vastaan tasaisia pelejä. Tämä 

jos jokin lupaa mukavaa ensi kesää. Sitä odotellessa opetellaan taas monia uusia asioita ja 

pari pikku kikkaa. 

 

Sami, Teemu ja Janne 
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G-juniorit 

   
 
G-ikäiset olivat 2007 syntyneitä ja sitä nuorempia. Harjoittelimme talvella sunnuntaisin 

Hietalahden koululla pesiksen perustaitoja opetellen sekä leikimme liikuntaleikkejä. Tänä 

vuonna suosio vain nousi entisestään ja parhaimmillaan meillä oli yli 30 G-junnua mukana. 

 

G-juniorit lähtivät pelaamaan Pienpelisarjaa ja turnauksia meille kertyi kesälle 3, Lapualla, 

Seinäjoella ja täällä Vaasassa. 
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G-naperot eli nämä alle kouluikäiset olivat ahkerasti harjoitelleet porukassa mukana, joten 

järjestimme heille yhden oman kotiturnauksen ja Lapualta löytyi samanikäisiä vastustajaksi. 

Nuorimmat pelaajat molemmissa joukkueissa olivat vasta 4-vuotiaita. 

 

Hienoja suorituksia ja pesiksen oivaltamista nähtiin jokaiselta pelaajalta kesän aikana. "HUH 

HAH HULI, PESISKESÄ TULI" - ja se laitettiin purkkiin joukkueen omissa päättäjäisissä 

HopLopissa. 

 

Valmennustiimi: Maija, Karkki, Jarno & Eeva 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Päättäjäiset osuivat sopivasti Halloween-

viikonlopulle, joten G-juniorit pukeutuivat 
sen kunniaksi juhliin pelottavan tyylikkäästi! 
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Action Power –pesiskoulu 

 

Vapun jälkeisellä viikolla Urheiluhallilla kävi kova kuhina, kun Vaasan Mailan ja kaupungin 

yhteistyössä järjestämät Action Power -lajikoulun pesiskoululaiset pääsivät tutustumaan lajiin. 

1-6-luokkalaisista lapsista osa oli jo aikaisemmin päässyt pelailemaan ainakin koulussa, mutta 

osalla räpylä oli kädessä ihan ensimmäistä kertaa. Ilmassa oli havaittavissa aluksi vähän 

jännitystäkin, mutta se suli nopeasti, kun lapset pääsivät leikin ja yksinkertaisten harjoitteiden 

kautta tutustumaan palloon. 

 

Viikon edetessä jännityksestä ei ollut enää tietoakaan, kun pienet pesäpalloilijat pyysivät heti 

saadessaan takin pois päältä, että joko saa ottaa pallon ja kopitella. Harjoitteissa edettiin 

helpoista vaikeampiin ja perjantaina saatiin jo kunnon peli käyntiin. Perjantain pelissä 

toisistaan mittaa ottivat Titaanit ja Pumat. Ottelussa nähtiin hienoja koppeja ja jopa kunnari! 

Ottelun voiton vei Titaanit juoksuin 9-5. 

 

Ohjaat Jenna, Tiia ja Veera saivat iloisena katsoa, kuinka paljon lapset olivat kehittyneet jo 

näiden viiden päivän aikana. "Kaikista kivointa oli lyöminen" tuli monen tytön ja pojan suusta, 

kun viimeisellä kerralla teimme yhteisen loppupiirin. Lopuksi lapsille ja heidän vanhemmilleen 

jaettiin tietoa kunkin ikäluokan valmentajista ja toivottavasti Vaasan Mailan Juniorit saavatkin 

pesiskoululaisista monta uutta innokasta harrastajaa! 

Puulaakipesis 

Sepon Malja –kiertopalkinto 

 

Tämä palkinto jaetaan sellaiselle joukkueelle, joka on eniten osoittanut joukkueena Puulaaki-

henkeä. 

 

Muutamia palkinnonsaannin perusteita: 

 Kaverin kannustaminen niin omassa kuin vierasjoukkueessa 

 Joukkueen asenne 

 Vilpitön onnistumisen riemu ja sen osoittaminen 

 

Vuonna 2015 Sepon Malja –kiertopalkinnon sai Lomaklubi, joka osoitti uskomatonta Puulaaki-

henkeä! Heidän yhdessä tekemisen riemu ja onnistumiset muistetaan aina. 

 



  
 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most Valuable Player 

 

Kuparisaaren raitapaidat: Antti Kotkanoksa 

 

Wärtsilä: Sanna Lehtola 

 

Narrit: Jussi Kaarakainen 

 

Lomaklubi: Jarmo Männistö 

 

Minimani: Mikko Kellokoski 

 

CDEFG2: Petri Heikkinen 

 

Takalaiton: "Spude-Puttonen" 
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Sarjataulukko: 

Narrit, Wärtsilä, CDEFG2, Lomaklubi, Minimani, Kuparisaaren raitapaidat, Takalaiton 

 

 

 



  
 

 
28 

Päättäjäiset 

Seuran kilpailukauden päätöstilaisuutta vietettiin perjantaina 30.10.2015 Kulttuuritalo 

Fannyssa. Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Jukka Havulehto ja sen jälkeen ilta kului 

kahvittelun, vaasalaisen trubaduuri Carlos Mendozan musiikin sekä palkintojenjaon merkeissä. 

 
VAASAN MAILAN KAUDEN 2015 PALKITUT 

 

 
 
D-TYTÖT: 

Tehotilaston voittajat: Julianna Peltoniemi 

Yleispelaaja: Susanna Herttua 

Ulkopelaaja: Eerika Peltoniemi 

Kauden aikana kehittynyt: Eevi Hakala 

Tsemppari: Eeva Miettinen 

 

C-TYTÖT 

Tehotilaston voittajat: Johanna Hyny 

Yleispelaaja: Roosa Mykkänen 

Ulkopelaaja: Julia Rantaniemi 

Kauden aikana kehittynyt: Jenni Riippi 

Tsemppari: Nina Lång 

 

NAISET MAAKUNTASARJA: 

Tehotilaston voittaja: Sanni Tuomiaho 

Yleispelaaja: Veera Juhala 

Ulkopelaaja: Suvi Kela 

Kauden aikana kehittynyt: Henna Järvimäki 

Vuoden naisteini: Tiia Majaniemi 

 
G-TYTÖT: Koko joukkue 

 
G-POJAT: Koko joukkue 

 
F-TYTÖT: Koko joukkue 
 

F-POJAT: Koko joukkue 
 
E-TYTÖT: 

Tehotilaston voittaja: Emma Hudd 

Yleispelaaja: Enni Heikkinen 

Ulkopelaaja: Veera Kukkonen 

Kauden aikana kehittynyt: Helmi Aaltonen 

Tsemppari: Liljaana Ala-Lähdesmäki 

 
E-POJAT: 

Tehotilaston voittajat: Casper Saari 

Yleispelaaja: Joonas Ojanperä 

Ulkopelaaja: Mikael Lehtonen 

Kauden aikana kehittynyt: Melker Strömbäck 

Tsemppari: Jaakko Tunturi 

Positiivinen yllättäjä: Paavo Jussila 

 

 RYHTINUORI: Iisa Rintamäki 



  
 

 
29 

 

 

NAISET SUOMENSARJA: 

Tehotilaston voittaja: Jaana Marjamäki 

Yleispelaaja: Pauliina Pirhonen 

Ulkopelaaja: Outi Udelius 

Kauden aikana kehittynyt: Julianna Peltoniemi 

Tsemppari: Teea-Kaisa Vikiö 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ALLANIN PYTTY: 

 
Allan Mäenpänen on lahjoittanut tämän 

komean pokaalin kiertopalkinnoksi 
Vaasan Mailan Junioreille. Pokaalin 
saamisen ehtona eivät ole pelkästään 

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

liittyvät seuran toimintaan. 
 
Tämän vuoden perustelut palkinnon 

saajalle: 
Tämä nuorimies harjoitteli ja pelasi 

pesäpalloa sekä osallistui tarvittaessa 
tuomarin tehtäviin. Harjoitteli kirjurin 
tehtäviä monissa peleissä paappansa 

johdolla. Hän on Joonas Ojanperä. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
VUODEN 2015  
PELINJOHTAJA/VALMENTAJA: 

Maija Peräsalo 
 

MIEHET SUOMENSARJA: 

Jarkko Vainionpää 

Mika Joensuu 

Kalle Kero 

Keijo Saarenmaa 

Aapo Hautakangas 

 



  
 

 
30 

 
 

 

VUODEN TUOMARI 2015: Mikael Mannila 

 

 

Vaasan Maila palkitsee myös aktiivisia TALKOOLAISIA: 

  

Carola Niskanen, ahkera ja tunnollinen luottohenkilö Mailan kioskilla ottelutapahtumissa. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

PESISPERHE VUONNA 2015: 
Kirsi ja Toni Keskitalo sekä lapset 

Julianna, Eerika, Olivia ja Ida 
 

 

 
Arvo Salonen, tämä herra toimii 

tiukkana järjestyksenvalvojana ja ovi-
miehenä Mailan kotiotteluissa. On 
aktiivisesti seuraamassa nuorempien ja 

vanhempien pelaajien edesottamuksia 
harjoituksissa ja otteluissa. 

 
Tarja Joensuu, kaikkien pesisäitien 
esiäiti. Tietää jo useamman vuosi-

kymmenen pesiskokemuksella, miten 
homma toimii parhaiten ja osaa 

eskaritädin otteella pitää meidät 
nuoremmat kurissa ja nuhteessa. 
 

 
ISO KIITOS KAIKILLE 

TALKOOLAISILLE! 
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Yhteistyökumppanimme 
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    Tilausajot J Virtanen Oy 

 

 

http://www.jvirtanen.fi/index.php
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Kiitos kaikille tukijoillemme! 

 

       

 


