
Vihdin Pallo ry 
perustettiin mar-
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Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

Kesällä 89 naisten joukkue varmisti nousun superpesikseen, jossa vakiinnutettiin 
paikka parhaiden joukossa heti. 90-luvulla naiset saavuttivat mitaleita: kultaa 98, 
hopeaa 92, pronssia 94 ja 99. 2000-luvulla ViPa pelasi kauden 03 ykköspesiksessä, 
nousi heti takaisin superiin, mutta luopui sarjapaikasta kauden 04 jälkeen.

Sen jälkeen pelattiin kolme vuotta suomensarjassa, kunnes kauden 2007 ykkössija 
etelälohkossa takasi paikan ykköspesikseen. Tähtäimessä oli nousu superiin niin 
pian kuin mahdollista. Nousu toteutui kauden 2011 päätteeksi, ja superissa pelattiin 
kaudet 2012-16, jonka jälkeen sarjasta luovuttiin ja päätettiin panostaa ennen muuta 
juniorityöhön.

Miesten joukkue nousi heti seuran perustamisen jälkeisellä kaudella piirisarjasta 
maakuntasarjaan, ja -86 muutaman kauden kärkiryhmässä pelattuaan suomensarjaan, 
jolle tasolle asemat vakiintuivat.

Kaudeksi 94 miehet nousivat ykköspesikseen, mutta putosivat heti takaisin, 
ja ovat sen jälkeen pelanneet suomensarjassa, muutaman kerran ykköspesiksen 
karsintoihin yltäen, mutta nousu on aina jäänyt vähää vaille. Kauden 2015 jälkeen 
ViPan miesten joukkue luopui suomensarjasta ja on kaudet 16 ja 17 pelannut nuoria 
kouluttaen maakuntasarjassa.

Vihdin Pallo on perustamisestaan lähtien tehnyt juniorityötä ja saavuttanut 
erinomaisia tuloksia nuorten sarjoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Vuonna 2006 
ViPa palkittiin Etelän Pesiksen Vuoden Junioriseurana. 50-vuotiaana seura keskittyy 
erityisesti kasvattajaseuran rooliin luoden pohjaa mahdolliselle tulevaisuuden 
menestykselle myös aikuisten sarjoissa.

ViPan pesissaavutukset tiivistetysti

1989 Superpesikseen noussut joukkue

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

Toisen polven ViPa-pelaaja Milla Väistö pal-
lon tavoittelussa. F-tytön otteissa on äidiltä 
opittua Päde-tyyliä ja tehoa.

C-poikien joukkueen 
mainiot kopparin Oskari 
Vänttisen (edessä) ja 
Valtteri Keskisen yhteis-
peli sujuu mallikkaasti.

Naperopesistä
nuorimmille

Sarjaotteluita juniorijoukkueille

Nykyisissä lapsissa ja nuorissa on ViPan alka-
van, toisen 50-vuotistaipaleen toivo. Juniori-
työ on kaikkein tärkeintä seuratyötä.
ViPa järjesti alkukesällä 2017 naperoikäisille 
(6-9 v) oman turnauspäivän.
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Marraskuun 27. päivänä vuonna 1967 
pidettiin pesäpalloseuramme perustamis-
kokous. Siitä alkanut viisi vuosikymmentä 
kestänyt virallinen seurahistoria saavuttaa 
tänä vuonna siis ”miehen iän”. On aika juhlia, 
luodata mennyttä ja katsoa luottavaisesti tule-
vaisuuteen.

Seurahistoriassamme 70-luku oli pesistoi-
minnan vakiinnuttamisen ja luonnollisen kas-
vun aikaa. Silloin olimme vielä monilajiseura 
mm. lentopallon, koripallon, pöytätenniksen 
ja jopa tikanheiton kuuluessa lajikirjoon. 
Joukkueita pesäpallon puolella oli selvästi 
vähemmän kuin nykyään, mutta into löytää 
uusia pesispelaajia oli suuri. On helppo yhtyä 
15-vuotishistoriikissa silloisen puheenjohtaja 
Yrjö Lehtirannan toteamukseen: ”Voimme 
turvallisin mielin lähteä uuteen 15-vuotiskau-
teen. Mitään juhlaahan se ei tule olemaan, 
mutta vaikeudet ovat voitettavissa, jos vain 
hyvää tahtoa riittää eikä lannistuta!” 

80-luku ViPassa meni pelaajamäärän kas-
vattamiseen, kouluttautumiseen valmennus-
puolella sekä voittamisen kulttuurin opiske-
luun. Miesten joukkue pelasi piiri-, maakunta- 
ja 90-luvulle tultaessa jopa miesten ykkössar-
jassa. Naisjoukkue aloitti 80-luvun myös alim-
malta sarjatasolta, mutta päämäärätietoinen 
ja jatkuvaan nousuun tähtäävä harjoittelu ja 
valmennus johtivat siihen, että 1990 noustiin 
mestaruussarjaan. Tästä alkoi 10 vuotta kestä-
nyt superpesiskausi.

ViPan pelillinen menestysajanjakso on 90-
luku. Naiset voittivat jo 1992 hopeaa ja klii-
maksi saavutettiin 1998, kun voitimme nais-
ten Suomen mestaruuden. Samoin miesten 
joukkue pelasi ykkössarjaa 90-luvulla. Mutta 
kuten muussakin elämässä niin myös pesäpal-
lossa mennään sinikäyrää. Välillä ollaan aallon 
huipulla ja vääjäämättä sitä seuraa jossain 
vaiheessa laskuvaihe. Jatkuva menestyminen 
usealla rintamalla yht´aikaisesti on mille ta-
hansa urheiluseuralle sula mahdottomuus, 
sillä resurssipula iskee ennemmin tai myö-
hemmin. 

2000-lukua aina tähän juhlavuoteen asti 
voitaneen luonnehtia takaisintulemisen 
ajaksi. Viimeiset 20 vuotta olemme rakenta-
neet ViPaa seuraksi, jonka pääpaino on ollut 
vahvassa junioritoiminnassa ja kun edelly-
tykset talouden, henkilöresurssien ja pelilli-
sen osaamisen kautta ovat olleet olemassa, 
niin menestystä on käyty hakemassa jopa 
ylimmällä sarjatasolla.   

Vuonna 1997 pj. Rauno Leino totesi: 
”Pesäpalloseuran kehitysresepti on yksin-
kertainen: meidän on koulutettava entistä 
enemmän osaavia valmentajia ja annettava 
näiden kautta junioreillemme mahdolli-
suus kasvaa entistä paremmiksi pelaajiksi.” 
Kun tuohon lisätään, että seura-aktiivien ja 
johtokunnan tehtävä on luoda ja varmistaa 
pesäpallon taloudellinen ja toimintaympä-
ristöllinen tulevaisuus, niin tätä kutsuttanee 
nykyään seuran missioksi.  

Jotta pesäpallo säilyy yhtenä Vihdin ja 
länsi-Uusimaan pelatuimmista palloilula-
jeista, on jatkuva työ seuran eteen isossa 
roolissa. Suuri kiitos siitä kuuluu laajalle ja 
innokkaalle talkooväellemme. Ilman heitä 
ei Vihdissä pesäpalloa pelattaisi. Yhä uusien 
aktiivisten ja mielellään nuorien mukaan-
saaminen seuratoimintaamme on fokuk-
sessa. Pidetään seurasta huolta ja juhlitaan 
100-vuotiaan Suomen kanssa rakasta kansal-
lispeliämme ja eritoten 50-vuotiasta Vihdin 
Palloa!

Vetreä viisikymppinen!

PEKKA SALONEN
Puheenjohtaja
Vihdin Pallo ry

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

Kouluaikana kevät tuli ensimmäisenä 
liikuntatunneille. Rospuuttoajan jälkeen, 
kun lumet ja jäät olivat sulaneet, siirryttiin 
sisäsalista ulkokentille. Jalkapallon ja yleis-
urheilukentän eri lajien lisäksi tutuksi tuli 
etenkin pesäpallo. Tästä syystä pesis on aina 
liittynyt mielessäni kesän tuloon. Tiukat 
ottelut toivat liikunnan riemun lisäksi aina 
myös tuulahduksen tulevasta lomasta.

Ehkäpä siksi pesäpallolla on edelleen mi-
nuun samanlainen vaikutus. Kun Faceboo-
kissa näkee ensimmäiset päivitykset Vihdin 
Pallon sivuilla pesiskoulujen alkamisesta, 
muistot vievät vuosien taakse. On ollut ilo 
nähdä, millä innolla tänäkin keväänä kentillä 
on harjoiteltu lyöntejä, koppeja, pesänvä-
lien siirtymisiä. Oli kentällä sitten junnut tai 
edustusjoukkue, oranssi joukkue tuo kan-
nustajilleenkin auringon tullessaan sadepäi-
väänkin.

Tänä vuonna Uusimaa -viikolla järjestet-
tiin kaikille avoimet pesäpalloharjoitukset. 
Teemana tässä Pesäpalloliiton jäsenseurojen 
järjestämässä tapahtumassa oli hyvinvointia 
ja yhteisöllisyyttä pesäpallosta. Teema sopii 
pesäpalloon erinomaisesti, joka on liikunta-
muotonakin oivallinen. Tarvitaan nopeutta, 
koordinaatiokykyjä ja taktikointia. Ja selvää 
on, ettei pesiksessäkään pärjää pelkillä yk-
silösuorituksilla. Jokainen tarvitsee toinen 
toistaan, jotta joukkue voi pärjätä. Kannus-
tava ja virheitäkin sietävä joukkuepelaami-
nen, yhteen hiileen puhaltaminen ja hyvä 
yhteishenki johtavat parhaisiin lopputulok-
siin Siinä on hyvä periaate muillekin areen-
oille, myös työelämään.

* * *

Vihdin Pallo täyttää tänä vuonna 50 
vuotta. Se on vuosikymmenten aikana liikut-
tanut ja tutustuttanut tuhansittain lapsia, 
nuoria ja aikuisia pesäpallon saloihin ja tar-
jonnut elämyksiä myös penkkiurheilijoille. 
Menestystä eri sarjatasoillakin on tullut 
kiitettävästi ja Hiidenkirnun pesisstadionilla 
on päästy kannustamaan ja jännittämään 

oman joukkueen puolesta. Pesisstadion it-
sessään on komea talkootyön näyte, jonka 
aikaansaamiseksi Vihdin pallolaiset tekivät 
kaikkensa. Sama talkootyön henki on edel-
leen elintärkeä seuratoiminnassa. Ilman va-
paaehtoisten vanhempien, sukulaisten, lähi-
piirin ja huoltajien panostusta toiminta olisi 
luultavasti täysin mahdotonta. Talkoilu onkin 
sitä kuuluisaa tiimityötä jo ennen kuin koko 
sanaa oli keksitty. Tästä lämmin kiitos kaikille 
tärkeää talkootyötä tekeville. Kiitokset kuu-
luvat myös vuosikymmenten varrella seuraa 
sponsoroineille. Jokaisen tavalla tai toisella 
mukana olleen panos on tärkeä ja vie asioita 
eteenpäin.

* * *

Pesäpallon kehittäjä Lauri ”Tahko” Pihka-
la kirjoitti vihkosen ”Joka miehen koneoppi 
eli liikunnon merkityksestä”. Siinä hän opetti 
miten ihmisen ”omaa konetta” eli kehoa hoi-
detaan ja vaalitaan ruokavalion, liikunnan ja 
puhtauden avulla. Perusperiaatteet lienevät 
edelleenkin samat kuin tuossa vihkosessa. 
Liikunta kaikissa muodoissa niin omaksi 
iloksi kuin kilpailumielessäkin on hyvästä. 
Tämän liikunnon merkityksen parissa Vihdin 
Pallo on tehnyt hyvää ja ansiokasta työtä jo 
vuodesta 1967.

Vihdin kunnan puolesta minulla on ilo 
toivottaa lämpimät onnittelut Vihdin Pallolle 
ja sen toimijoille. Liikunnan iloa, mukavia 
kokemuksia sekä menestystä pesäpallon 
parissa tulevinakin vuosikymmeninä. 
 

EERIKKI VILJANEN 
Vihdin 

kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja,  

kansanedustaja

Vihdin kunta onnittelee
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EERIKKI VILJANEN 
Vihdin 

kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja,  

kansanedustaja

Vihdin kunta onnittelee
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Insinööritoimisto 
J. Rimppi Oy 

Ojakkala  

Kuljetus 

Fentex Oy 

p. 0400-876721

              Taksi
  Marko Joutsela
  040-588 6333

                             
 Taksi                                   Jan Monthen                                   044-974 8860

Riston Pirssi
0500-745 982

Inva 0400-745 982

              Taksi              Joni Lehtinen
        045-278 8438
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Mavor Oy 
Kuormatie 3,

03100 Nummela
p. 0400 409 808

www.mavor.fi

 Oy Lafora Ab 
Kuljetuspalvelut 

p 044 0513 126

M.Tiainen Oy 
p. 040 527 7394

Vihdin Kino

Riihitie 2 Vihti kk

p. 09-224 8113

Uudet elokuvat lähellä sinua!
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Ratastie 13, 03100 Nummela
p. 0400-215 394, 09-222 3709

Autopeltikorjaamo Salonen 
&

Ruosteenestoliike Mr Mick

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

Rakennus
Kykkänen Oy
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Mari Sallinen ja Elna Satokangas
2014 ottelussa Mansea vastaan.

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

Marraskuussa 1967 
Luoteis-Uusimaa kertoi 
etusivullaan 
jymyuutisen! 
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Pesäpalloseuran perustava 
kokous pidettiin 27.11. 67 

 
Perustajajäsenet ovat: 

Vihtijärven Uhkasta Teuvo Vihtkari, Teuvo 
Silvasti, Heino Utter, Timo Aaltonen, ja        

Jaakko Hätönen. 
Huhmarin Hakasta Nils Blom ja Harri Jalonen. 

Vihdin Viestistä Yrjö Lehtiranta, Raimo Havukorpi, 
Reino Pirinen, Pertti Hipeli, Mauri Koskinen, 

Heikki Nurmi, Terttu Sumentola ja Leena Majuri. 
 

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Yrjö Lehtiranta ja sihteeriksi Reino Pirinen.  

Seuran nimeksi päätettiin Vihdin Pallo-Sepot. 
Seuran tunnusväreiksi valittiin alusta asti   

oranssi ja musta. 

Seuran urheilulajeina ovat olleet: 
 

- Pesäpallo 
- Lentopallo 
- Pöytätennis 
- Koripallo 
- Tikanheitto 

Vuodesta 1990 alkaen 
ViPa keskittyi  
pesäpalloon, ja 
lentopallojaostosta 
muodostui lajinsa 
erikoisseura 
Vihdin Lentopallo -90 
 

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

Heti ensimmäisellä kaudella 1968 miesjoukkueilla sujui hienosti. 
Reservijoukkue nousi perussarjasta piirisarjaan samalla, kun 
ykkönen nousi piirisarjasta maakuntasarjaan. 
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Ensimmäinen kausi maakunta- 
sarjassa sujui kärkikahinoissa eikä  
nousukaan jäänyt kauas. 70-luvun  
lähestyessä Nummelassa oli jo peräti  
n. 2 000 asukasta, kunnassa yli 10 000.  
Nummelasta oli muodostumassa  
teollinen keskus. Kehitys  
eteni hurjaa vauhtia.  
Niin ViPassakin. 

Ensimmäisen kauden kokemusten jälkeen uskottiin 
tulevaisuuteen. Seuran nimi vaihtui talvella 69 
nykyiseen muotoonsa. 
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 70-luvulla pääsivät 
julkisuuden 

 valokiilaan myös ViPan 
lentopalloilijat, 
pöytätenniksen pelaajat ja 
naispesäpalloilijat. 

 Yritykset saivat urheilun 
sponsoroinnista julkisuutta. 
Sponsorointi oli esim. 
peliasujen lahjoittamista. 

 

ViPa aloitti uuden vuosikymmenen vakuuttavasti, 
vihtiläisiä oli jo 12 000 ja Tauno, myöhemmin ViPan 

huutosakin johtajaksi ylennetty ”Pultsu” Laine, 
valittiin VPK:n päälliköksi. 

1970-luku: vankkaa kasvua
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ViPaa piti julkisuudessa 
seuran alkuvuosista 
lähtien vuosikymmenien 
aikana satoja juttuja 
lehteen kirjoittanut, 
kiistaton Vihdin Pallon ja 
vihtiläisen 
nykypesäpallonkin isä, 
monipuolinen 
urheilumies Ykä eli Yrjö 
Lehtiranta, joka oli 
rehellinen ja lahjomaton 
kirjoittaja, antaen 
tarpeen mukaan 
kritiikkiä ja neuvojakin 
urheilijoille.  

Kabinetin kautta suomensarjan 
karsintaan. Ykä patisti pelaajia 
talvella 73 harjoituksiin, mutta 
karsinnoista ei noustu. Raimo 
Havukorpi nyt ViPan peräsimessä. 
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Naisten sarjapesis teki tuloaan ViPaan. Ykä kysyi 73: 
”Eikö Vihdissä ole ketään, joka haluaisi ryhtyä 

kehittämään naispesäpalloilua?” Pelaaja-ainesta oli ja 
voittojakin saatiin ilman kunnon valmennusta. 

Miehet olivat 
edelleen 

maakunta- 
sarjan  
kärkeä. 

Vihtkarin Kalle pelasi ja sponsoroi. 
ViPan naiset voittivat lentiksen 3-sarjan, 
ja nousivat 2-sarjaan. 
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Rauski osasi lentää ja Harri syöksyä. Naiset hakivat 
vauhtia maakuntasarjasta, mutta jo 85 pelattiin 
vastaperustetussa ykköspesiksessä… 

1980-luku: huipputasoa kohti

 Sarjanousuja, 
kasvatusta… 
Jokohan se 
kulttuuri on 
tarttunut? 

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

 Naisten joukkueesta 
oli 80-luvun loppua 
kohden tulossa 
ViPan ”lippulaiva”. 
Heti ykköseen 
noustua asetettiin 
rohkeasti tavoitteeksi 
nousu 
mestaruussarjaan… 

 Kaudeksi 1985 ViPan 
naiset nousivat uuteen 

ykköspesikseen. Miehet 
nousivat 86 

suomensarjaan.  
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Niko Tuunanen
Puh: 0400 899 959

niko.tuunanen@kaivumestarit.fi

Kaikki maanrakennuspalvelut saman katon alta, ammattitaidolla!
• SALAOJAT • SANEERAUSTYÖT • JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
• POHJA- JA VIEMÄRITYÖT • PIHARAKENNUS- JA VIHERRAKENNUSTYÖT

www.kaivumestarit.fi

Ota yhteyttä, 
kun haluat 

maarakennus-
työt kuntoon

luotettavasti!  

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

DT-SPORT tulostaulut

myynti ja tiedustelut:
www.digitekno.fi 

09-224 8930
info@digitekno.fi
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 Unelma toteutui 1989… Ja tärkeintä ei ole voitto, 
vaan murskavoitto! (vihtiläinen sanonta) 

Oli aihetta 
kuohujuomaan… 

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

 Mestaruussarja muuttui superpesikseksi, 
ja sinne ViPan naiset Ari Lehtirannan 
pelinjohdolla nousivat kauden 89 
päätteeksi. Samalla ViPa alkoi tosissaan 
satsata naisten pesikseen, ja hyvin 
varhain ilmoitettiin tavoitteeksi mitalisijat 
ja jopa Suomen mestaruus. 90-luku 
käynnistyi ViPan osalta siis 
superpesisseurana, ja kaikki muut lajit 
jätettiin toisten seurojen hoitoon. ViPalle 
90-luku oli ikimuistoinen. Naiset 
saavuttivat SM-kultaa -98, hopeaa -92, 
sekä pronssia -94 ja -99. Junioritkin 
saavuttivat SM- ja aluemitaleita. 
Miesjoukkuekin käväisi ykkössarjassa. 

 Naisten superpesiksessä ViPa aloitti räväkästi haastaen kaikki 
ennakkosuosikit tosipeliin. ViPa oli kauden 90 yllätysjoukkue 

sijoittumalla heti keskikastiin. Vaikka tappioitakin välillä tuli, Lexa 
vakuutti, että usko ei horju. 

90-luku: naispesiksen juhlaa
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 Naisten pesiksessä alettiin puhua Vihti-ilmiöstä, 
sillä ViPa veti yleisöä odotettua enemmän ja 
tunnelma katsomossa oli ”mahtava”. Vihdin 

naispesiksen ”kehdossa” Haimoossa ei 
pesisharrastus sammu. Miehet taas olivat 

nousussa suomensarjaan. 

 Lutari vain sitkeästi puhui sponsoreista, vaikka Pekka Hurme 
yritti opettaa yhteistyökumppani -termiä. Markku Pullinen iloitsi 

ViPan pirteydestä. Uusia pelaajiakin saatiin kaudelle 91 
tekemään ”erikoistemppuja”, mitä ne sitten olivatkin. 

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

 Kaudella 91 ViPa voitti voittamasta 
päästyään kovia vastustajia, ja oli ihan 
hilkulla ottaa mitalin… 

Onni täällä vaihtelee… 
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Loistosuorituksia solkenaan kaikilla rintamilla 

 1992 ViPan naiset saavuttivat ensimmäisen SM-mitalin Stig Tainion 
pelinjohdolla. Se oli hopeinen, ja se saavutettiin finaalissa Lapualla. 
Lapua oli ratkaisupelissä selvästi parempi, mutta hopeakin on arvokas 
mitali. Seuraavalla kaudella mitalia ei tullut, vaan joukkue ajoi karille 
välierissä. Kauteen 94 ViPan naiset lähtivät mestariehdokkaina kovia 
vahvistuksia saatuaan, mutta pettymys oli suuri, kun kulta vaihtui 
pronssiksi. 

 
 1994 ViPan miehet pelasivat ykköspesiksessä, mutta tuloksena oli 

paluu suomensarjaan. 
 

Kauden 94 pettymyksen jälkeen ViPan Superien pelinjohtajat 
vaihtuivat, mutta mitaleita ei kuulunut, kunnes kausi 98 toi 
naisjoukkueelle täysosuman. Joukkue ei kuulunut varsinaisiin 
ennakkosuosikkeihin, eikä hillunut runkosarjan kärjessä. 
Pudotuspeleissä monen trillerin jälkeen ja pitkän kaavan mukaisesti 
ViPa huuhtoi riemastuttavasti kultaa ennakkosuosikki Oulun Lipon 
kotikentältä pelinjohtajinaan Harri Reunanen ja Esa Lehtiranta. 

 
Vielä vuonna 99 tuli pronssia, ja 2000-luvulle siirryttäessä suurin 
menestysinto oli hiipunut. 
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Runkosarjassa tuli voittoja ja tappioita, mutta 
loppua kohden alkoi näyttää lupaavalta, ja 
pudotuspeleissä ViPa kävi kovaa koulua pitkän 
kaavan mukaan. Välierissä SiiPe pudotettiin 5 ottelun 
sarjassa ja finaali oli edessä.  

Kaudella 1998 tavoite toteutui: SM-kulta!
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Runkosarjassa tuli voittoja ja tappioita, mutta 
loppua kohden alkoi näyttää lupaavalta, ja 
pudotuspeleissä ViPa kävi kovaa koulua pitkän 
kaavan mukaan. Välierissä SiiPe pudotettiin 5 ottelun 
sarjassa ja finaali oli edessä.  

Kaudella 1998 tavoite toteutui: SM-kulta!
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…ja Oulussa ViPa lauloi Lipon nurin 
napaten mestaruuden! 

Kulta oli meidän värimme 1998!
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 Vuonna 2000 ViPan B-tytöt voittivat SM-hopeaa Matti Leinon 
johdolla. Uudella vuosituhannella ViPan edustusjoukkueet 
hakivat vauhtia uuteen nousuun vahvan juniorityön kautta. 

Kaudella 2007 ViPalla oli Etelän Pesiksen sarjoissa 14 
juniorijoukkuetta. Mitaleita tuli ropisemalla aluesarjoista, 

kruunuina D- ja C-poikien mestaruudet ja D-poikien menestys 
valtakunnan leirillä. Seuralla oli kokonaisia joukkueellisia 

kyvykkäitä poikajunioreita. Heistä muutamat ovat myöhemmin 
pelanneet ja jotkut pelaavat vieläkin miesten superpesiksessä. 

 
Naisten edustusjoukkue pelasi vuosisadan ensimmäisellä 

kymmenluvulla kolmella eri sarjatasolla. Superpesiksestä 
luovuttiin kauden 2004 jälkeen, ja sitten pelattiin suomensarjassa 

ja ykköspesiksessä. Vuosikymmenen lopulla alettiin taas 
tavoitella paikkaa ylimmältä tasolta. 

Miehetkin kolkuttelivat ykköspesiksen porteilla. 
 

2000-luvulla valmisteltiin uutta nousua

Vihdin Pallon
Suomen-
mestarit 1998
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Vaikka 2000-luvulla ei 
superpesis jätettiin, vuosi-
kymmen oli seuralle antoi-
sa ja odotuksia täyynnä.
Yläkuvassa nykyisin 
Joensuussa superpesistä 
pelaa Iiro Kuosa näyttää 
miten palloa voi heittää 
vaikka ilmassa leijuen.
Vasemmalla keskellä 
lyövä Sanna Weurlander 
ja Satu Friman osaltaan 
pitivät ViPaa aivan ylim-
män tason kynnyksellä.
Oikealla keskellä väkeä 
juhlimassa ViPan 40-vuo-
tistaivalta 2007. Vasem-
malla alhaalla ViPan 
C-pojat juhlivat aluemes-
taruutta limupulloa vaah-
dottaen.
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2010-luku: Superpesikseen takaisin 
ja sitten kasvattajaseuraksi

Vuonna 2011 ViPan naiset nousivat loistavien esitysten ansiosta 
takaisin superpesikseen Petra Simolinin (nyt. Saikku) pelinjoh-

dolla. Ensimmäinen superpesiskausi Markus Meriläisen johdolla oli 
lupauksia antava. Vipattaret oli kauden suurin yllättäjä. Jatkossa tuli 
kuitenkin takapakkia, ja kauden 2016 jälkeen ViPa luopui taloudel-
lisesti raskaasta sarjasta. Miehetkin luopuivat vuotta aikaisemmin 

suomensarjasta oltuaan vuosia aivan ykköspesiksen porteilla. ViPa 
keskittyy nyt seuratoiminnan perusasioihin eli juniorityöhön.
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“Ykän Enkelien” isähahmo Yrjö Lehtiranta

Maailmalla, Suomessa ja 
Vihdissä elettiin puoli vuo-
sisataa sitten oloissa, jotka 
monella tavalla poikkesivat 
nykyisestä. Kun syksyllä 1964 
tulin Vihtiin Luoteis-Uusimaan 
toimittajaksi, koko Vihdin kun-
nassa oli vähemmän asukkaita 
kuin nyt Nummelassa.

”Nakit ja muusi”, kuului kir-
konkylässä Etelän Maitokun-
nan baarissa tavanomaisin 
tilaus päivittäin, kun me toi-
mittajat kävimme lounaalla 
samaan aikaan ”oikeaa työtä” 
tekevien haalarimiesten kans-
sa. Toimittajat olivat oikeiden 
duunarien mielestä alempaa 
kastia, ”kaulusköyhälistöä”, 
mutta baarin paras ruoka oli 
molempien mielestä sama.

Kunnanvirastoa johti kun-
nansihteeri Reino Talonen ja 
poliisiasemaa nimismies Lauri 
Lausmaa. Talosen kanssa mi-
näkin jouduin tekemisiin lä-
hes päivittäin, sillä kaikki tieto 
kunnasta ulospäin kulki hänen 
kauttaan, ja kunnan uutiset 
olivat Lutarille kaikki kaikessa. 
Nuori toimittaja ajettiin äkkiä 
sisään kunnallislakiin ja -poli-

tiikkaan. Talonen oli loistava 
opettaja.

Lausmaa antoi harvemmin 
painavia lausuntojaan, mutta 
päivittäistä yhteyttä pidettiin 
ylikonstaapeli Armas Kaipioon 
uutisten toivossa.

Usein poliisiasemalta uu-
tisia kertoi myös konstaapeli 
Heimo Harju. Tuosta kansain-
välisesti menestyneestä taide-
valokuvaajasta tuli nopeasti 
henkilökohtainen ystäväni 
yhteisen harrastuksen kautta. 
Valokuvausharrastuksen an-
siosta yhteydenpito oli tiivistä 
myös urheilumiehen, valoku-
vausliikkeen pitäjän Kalle Vih-
tkarin kanssa.

Vähintään kerran viikossa 
tapasin haimoolaisen maanvil-
jelijän Yrjö Lehtirannan (1922-
1997). Hän toi Kirjavanjoen 
varrella, entisessä navetassa 
sijainneeseen toimitukseen 
kirjoittamiaan pesäpallojuttu-
ja ja seurapalstailmoituksia. 

Luoteis-Uusimaata toimitti-
vat lisäkseni toimitussihteeri 
Mauri Koskinen ja toimittaja 
Jaakko Raunio. Päätoimittaja-
na oli koko yrityksen pomo ja 
perustaja Paavo Kortteinen. 

Nyt jo edesmennyt Raunion 
Jaska oli muun ohessa innokas 
urheilutoimittaja, ja hänen yh-
teistyönsä Lehtirannan kanssa 
oli selvästi havaittavasti sy-
dämellistä. Jaskan siirryttyä 
isompiin lehtiin, minä jatkoin 
Lehtirannan yhdysmiehenä. 
Luulen, että minusta tuli sitten 
hänen luottotoimittajansa, 
joka käsitteli, otsikoi ja kiikutti 
jutut latomoon.

Yrjö Lehtirannan kirjoitta-
janimimerkki oli YKÄ, isoilla 
kirjaimilla. En tiedä missä vai-
heessa tämä tapahtui, mut-
ta Jaska Raunio toi julkiseen 
käyttöön Vihdin naisten pesä-
pallojoukkueen lempinimen 
”Ykän Enkelit”. 90-luvullakin 
ViPan pelatessa superpesik-
sessä, Turun Sanomien urhei-

Yrjö Lehtiranta oli keskeinen hahmo,
kun pesäpalloa juurrutettiin Vihtiin

Lexa muistelee

Vihdin Viestin piirisarjan mestarit vuonna 1964. Takana vasemmalta: Anna-Liisa Kykkänen, 
Marja-Leena Eloranta, pelinjohtaja Yrjö Lehtiranta, Armi Lohenoja, Irma Holmström, Terttu Su-
mentola. Edcessä vasemmalta: Aila Virtanen, Lea Lehtiranta (Ruoho), Raili Nurmi, Kirsti Salo.
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lutoimittajana työskennellyt 
Jaska, nimimerkki Johannes, 
kirjoitti edelleen Ykän Enke-
leistä, vaikka joukkuetta luot-
sasi Yrjön poika Ari.

Ykä oli todellinen urheiluih-
minen, henkeen ja vereen 
asti pesäpallomies. Hän on 
mielestäni Vihdin naisten pe-
säpalloilun ja nykymuotoisen 
lajin seuratoiminnan isä, ja 
Haimoon kylä voitaisiin nime-
tä Vihdin pesäpallon kehdoksi, 
vaikka paljon ennen ViPan pe-
rustamista pesäpalloa pelat-
tiin useilla muillakin kylillä.

Ykä oli seitsenlapsisen vilje-
lijäperheen isä. Siinä lienee-
kin tärkein motivoija liikun-
taharrastusten edistämiseen. 
Ari Lehtiranta muistelee, että 
hänenkin pesisharrastuksen-
sa alkoi omalta heinäpellolta. 
Kun heinä oli korjattu, pellol-
la pelattiin oman perheen ja 
naapurin lasten kesken pe-
säpalloa, kunnes kyläläisten 
yhteisponnistuksin saatiin 
koulun lähelle kunnon hiekka-
kenttä.

Omakohtaisista kokemuksis-
ta tiedän, että sotien jälkeen 
50- ja vielä 60-luvullakin suo-
malaista urheilua jakoivat jyr-
kät liittorajat. Jos esimerkiksi 
työläisperheen lapsi meni 
”porvarien” eli SVUL:n alai-
seen seuraan, perhe leimattiin 
luokkapetturiksi. 

Vaati vuosikymmeniä, että 
raja-aidat saatiin madallettua 
tai kaadettua, ja vähitellen 
alkoi syntyä myös tiettyihin la-
jeihin keskittyneitä erikoisseu-
roja, jolloin vanhat liittorajat 
menettivät merkityksensä.

Vihti oli vielä 60-luvulla tyy-
pillinen kyläseurapitäjä. Jo-
kaisella itseään kunnioitavalla 
kylällä piti olla oma yleisseura, 
jossa voi harrastaa monia ur-
heilulajeja. Vihdissä koko kun-
taa kattava SVUL:n yleisseura 
oli ja on edelleen Vihdin Vies-
ti. Kyläseurat pääsivät Viestin 
jäseniksi.

Haimoossa toimi Haimoon 
Kisa, Ojakkalassa Ojakkalan 
Visa, Olkkalassa Olkkalan Kiri 
jne. Vihtijärven Uhka oli vah-
va pesäpallossa. Se kamppaili 
tasapäisesti lähialueen her-
ruudesta Hyvinkään Tahkon 
kanssa.

Muistan 60-luvulta, ennen 
ViPan perustamista, että myös 
Vihdin Viesti tuli vahvasti pe-
sikseen mukaan. Se keräsi pe-
laajia yhteen eri kyläseuroista.

Lutarin toimituksessa alet-
tiin, varsinkin Yrjö Lehtirannan 
vieraillessa, keskustella eri-
koisseuran tarpeesta pesäpal-

loa edistämään. Ykä taisi poh-
diskella asiaa jo varhain. Mar-
raskuussa 1967 aika oli kypsä 
erikoisseuran perustamiselle.

Seurojen edustajat eli pari-
senkymmentä miestä ja nais-
ta kokoontuivat kirkonkylään, 
Osuuskassan kerhohuoneel-
le. Olin toimittajana paikalla, 
mutta en muista kirjoitinko 
itse jutun, vai kirjoittiko sen 
Mauri Koskinen, joka oli Vih-
din Viestiä edustamassa. Joka 
tapauksessa kannattaa tähän 
lainata tuolloista uutista pe-
rustavan kokouksen kulusta:

”Kokouksen avasi Reino Pi-
rinen, joka valittiin myös ko-
kouksen puheenjohtajaksi. 
Kokouksen sihteeriksi valittiin 
Raimo Havukorpi. Käyttämäs-
sään alustavassa 
puheenvuorossaan 
totesi Yrjö Lehti-
ranta, että olemme 
kokoontuneet otta-
maan ratkaisevan 
askeleen. Jos seura 
perustetaan, pitäi-
si olla paremmat 
m a h d o l l i s u u d e t 
päästä hyvinkin pit-
källe. Pesäpallohar-
rastus ei saisi laan-
tua pitäjässä, vaikka 
vastustakin esiintyy.

Ajatuksen tiimoil-
ta virisi keskustelu, 
jossa todettiin ne 
vaikeudet, mitkä 
ennenkin: pitäjän 
ollessa laaja on vai-
kea koota porukka 
yhteen.

Tämä ei kuiten-
kaan ole pulma, jos 
innostusta vaan riit-
tää. Perustettavalla 
seuralla tulee heti 
alkuun olemaan viisi 
valmentajaa, jotka 

mm. käyvät paikan päällä (eri 
kylissä) ”vetämässä” poruk-
kaa.”

Ja samasta uutisesta:
”Nyt kun Vihdin pesäpal-

lovoimien yhdistyminen on 
tapahtunut, voidaan vain 
toivoa, että hyvät yritykset 
tuottaisivat tulosta. Mikäpä 
olisikaan sen mukavampaa, 
jos uusi seura tekisi Vihtiä 
tunnetuksi pelaamalla muu-
taman vuoden päästä vaikka-
pa mestaruussarjassa.”

Eihän siihen sitten kulunut-
kaan kuin 22 vuotta, kunnes 
ViPan naiset vuonna 89 nou-
sivat Ari Lehtirannan pelinjoh-
dolla ylimmälle tasolle. Odot-
tavan aika saattoi kuitenkin 

tuntua pitkältä. Usko ei silti 
sammunut. 

Muistaakseni vuonna 86 tai 
87 Ari antoi minulle paikallis-
radioon haastattelun, jossa 
hän luotti täysin ykkössarja-
joukkueensa kykyihin nousta 
mestikseen. 

Minulla oli 60-luvulla vä-
hättelevä asenne naisten pe-
säpalloon. Se perustui siihen, 
että näin kuinka vähällä har-
joittelulla oma isosiskoni pää-
si pelaamaan silloiseen mes-
tarijoukkueeseen Helsingin 
Pallo-Tovereihin. Muutaman 
pelin katsoin, mutta kyllä se 
muistutti lähinnä jotain poi-
kien koulupelejä 50-luvulta.

Yrjö ja Tuovi lapsineen ja lapsenlapsineen pelasi muun Vihdin joukkuetta vastaan. Vasemmal-
ta lukien: Petri, Satu, Heli, Tuovi, Lea, Ari, Anu, Esa, Kai, Rea, Aki ja Yrjö.

Yrjö Lehtirannan päiväkirjamerkinnät pesäpalloseuran perustamisesta.

Jatkuu seur. sivulla
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dämellistä. Jaskan siirryttyä 
isompiin lehtiin, minä jatkoin 
Lehtirannan yhdysmiehenä. 
Luulen, että minusta tuli sitten 
hänen luottotoimittajansa, 
joka käsitteli, otsikoi ja kiikutti 
jutut latomoon.

Yrjö Lehtirannan kirjoitta-
janimimerkki oli YKÄ, isoilla 
kirjaimilla. En tiedä missä vai-
heessa tämä tapahtui, mut-
ta Jaska Raunio toi julkiseen 
käyttöön Vihdin naisten pesä-
pallojoukkueen lempinimen 
”Ykän Enkelit”. 90-luvullakin 
ViPan pelatessa superpesik-
sessä, Turun Sanomien urhei-

Yrjö Lehtiranta oli keskeinen hahmo,
kun pesäpalloa juurrutettiin Vihtiin

Lexa muistelee

Vihdin Viestin piirisarjan mestarit vuonna 1964. Takana vasemmalta: Anna-Liisa Kykkänen, 
Marja-Leena Eloranta, pelinjohtaja Yrjö Lehtiranta, Armi Lohenoja, Irma Holmström, Terttu Su-
mentola. Edcessä vasemmalta: Aila Virtanen, Lea Lehtiranta (Ruoho), Raili Nurmi, Kirsti Salo.

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

lutoimittajana työskennellyt 
Jaska, nimimerkki Johannes, 
kirjoitti edelleen Ykän Enke-
leistä, vaikka joukkuetta luot-
sasi Yrjön poika Ari.

Ykä oli todellinen urheiluih-
minen, henkeen ja vereen 
asti pesäpallomies. Hän on 
mielestäni Vihdin naisten pe-
säpalloilun ja nykymuotoisen 
lajin seuratoiminnan isä, ja 
Haimoon kylä voitaisiin nime-
tä Vihdin pesäpallon kehdoksi, 
vaikka paljon ennen ViPan pe-
rustamista pesäpalloa pelat-
tiin useilla muillakin kylillä.

Ykä oli seitsenlapsisen vilje-
lijäperheen isä. Siinä lienee-
kin tärkein motivoija liikun-
taharrastusten edistämiseen. 
Ari Lehtiranta muistelee, että 
hänenkin pesisharrastuksen-
sa alkoi omalta heinäpellolta. 
Kun heinä oli korjattu, pellol-
la pelattiin oman perheen ja 
naapurin lasten kesken pe-
säpalloa, kunnes kyläläisten 
yhteisponnistuksin saatiin 
koulun lähelle kunnon hiekka-
kenttä.

Omakohtaisista kokemuksis-
ta tiedän, että sotien jälkeen 
50- ja vielä 60-luvullakin suo-
malaista urheilua jakoivat jyr-
kät liittorajat. Jos esimerkiksi 
työläisperheen lapsi meni 
”porvarien” eli SVUL:n alai-
seen seuraan, perhe leimattiin 
luokkapetturiksi. 

Vaati vuosikymmeniä, että 
raja-aidat saatiin madallettua 
tai kaadettua, ja vähitellen 
alkoi syntyä myös tiettyihin la-
jeihin keskittyneitä erikoisseu-
roja, jolloin vanhat liittorajat 
menettivät merkityksensä.

Vihti oli vielä 60-luvulla tyy-
pillinen kyläseurapitäjä. Jo-
kaisella itseään kunnioitavalla 
kylällä piti olla oma yleisseura, 
jossa voi harrastaa monia ur-
heilulajeja. Vihdissä koko kun-
taa kattava SVUL:n yleisseura 
oli ja on edelleen Vihdin Vies-
ti. Kyläseurat pääsivät Viestin 
jäseniksi.

Haimoossa toimi Haimoon 
Kisa, Ojakkalassa Ojakkalan 
Visa, Olkkalassa Olkkalan Kiri 
jne. Vihtijärven Uhka oli vah-
va pesäpallossa. Se kamppaili 
tasapäisesti lähialueen her-
ruudesta Hyvinkään Tahkon 
kanssa.

Muistan 60-luvulta, ennen 
ViPan perustamista, että myös 
Vihdin Viesti tuli vahvasti pe-
sikseen mukaan. Se keräsi pe-
laajia yhteen eri kyläseuroista.

Lutarin toimituksessa alet-
tiin, varsinkin Yrjö Lehtirannan 
vieraillessa, keskustella eri-
koisseuran tarpeesta pesäpal-

loa edistämään. Ykä taisi poh-
diskella asiaa jo varhain. Mar-
raskuussa 1967 aika oli kypsä 
erikoisseuran perustamiselle.

Seurojen edustajat eli pari-
senkymmentä miestä ja nais-
ta kokoontuivat kirkonkylään, 
Osuuskassan kerhohuoneel-
le. Olin toimittajana paikalla, 
mutta en muista kirjoitinko 
itse jutun, vai kirjoittiko sen 
Mauri Koskinen, joka oli Vih-
din Viestiä edustamassa. Joka 
tapauksessa kannattaa tähän 
lainata tuolloista uutista pe-
rustavan kokouksen kulusta:

”Kokouksen avasi Reino Pi-
rinen, joka valittiin myös ko-
kouksen puheenjohtajaksi. 
Kokouksen sihteeriksi valittiin 
Raimo Havukorpi. Käyttämäs-
sään alustavassa 
puheenvuorossaan 
totesi Yrjö Lehti-
ranta, että olemme 
kokoontuneet otta-
maan ratkaisevan 
askeleen. Jos seura 
perustetaan, pitäi-
si olla paremmat 
m a h d o l l i s u u d e t 
päästä hyvinkin pit-
källe. Pesäpallohar-
rastus ei saisi laan-
tua pitäjässä, vaikka 
vastustakin esiintyy.

Ajatuksen tiimoil-
ta virisi keskustelu, 
jossa todettiin ne 
vaikeudet, mitkä 
ennenkin: pitäjän 
ollessa laaja on vai-
kea koota porukka 
yhteen.

Tämä ei kuiten-
kaan ole pulma, jos 
innostusta vaan riit-
tää. Perustettavalla 
seuralla tulee heti 
alkuun olemaan viisi 
valmentajaa, jotka 

mm. käyvät paikan päällä (eri 
kylissä) ”vetämässä” poruk-
kaa.”

Ja samasta uutisesta:
”Nyt kun Vihdin pesäpal-

lovoimien yhdistyminen on 
tapahtunut, voidaan vain 
toivoa, että hyvät yritykset 
tuottaisivat tulosta. Mikäpä 
olisikaan sen mukavampaa, 
jos uusi seura tekisi Vihtiä 
tunnetuksi pelaamalla muu-
taman vuoden päästä vaikka-
pa mestaruussarjassa.”

Eihän siihen sitten kulunut-
kaan kuin 22 vuotta, kunnes 
ViPan naiset vuonna 89 nou-
sivat Ari Lehtirannan pelinjoh-
dolla ylimmälle tasolle. Odot-
tavan aika saattoi kuitenkin 

tuntua pitkältä. Usko ei silti 
sammunut. 

Muistaakseni vuonna 86 tai 
87 Ari antoi minulle paikallis-
radioon haastattelun, jossa 
hän luotti täysin ykkössarja-
joukkueensa kykyihin nousta 
mestikseen. 

Minulla oli 60-luvulla vä-
hättelevä asenne naisten pe-
säpalloon. Se perustui siihen, 
että näin kuinka vähällä har-
joittelulla oma isosiskoni pää-
si pelaamaan silloiseen mes-
tarijoukkueeseen Helsingin 
Pallo-Tovereihin. Muutaman 
pelin katsoin, mutta kyllä se 
muistutti lähinnä jotain poi-
kien koulupelejä 50-luvulta.

Yrjö ja Tuovi lapsineen ja lapsenlapsineen pelasi muun Vihdin joukkuetta vastaan. Vasemmal-
ta lukien: Petri, Satu, Heli, Tuovi, Lea, Ari, Anu, Esa, Kai, Rea, Aki ja Yrjö.

Yrjö Lehtirannan päiväkirjamerkinnät pesäpalloseuran perustamisesta.

Jatkuu seur. sivulla
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kueen. Jälkeenpäin voidaan 
pohtia, oliko ratkaisu oikea, 
miettii Hipeli. 

Kävi vähitellen niin, että uusi 
seura söi pois toiminnasta ky-
läseurojen puuhamiehiä ja 
joukkueita. Harrastajamäärä 
saattoi supistua. Keskittämällä 
pesis yhteen seuraan saatiin 
kuitenkin miesten joukkuekin 
vakiintumaan suomensarjan 
tasolle ja kokeilemaan 90-lu-
vulla ykkössarjassakin. Ja nai-
sethan yltivät aina Suomen 
mestaruuteen saakka.

Ari ja Pertti ovat yhtä mieltä 
siitä, että oman pelaamisensa 
lopettaneet pitäisi saada pysy-
mään lajin pa-
rissa, tekemään 
työtä nuorten 
parissa, siis 
maksamaan ta-
vallaan velkaan-
sa seuralle. 

Se ei nyt tah-
do toimia au-
tomaattisesti, 
vaikkakin jotkut 
ovat mukana, 
kun omat lapset 
aloittavat har-
rastuksen. 

50-vuotiaana 
seura on pal-
jon menestystä 
saaneena taas 
tavallaan alku-
pisteessä. Ykä 
kyseli 70-luvun 
a l ku p u o l e l l a , 
olisiko Vihdis-
sä ketään, joka 

ryhtyisi kehittämään naispesä-
palloilua. Itse hän siihen teh-
tävään joutui ja siirsi vastuuta 
sitten omille pojilleen Esalle ja 
Arille.

Olisi nyt ehkä taas aika poh-
tia samoja kysymyksiä kuin 
60- ja 70-luvuilla. Kokemukset 
osoittavat, että kaikki syntyy 
yhden tai muutaman innok-
kaan vetäjän ympärille. Pesä-
pallo on liian vaikea laji kou-
lutunneille, ellei opettaja satu 
olemaan lajin ekspertti, joten 
sitä kautta ei laaja innostus la-
jiin ehkä syty.

Kyläseuroissa aikanaan 
joukkueet syntyivät kaveripii-

Kun sitten reilusti yli 20 
vuotta ilman naisten pesistä 
seuraamattomana näin ensim-
mäisen ViPan superpesisotte-
lun vuonna 90, ällistyin lähes 
sanattomaksi. ”Ykän enkelit” 
veivät sydämeni. Vau, mikä 
elämys! Kovakuntoiset nuoret 
naiset osasivat satakertaisesti 
enemmän kuin odotin. 

Mutta palataanpa vielä 
60-luvun Vihtiin. Tulin tän-
ne juuri 20 vuotta täytettyä-
ni syksyllä 64, ja seuraavana 
kesänä kävin tietysti myös 
miesten pesäpallo-otteluissa, 
mm. Ojakkalan kentällä. Ei se 
kovasti sytyttänyt, sillä olin 
edellisen kesän ajan selosta-
nut Loimaalla miesten mesta-
ruussarjan pelejä paikalliseen 
lehteen.

Kuitenkin Yrjö Lehtirannan 
ansiosta aloin ymmärtää, että 
nyt täällä ollaan tekemässä 
tässä lajissa jotain merkittä-
vää. Harrastajia oli paljon, 
puuttui vain kokoava voima. Ja 
sellaiseksi Ykä oli hyvää vauh-
tia muodostumassa. ViPan 
perustaminen oli kuin piste iin 
päälle.

Kävin tänä kesänä Haimoon 
kentällä Ari Lehtirannan ja toi-
sen vihtiläisen pesislegendan 
Pertti Hipelin kanssa. Hipeli oli 
perustamassa ViPaa 22-vuo-
tiaana, ja valittiin heti seuran 
lentopallojaostoon. Hän on 
pelannut lentistä ja pesistä, ja 
on myöhemmin toiminut tuo-
marina. Hänet palkittiin 90-lu-
vulla myös Etelän Pesiksen 
Vuoden tuomarina.

Ari ja Pertti ovat monesti 
pelanneet otteluita Haimoon-
kin kentällä. Kenttää on vuosi-
kymmenten aikana parannel-
tu. Silloinen kotipesän aluekin 
on nyt pysäköintitilana. Silloin 
aikanaan pesis oli harrastus, 
jossa miehet olivat rautaa ja 
kentät mitä missäkin sattui. 
Ei huudeltu olosuhteiden eikä 
rahan perään, ja itse makset-
tiin kulujakin.

- 60-luvulla alkoi olla ongel-
mana maaltamuutto ja kun-
nan silläkin kyliltä keskustaan, 
ja se vaikeutti kyläjoukkuei-
den kokoamista. ViPaa perus-
taessa ajateltiin, että voitaisiin 
saada aikaan yksi hyvä jouk-
kue. Ja saimmekin joksikin 
aikaa iskukykyisen miesjouk-

rissä, ja vetäjinä olivat varttu-
neemmat harrastajat. Sama 
pitäisi nyt toteuttaa erikois-
seurassa. Kokeneita pelaajia 
ei saisi päästää ”karkuun” lajin 
parista oman pelaamisen lo-
puttua. Heistä olisi löydyttävä 
uusia nuorten innostajia.

Ei seuran tarvitse asettaa 
tavoitteita heti kovin korkeal-
le. Jos harrastusinto laajenee, 
sitä kautta syntyvät uudet ta-
voitteet asteittain. Huippu-ur-
heilun ei tarvitse olla ensim-
mäisenä mielessä harrastusta 
aloittaessa.

Ja lopuksi: 
Aikanaan nuo 20-, 30- 

ja 40-luvulla syntyneet 
Vihdin Pallon perustajat 
olivat kaukokatseisia. 
Heillä oli hyvä moti-
vaatio ja visio tulevai-
suuteen, joiden varaan 
seura perustettiin. Kaik-
ki kunnia heille! Heidän 
perintöään kunnioitta-
en: nyt harrastuspohjaa 
ja valmennuksen laatua 
kehittämään, omien ko-
keneiden osaajien kyky-
jä käyttäen!

Leo Rouhiainen

Pelaamisensa
lopettaneet
valmentamaan
nuorisoa!

 Jatkuu ed. sivulta

Haimoon kentällä Ari Lehtiranta ja Olkkalasta lähtöisin oleva Pertti Hipeli pelasivat mones-
ti aikanaan. Ari osoittaa alkuperäistä kotipesän paikkaa, joka nyt sijaitsee parkkipaikalla.

Jo ennen ViPan perus-
tamista Vihdin Viestin 
naiset karsivat mes-
taruussarjapaikasta. 
Ohessa ote Ykän päi-
väkirjasta.
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ni syksyllä 64, ja seuraavana 
kesänä kävin tietysti myös 
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kovasti sytyttänyt, sillä olin 
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tässä lajissa jotain merkittä-
vää. Harrastajia oli paljon, 
puuttui vain kokoava voima. Ja 
sellaiseksi Ykä oli hyvää vauh-
tia muodostumassa. ViPan 
perustaminen oli kuin piste iin 
päälle.
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sen vihtiläisen pesislegendan 
Pertti Hipelin kanssa. Hipeli oli 
perustamassa ViPaa 22-vuo-
tiaana, ja valittiin heti seuran 
lentopallojaostoon. Hän on 
pelannut lentistä ja pesistä, ja 
on myöhemmin toiminut tuo-
marina. Hänet palkittiin 90-lu-
vulla myös Etelän Pesiksen 
Vuoden tuomarina.

Ari ja Pertti ovat monesti 
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kin kentällä. Kenttää on vuosi-
kymmenten aikana parannel-
tu. Silloinen kotipesän aluekin 
on nyt pysäköintitilana. Silloin 
aikanaan pesis oli harrastus, 
jossa miehet olivat rautaa ja 
kentät mitä missäkin sattui. 
Ei huudeltu olosuhteiden eikä 
rahan perään, ja itse makset-
tiin kulujakin.
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mana maaltamuutto ja kun-
nan silläkin kyliltä keskustaan, 
ja se vaikeutti kyläjoukkuei-
den kokoamista. ViPaa perus-
taessa ajateltiin, että voitaisiin 
saada aikaan yksi hyvä jouk-
kue. Ja saimmekin joksikin 
aikaa iskukykyisen miesjouk-
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pitäisi nyt toteuttaa erikois-
seurassa. Kokeneita pelaajia 
ei saisi päästää ”karkuun” lajin 
parista oman pelaamisen lo-
puttua. Heistä olisi löydyttävä 
uusia nuorten innostajia.

Ei seuran tarvitse asettaa 
tavoitteita heti kovin korkeal-
le. Jos harrastusinto laajenee, 
sitä kautta syntyvät uudet ta-
voitteet asteittain. Huippu-ur-
heilun ei tarvitse olla ensim-
mäisenä mielessä harrastusta 
aloittaessa.

Ja lopuksi: 
Aikanaan nuo 20-, 30- 

ja 40-luvulla syntyneet 
Vihdin Pallon perustajat 
olivat kaukokatseisia. 
Heillä oli hyvä moti-
vaatio ja visio tulevai-
suuteen, joiden varaan 
seura perustettiin. Kaik-
ki kunnia heille! Heidän 
perintöään kunnioitta-
en: nyt harrastuspohjaa 
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kehittämään, omien ko-
keneiden osaajien kyky-
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Vihdin Pallon E-tytöt ovat 
vuonna 2005-2006 syntynei-
den tyttöjen joukkue. Jouk-
kueessa harjoittelee 7 tyttöä, 
joukkuetta täydentää F-tytöt.

Joukkue pelaa Etelän pe-
siksen aluesarjaa, seitsemän 
muun, alueen joukkueen 
kanssa. Pelejä kauteen tulee 
siis 14 kappaletta. Lisäksi ke-
sään kuuluu Lahden alueleiri 
kesäkuussa, jossa E-tytöt pe-
laavat yhteisjoukkueena Es-
poon pesiksen kanssa. 

Joukkueen pelaajat har-
joittelevat yhdessä F-tyttöjen 
kanssa. Joukkueeseen otetaan 
uusia pelaajia mukaan koko 
ajan. Uudet pelaajat voivat 
tulla suoraan harjoituksiin Hii-
denkirnuun:

Vihdin Pallon F-tytöt ovat 
vuonna 2007-2008 syntynei-
den tyttöjen joukkue. Jouk-
kueessa harjoittelee n. 15 
tyttöä. Nuoresta iästä huo-
limatta osalle tytöistä tuleva 
kesä on jo neljäs kesä lajin 
parissa. 

Joukkue pelaa Etelän pe-
siksen aluesarjaa, viiden 
muun, alueen joukkueen 
kanssa. Pelejä kauteen tulee 
siis 10 kappaletta. Lisäksi ke-
sään kuuluu Lahden alueleiri 
kesäkuussa. F-tytöt täyden-
tävät myös E-tyttöjen jouk-
kuetta.

Talven aikana on harjoitel-
tu ahkerasti harjoitussuun-
nitelman mukaan. Joukkue 
on energinen ja iloinen, har-
joituksissa ja peleissä toimi-
taan ilon ja positiivisuuden 
kautta.

Joukkueeseen otetaan 
uusia pelaajia mukaan koko 
ajan. Uudet pelaajat voivat 
tulla suoraan harjoituksiin 
Hiidenkirnuun:

Maanantaisin klo 18:00– 
19:30

Keskiviikkoisin klo 18:00– 
19:30

Tervetuloa pelaamaan pe-
sistä Vipan F-tyttöihin J

Pelaajat: Anni, Milla, Sen-
ni, Iida, Aino, Mette, Muusa, 
Veea, Peppi, Mettemai, Ellen, 
Aliina, Olivia, Moona

Valmentajat: Lotta Lehtiran-
ta, Päivi Väistö, Taina Vainio, 
Kai Lehtiranta, Emmi Sato-
kangas, Tuuli Haapsaari. Val-
mennusta taustalla tukemassa 
myös Mari Sallinen

Joukkueenjohtaja: Anne 
Säiläkivi

Huoltajat: Marika Rauha-
niemi, Kati Sandberg

E-tytöt
Maanantaisin klo 18:00 – 

19:30
Keskiviikkoisin klo 18:00 – 

19:30
Tervetuloa pelaamaan pe-

sistä Vipan E-tyttöihin J
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Huoltajat: Maria Nylander

F-tytöt
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E- ja F-tyttöjä tukevat: 
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 Pihasuunnittelu
  Istutustyöt,  

nurmikon perustamiset,  
siirtonurmikot, hoitotyöt

 Pihakiveykset, tukimuurit
 Koneurakoinnit

 Salaojitukset
  Leikkipaikkojenn/liikuntapaikkojen  

kunnossapito sekä rakentaminen
 Auraus,hiekoitus sekä harjaus
 Taimimyymälä auki kesäkauden

VIHERRAKENTAMISEN LUOTETTAVA AMMATTILAINEN 

Soita meille 0400 331 750 tai 0400 114 182  

www.pihamestarit.fi      uudenmaanpihamestarit@gmail.com

Vihdintie 4-6 , 03100 Nummela, 092222042, ekukka.fi
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Ylhäällä vasemmalta: Paavo Kari, Valtteri Keskinen, Joonas Toivonen, Veeti 
Vapalahti, Frans Lehtinen, pj Mikko Hettula. Alarivissä: Oskari Vänttinen, Lassi 
Kaskinen, Wilho Pyrylä, Vili Hettula ja Atte Hellman. Kuvasta puuttuu Kaarlo 
Kauriinvaha.

Vihdin C-pojat pelaavat 
kesällä 2017 Etelän Pesiks-
en C-poikien kilpasarjaa. 
Tänä vuonna kilpasarjassa 
pelaa kahdeksan joukkuet-
ta.  Valitsimme kilpasarjan, 
koska viime kaudella C-po-
jat pelasivat pelisarjaa, ja 
siinä ei saatu riittävästi 
haasteita. Haluamme nos-
taa osaamisemme joukku-
eena seuraavalle tasolle.  
Tavoitteena on kehittää 
vaihto- ja kotiutuslyöntejä, 
pelihahmotusta ja tilanne-
ketteryyttä ulko- ja sisäken-
tällä, jotta seuraavina vuo-
sina pelaajat olisivat entistä 
kilpailukykyisempiä ja hen-
kisesti vahvempia pelaajia. 

C-poikien joukkue osal-
listui Varsinais-Suomen ja 
Etelän Pesiksen C - B ikäis-
ten Tampereen alueleirille 
21. - 23.4.2017. Joukkue 
sijoittui kuudenneksi 13 
joukkueen yhdistetyssä kil-
pa- ja pelisarjassa. Kuudes 
sija oli hyvä, (meidän alue-
sarjastamme tutut Tahko 1 
ja 2 sijoittuivat kärkeen ja  
Espoon 10. , Roihu 13.)

Vihdin C-poikien jouk-
kue kannustusjoukkoi-
neen on lähdössä myös 
Oulun Nuorisoleirille 23. 
- 29.7.2017. Nuorisoleiril-
lä pelaa tyttöjen ja poikien 
peli- ja kilpasarjassa yh-
teensä n. 100 joukkuetta. 
C-pojat pelaajat pelaavat 
leirin pelisarjassa. Tavoit-
teena on pelata hyvät pelit. 
Kannustaen, yhteistyössä 
ja ilon kautta mahdollisim-
man hyville sijoituksille, 
lannistumatta pienistä ti-
lannetappioista.

Kesällä C-pojat treenaa-
vat ja pelaavat pesäpallos-
tadionilla, Hiidenkirnussa. 

Syksyn kotipelit: pe 4.8. 
ViPa-Lahti, ma 14.8 Vipa- 
Roihu ja su 10.9. ViPa-KPL

C-POJAT 
2017

Pelaajat sarjapeleissä ja 
Oulussa:

Eero Ala-Mieto, Atte 
Hellman, Vili Hettula, Frans 

Joukkueen yhteystiedot:
valmentaja/pj Mikko Hettula 040 513 0526 mikko.hettula@elisanet.fi
jojo/nettihlö Minna Toivonen 050 414 0047 minna.toivonen7@luukku.com
varainhoitaja Päivi Vänttinen 040 7177383 paivi.vanttinen@luukku.com
nettivastaava Juha Hellman 040 557 3615 perhe.hellman@gmail.com

Lehtinen, Paavo Kari, Niclas 
Karjalainen, Lassi Kaskinen, 
Kaarlo Kauriinvaha, Valtte-
ri Keskinen, Wilho Pyrylä, 
Joonas Toivonen , Veeti Va-

palahti ja Oskari Vänttinen.

Valmentaja ja pelinjohta-
ja: Mikko Hettula

Valtteri näpyttää vaihtolyönnin.

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

D-pojat pelaavat Ete-
län Pesiksen pelisar-
jaa. Pojat harjoittelevat 
E- ja C-poikien kanssa. 
 
Kuvassa: 
Edessä vasemmalta: An-
ton Säiläkivi, Aatu Hettula, 
Samuli Laakso, Eemil Hil-
tunen, Leevi Aulasvuori. 
Keskellä: Tuomo Leinonen, 
Joonas Purtola, Eero Ala-
mieto, Lassi Kaskinen, Kons-
ta Lähde, Riku Juntunen. 
Takana: Pelinjohtaja Valtte-
ri Turunen, joukkueenjoh-
taja Hannu Juntunen.

Kaudella 2016-2017 E-po-
jat pelaavat Etelän Pesiksen 
E-poikien aluesarjaa peli-
sarjassa.

Tällä hetkellä joukkuees-
sa on 10 vuosina 2007-
2005 syntynyttä, poikaa. Al-
kusarjan peleissä apuna on 
ollut E-tyttöjä tai D-poikia. 
Kesäkuun alussa E-pojat 
osallistuivat myös viikon-
lopun mittaiselle Lahden 
alueleirille sijoittuen 6.

E-poikien harjoitukset on 
kaksi kertaa viikossa, tiistai-
sin ja torstaisin, Hiidenkir-
nun pesiskentän päädyssä. 
Pelejä alkukesästä oli noin 
kerran viikossa, heinäkuus-
sa harjoitellaan ja elokuus-
sa pelit taas jatkuu. Jouk-
kuetta valmentavat Arto 
Jokela ja Valtteri Turunen.

Joukkueeseen otetaan 
uusia pelaajia. Tervetuloa 
mukaan! Yhteystiedot löy-
tyvät nettisivuilta.

D-POJAT

E-POJAT
Eero on lyönyt 

kunnarin D-poikien 
Espoo-pelissä ja 
muut rientävät 

kolmoselle onnit-
telemaan.

E-poikien joukkue 2017.
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Jokaisella joukkueella on 
jonkinlainen tarina. Tässä 
on meidän joukkueen…

Joukkue kasaantuu eri 
ikäisistä pelaajista. Suurin 
osa on pelannut lähes koko 
ikänsä pesäpalloa. Nuorin 
on 13-vuotias ja vanhin 
täyttää pian 24 vuotta. Uu-
det pelaajat ovat tervetul-
leita joukkueeseen iästä 
riippumatta. Kaikki puhalta-
vat yhteen hiileen peleissä 
ja harkoissa. Meihin mah-
tuu myös eri luontoisia ih-
misiä. On höpöttäjiä, niitä 
jotka tanssivat ja laulavat 
harkoissa sekä monia mui-
ta, joiden mukana olo tekee 
joukkueesta kivan.

Peleissä me huudetaan 
ennen kentälle menoa 
”RÄHINÄÄ”. Se saa tietyn 
fiiliksen pelin aloitukseen. 
Tällä kaudella ulkopeli on 
toiminut erityisen hyvin, 
mutta sisäpelissä on vielä 
hiomista. Tähän mennessä 
menestys on kuitenkin ollut 
hyvä.

Kaudesta tekee erilaisen 
se, että alkusarjan pelien 
perusteella ylempään jat-
kosarjaan pääsee viisi pa-
rasta joukkuetta ja loput 
viisi jatkavat alemmassa 
jatkosarjassa. Tavoite on 
kuitenkin päästä ylempään 
sarjaan! Viime kaudella jää-
tiin harmittavasti neljännel-
le sijalle.

Lehtirannan Kai valmen-
si meitä koko talvikauden. 
Saimme kaikki hyviä vink-
kejä sekä oivalluksia har-
joituskauden aikana. Se on 
näkynyt mm. näpyissä. Ka-
hilaisen Kai taas toimii pe-
lijohtajana peleissä. Kai on 
rento huumorimies, joka 
osaa kuitenkin pitää meille 
kurin ja opastaa voittoon.

Muistamme Kahilaisen 
lausahduksen yhdessä pe-
lissä ”Ei näitä pelejä kan-
nata jännittää”. Silti jokai-

sella pelaajalla varmasti on 
mielessä voitto, ja tietysti 
sitä aina pieni jännitys saa 
oman pelisuorituksen pa-
remmaksi. Kahilaisella on 
aina kiva mieltä piristävä 

ViPa naiset - Rähinän voimalla

Naisten joukkue 2017. Takarivi: Veera Sarvala, Hanni Haapsaari, Jessika Leh-
tiranta, Sari Riekkinen (jojo), Sarita Lehtiranta, Taru Leijala, Tuuli Haapsaari, 
Noora Salmi, Emilia Jantola, Siiri Harju, Janette Allén. Keskellä vasemmalta: Sal-
la Hannula, Lotta Lehtiranta, Janika Kiuru, Riikka Kahilainen, Satu Makkonen. 
Edessä pelinjohtaja Kai Kahilainen. Kuvasta puuttuu Outi Silventoinen ja Cecilia 
Ekroos.

vaikutus, mutta pitää meis-
sä myös tietyn ”vakavuu-
den” harjoituksissa ja pe-
leissä. Välillä meinaa lähteä 
nimittäin vähän liikaa huu-
morin puolelle kentällä.

Tulkaa kannustamaan ja 
pelaamaan meidän kanssa 
epäröimättä. Meidän jouk-
kueessa on hyvä rähinä!

Salla tuo juoksun Tuulin tarkkaillessa.

Vihdin Pallo ry 50 vuotta 1967-2017

Minkä ikäisenä aloitit 
pesäpallon?

- 8-vuotiaana.
Mikä oli kivoin ulkope-

lipaikka?
- Kakkospolttaja.
Missä joukkueissa olet 

pelannut?
- Vaasan Mailassa, Loh-

jan Kisa-Veikoissa ja Vih-
din Pallossa.

Mikä on paras pesis-
muistosi?

- Suomen mestaruuden 
voittaminen ja Itä-Länsi 
-ottelussa pelaaminen.

Kuka on ollut paras 
valmentajasi? Miksi?

- Matkan varrella on ol-
lut monta hyvää valmen-
tajaa. Silloin kun aloitte-
lin pelaamaan superissa, 
niin valmentajana oli Stig 
Tainio, joka oli tosi hyvä 
siinä vaiheessa, kun uu-
tena pelaajana tarvitsi 
oikein opetusta. Sitten 
Harri Reunanen oli hyvä 
siinä vaiheessa, kun me 
voitimme Suomen mes-
taruuden. 

Miten harjoittelit ja 
kuinka paljon?

- Kun pelattiin huipul-
la, niin harjoituksia oli 
joka päivä. Joskus oli yksi 
lepopäivä viikossa. Har-
joittelu oli monipuolista 
varsinkin talvella. Siihen 
kuului mm. uintia, paljon 
punttisalitreeniä, juok-
sutreeniä ja lajia. Yhteisiä 
harjoituksia oli 3 kertaa 
viikossa ja loput oli oma-
toimista harjoittelua en-
nalta suunnitellun ohjel-
man mukaan.

Mikä on ollut paras pe-
sis saavutus?

- Suomen mestaruus.
Kumpaa oli mukavam-

pi pelata, ulko- vai sisä-
peliä? Miksi?

- Paha kysymys, se vä-
hän riippui. Mutta ul-
kopelistä olen ehkä ty-
kännyt enemmän. Oon 
tykännyt ottaa kiinni 
lyöntejä. Ja sitten tietys-
ti oli kausia, jolloin oma 
lyöntipeli kulki hyvin, niin 
silloin oli sisäpeli kanssa 
tietysti mukavaa.

Olet yksi F/E-tyttöjen 
valmentajista. Onko ki-

vaa valmentaa? Miksi?
On kiva valmentaa mo-

tivoituneita ja oppimis-
haluisia tyttöjä. On kiva 
nähdä, miten menette 
eteenpäin ja kehitytte, 
sitä on tosi mukava seu-
rata.

Kuvaile F/E-tyttöjen 
joukkueita.

- F-tytöissä on paljon 
uusia tyttöjä ja sitten pi-
dempään pelanneita eli 
hyvä sekoitus. Pidem-
pään pelanneet näyttä-
vät esimerkkiä uusille ja 

ViPan pesisikoni Päivi Väistö
E- ja F-tyttöjen tentattavana

yritetään yhdessä opet-
taa kaikkia mukaan lajiin.

- E-tytöissä, kaikki on jo 
vähän enemmän pelan-
neita. Totta kai sielläkin 
opetellaan, mutta siellä 
harjoitukseen pystytään 
tuomaan mukaan hiukan 
vaikeampia harjoitteita.

Kysymykset ja haastat-
telun tekivät F/E-tytöt 
Anni, Senni, Tuulia ja 
Kati.
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täyttää pian 24 vuotta. Uu-
det pelaajat ovat tervetul-
leita joukkueeseen iästä 
riippumatta. Kaikki puhalta-
vat yhteen hiileen peleissä 
ja harkoissa. Meihin mah-
tuu myös eri luontoisia ih-
misiä. On höpöttäjiä, niitä 
jotka tanssivat ja laulavat 
harkoissa sekä monia mui-
ta, joiden mukana olo tekee 
joukkueesta kivan.

Peleissä me huudetaan 
ennen kentälle menoa 
”RÄHINÄÄ”. Se saa tietyn 
fiiliksen pelin aloitukseen. 
Tällä kaudella ulkopeli on 
toiminut erityisen hyvin, 
mutta sisäpelissä on vielä 
hiomista. Tähän mennessä 
menestys on kuitenkin ollut 
hyvä.

Kaudesta tekee erilaisen 
se, että alkusarjan pelien 
perusteella ylempään jat-
kosarjaan pääsee viisi pa-
rasta joukkuetta ja loput 
viisi jatkavat alemmassa 
jatkosarjassa. Tavoite on 
kuitenkin päästä ylempään 
sarjaan! Viime kaudella jää-
tiin harmittavasti neljännel-
le sijalle.

Lehtirannan Kai valmen-
si meitä koko talvikauden. 
Saimme kaikki hyviä vink-
kejä sekä oivalluksia har-
joituskauden aikana. Se on 
näkynyt mm. näpyissä. Ka-
hilaisen Kai taas toimii pe-
lijohtajana peleissä. Kai on 
rento huumorimies, joka 
osaa kuitenkin pitää meille 
kurin ja opastaa voittoon.

Muistamme Kahilaisen 
lausahduksen yhdessä pe-
lissä ”Ei näitä pelejä kan-
nata jännittää”. Silti jokai-

sella pelaajalla varmasti on 
mielessä voitto, ja tietysti 
sitä aina pieni jännitys saa 
oman pelisuorituksen pa-
remmaksi. Kahilaisella on 
aina kiva mieltä piristävä 

ViPa naiset - Rähinän voimalla

Naisten joukkue 2017. Takarivi: Veera Sarvala, Hanni Haapsaari, Jessika Leh-
tiranta, Sari Riekkinen (jojo), Sarita Lehtiranta, Taru Leijala, Tuuli Haapsaari, 
Noora Salmi, Emilia Jantola, Siiri Harju, Janette Allén. Keskellä vasemmalta: Sal-
la Hannula, Lotta Lehtiranta, Janika Kiuru, Riikka Kahilainen, Satu Makkonen. 
Edessä pelinjohtaja Kai Kahilainen. Kuvasta puuttuu Outi Silventoinen ja Cecilia 
Ekroos.

vaikutus, mutta pitää meis-
sä myös tietyn ”vakavuu-
den” harjoituksissa ja pe-
leissä. Välillä meinaa lähteä 
nimittäin vähän liikaa huu-
morin puolelle kentällä.

Tulkaa kannustamaan ja 
pelaamaan meidän kanssa 
epäröimättä. Meidän jouk-
kueessa on hyvä rähinä!

Salla tuo juoksun Tuulin tarkkaillessa.
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Minkä ikäisenä aloitit 
pesäpallon?

- 8-vuotiaana.
Mikä oli kivoin ulkope-

lipaikka?
- Kakkospolttaja.
Missä joukkueissa olet 

pelannut?
- Vaasan Mailassa, Loh-

jan Kisa-Veikoissa ja Vih-
din Pallossa.

Mikä on paras pesis-
muistosi?

- Suomen mestaruuden 
voittaminen ja Itä-Länsi 
-ottelussa pelaaminen.

Kuka on ollut paras 
valmentajasi? Miksi?

- Matkan varrella on ol-
lut monta hyvää valmen-
tajaa. Silloin kun aloitte-
lin pelaamaan superissa, 
niin valmentajana oli Stig 
Tainio, joka oli tosi hyvä 
siinä vaiheessa, kun uu-
tena pelaajana tarvitsi 
oikein opetusta. Sitten 
Harri Reunanen oli hyvä 
siinä vaiheessa, kun me 
voitimme Suomen mes-
taruuden. 

Miten harjoittelit ja 
kuinka paljon?

- Kun pelattiin huipul-
la, niin harjoituksia oli 
joka päivä. Joskus oli yksi 
lepopäivä viikossa. Har-
joittelu oli monipuolista 
varsinkin talvella. Siihen 
kuului mm. uintia, paljon 
punttisalitreeniä, juok-
sutreeniä ja lajia. Yhteisiä 
harjoituksia oli 3 kertaa 
viikossa ja loput oli oma-
toimista harjoittelua en-
nalta suunnitellun ohjel-
man mukaan.

Mikä on ollut paras pe-
sis saavutus?

- Suomen mestaruus.
Kumpaa oli mukavam-

pi pelata, ulko- vai sisä-
peliä? Miksi?

- Paha kysymys, se vä-
hän riippui. Mutta ul-
kopelistä olen ehkä ty-
kännyt enemmän. Oon 
tykännyt ottaa kiinni 
lyöntejä. Ja sitten tietys-
ti oli kausia, jolloin oma 
lyöntipeli kulki hyvin, niin 
silloin oli sisäpeli kanssa 
tietysti mukavaa.

Olet yksi F/E-tyttöjen 
valmentajista. Onko ki-

vaa valmentaa? Miksi?
On kiva valmentaa mo-

tivoituneita ja oppimis-
haluisia tyttöjä. On kiva 
nähdä, miten menette 
eteenpäin ja kehitytte, 
sitä on tosi mukava seu-
rata.

Kuvaile F/E-tyttöjen 
joukkueita.

- F-tytöissä on paljon 
uusia tyttöjä ja sitten pi-
dempään pelanneita eli 
hyvä sekoitus. Pidem-
pään pelanneet näyttä-
vät esimerkkiä uusille ja 

ViPan pesisikoni Päivi Väistö
E- ja F-tyttöjen tentattavana

yritetään yhdessä opet-
taa kaikkia mukaan lajiin.

- E-tytöissä, kaikki on jo 
vähän enemmän pelan-
neita. Totta kai sielläkin 
opetellaan, mutta siellä 
harjoitukseen pystytään 
tuomaan mukaan hiukan 
vaikeampia harjoitteita.

Kysymykset ja haastat-
telun tekivät F/E-tytöt 
Anni, Senni, Tuulia ja 
Kati.
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Miehet pelaavat toista kaut-
ta maakuntasarjaa ja tavoite 
tälle kaudelle oli pelaajien 
henkilökohtaisen tason nosto 
ja pysyminen tasaisempana 
koko kauden. Siihen sitoutui 
syksyn palaverissa hyvä mää-
rä pelaajia ja harjoituskau-
teen lähdettiin syksyllä hyvällä 
asenteella. 

Miehillä oli talvikaudella 
harjoitukset 3 kertaa viikossa. 
Pääsimme käyttämään Num-
melanharjun koulun uutta isoa 
salia, joka on kooltaan hyvä 
harjoitteluun. Lyöntiverkon 
puuttuminen oli pieni miinus, 
mutta sekin korjaantuu ensi 
kaudelle. Muuten harjoiteltiin 
Luksialla ja Pappiksella.

Osanotto ja tekeminen har-
joituksissa oli parempi kuin 
moneen vuoteen. Joukkuees-
sa on muutama vanhempi 
pelaaja ja loppujen pelaajien 
keski-ikä on 21 vuoden tie-

noilla, mikä on jatkoa ajatellen 
hyvä asia.

Tällä kaudella pyrittiin aja-
maan nuoria lisää rinkiin, että 

saataisiin ensi kaudelle enem-
män kilpailua pelipaikoista ja 
sitä kautta lisää harjoitusintoa.

Tämä kausi ei vielä näytä vii-

me talven harjoituksen tulok-
sia kokonaan, vaikka perusta-
so on parantunut joukkueena. 
Muutamilla pelaajilla tason 
nosto on ollut huomattavaa ja 
he ovat nousseet selkeästi yh-
deksikköön.

Kausi on ollut ailahtelevaa, 
välillä tosi hyviä pelejä ja jak-
soja, mutta sitten ote katoaa. 
Tähän yritetään loppukaudes-
ta kiinnittää huomiota. Pelei-
hin vaikuttaa myös poissaolot 
ja loukkaantumiset, kun joka 
paikalle ei löydy varamiestä. 

Nuoremmista D/E -jun-
nuista on nousemassa kovia 
pelimiehiä. Heille meidän 
tulisi luoda hyvät puitteet 
nousujohteiselle uralle. Sen 
vuoksi pitäisi pystyä nouse-
maan takaisin suomensarjaan 
2-3 vuoden sisällä.

Miehet maakuntasarjassa
nuoria kehittämässä
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Vihtiläinen pilapiirtäjä 
Ape, Ari Peura, julkaisi 
monia piirroksia pesik-
sestä 90-luvulla, jolloin 
Vihdissä elettiin todel-
lista pesishuumaa. Apen 
tuoreita piirroksia ajan-
kohtaisista aiheista voi 
ihailla nykyisin osoittees-
sa: http://apenpiirrokset.
blogspot.fi

Ape
tulkitsi
pesistä



PAINOPALVELU NUMMELA
Vihdintie 5, 2.krs., 03100 NUMMELA

Puh. (09) 222 6544
nummela@painopalvelu.fi

Suurkuvatuotteita, teknisten piirus-
tusten tulostusta, kopiointia, paino-

tuotteita ja graafista suunnittelua






