
 

Pesäpalloliiton ansiomerkki kultaisin lehvin 

ESA LEHTIRANTA 

 

Perustelut: 

- monikymmenvuotinen toiminta pelaajana, pelinjohtajana, tuomarina, huoltajana, 
joukkueenjohtajana ja seuran puheenjohtajana 

- Etelän Pesiksen johtokunnan varapuheenjohtaja ja jäsen yli 10 vuotta 
- PPLn liittojohtokunnan jäsen 
- vuosia jatkunut aktiivinen toiminta seuran hyväksi ja tunnettu vihtiläinen urheiluvaikuttaja  

____________________________________________________________________________ 

Pesäpalloliiton kultainen pelaajamerkki 

MARI SALLINEN 

 

Perustelut: 

- käytännössä koko iän jatkunut pesiksen kanssa toimiminen 
- pelaajana huimaa menestystä: pitkäaikainen superpesisura, jonka kruununa mm. SM-

kultaa 1998. Sen lisäksi mm. ykkössarjan parhaan pelaajan palkinto. 
- Vipassa osallistunut seuratoimintaan usealla eri saralla: pelaajana, pelinjohtajana, 

tuomarina, pesiskoulukoordinaattorina ja -vetäjänä, valmennuskouluttajana ja seuran 
johtokunnan jäsenenä 

- Etelän Pesiksen pesäpallokouluttaja 
- Liikunnan ja pesiksen puolestapuhuja ja esittelijä Vihdissä 
- ViPan seurakäsikirjan kirjoittaja 

____________________________________________________________________________ 

Pesäpalloliiton kultainen pelaajamerkki 

PETRA SAIKKU 

 

Perustelut: 

- myös käytännössä koko iän jatkunut pesiksen kanssa toimiminen 
- pelaajana ja pelinjohtajana loistavaa menestystä: pitkäaikainen superpesisura, jonka 

kruununa mm. SM-kultaa 1998. Sen lisäksi mm. SM-pronssia. 
- osallistunut Vipan seuratoimintaan usealla eri saralla: pelaajana, pelinjohtajana, 

tuomarina ja suuri yleisö saattaa muistaa hänet ottelukuuluttajana. 
- kirjaimellisesti vihtiläinen pesisaktiivi 

  



 

 

Tahko Pihkala -mitali 

RISTO TORVINEN 

 

Suomalaisen urheilun edistäjän, vaikuttajan ja pesäpallon kehittäjän Lauri ”Tahko” Pihkalan 
syntymästä tuli 5.1.2017 kuluneeksi 129 vuotta. Kunnioituksena Pihkalan elämäntyölle 
Pesäpalloliitto lanseerasi Tahko Pihkala –mitalin, joka myönnettiin 59 ansioituneelle seura- ja 
nuorisotoiminnan edistäjälle. Mitalit jaetaan eri tilaisuuksissa Suomi 100 –juhlavuoden aikana. 
Vihdissä mitalin jako suoritetaan tänään täällä Ojakkalan urheilutalolla. 

Pihkalan ajattelussa korostuu vahvasti lasten ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Liikunta 
tuo energiaa ja jaksamista arkeen, jolloin koulunkäyntiin löytyy lisää virtaa. Liikunnallisen 
elämäntavan omaksuminen, koko kansan saaminen liikkeelle, verryttelyn oppiminen, vastuun 
kantaminen omasta hyvinvoinnista, ajattelun suuntaaminen tulevaisuuteen, nuorison 
kasvattaminen ja yhtenäisyyden rakentaminen ovat esimerkkejä urheilun yhteiskunnallisista 
tehtävistä. Urheilu on itsessäänkin tärkeää, mutta Pihkala asetti sille lisäksi laaja-alaisia 
yhteiskunnallisia merkityksiä ja tavoitteita. 
 
– Urheilun avulla kansamme parhaaksi! Meidän on pyrittävä rakentamaan urheiluelämämme 
entistä laajemmalle pohjalle. Meidän on tehtävä urheilu kansalaiskasvatuksen osaksi, Pihkala 
vaati. 

Vihdin Pallossa tuloksekasta juniorivalmennusta on tehnyt, kehittänyt ja opettanut Risto 
Torvinen. Hänen aktiivinen toimintansa ei rajoitu ainoastaan pelaamiseen, valmennukseen, 
pelinjohtamiseen ja tuomarointiin vuosien saatossa, vaan hän on myös seuran taustoilla 
vahvasti toimiva henkilö, jonka ansiot seuran eteen ovat moninaiset. 

On enemmän kuin perusteltua ja ansaittua ojentaa Ristolle Tahko Pihkala -mitali. 


