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Joukkue Palkinto Nimi Perustelut

F-tytöt KEHITTYNEIN     Moona Antikainen

Palkinto menee pelaajalle, joka teki isoimman loikan kehittymisessä kauden 

aikana. Pelaaja pelasi ensimmäisen pelin keväällä, vaikka alkuun jännitys 

meinasi käydä liian isoksi. Tämä pelaaja kuitenkin kehittyi ja rohkaistui kauden 

aikana. Ulkopelissä pelinjohto pystyi lähteä kokeilemaan hänelle useampaa 

pelipaikkaa ja sisävuorossakin tuli onnistumisia ja varsinkin välähdyksiä siitä 

potentiaalista, mitä tällä pelaajalla on.

F-tytöt TSEMPPARIT    
Aino Rauhaniemi ja 

Milla Väistö

Tänä vuonna tsempparipalkinnon saajan äänestivät pelaajat itse joukkueesta.Oli 

mukava huomata, että ääniä jakaantui useammalle pelaajalle ja äänestys oli 

tiukka. Äänestystuloksen mukaan F-tytöistä palkitaan kaksi eniten ääniä 

saanutta pelaajaa tsempparipalkinnolla

F-tytöt

KANTAVA 

VOIMA 

PALKINTO

Anni Vainio

Pelasi sekä F- että E-tytöissä kauden aikana. Oli myös E-pojissa vierailevana 

tähtenä ja osallistui Seinäjoen Maila-Jusseissa F-ikäisten valtakunnalliselle 

naperoleirille.

F-tytöt

KANTAVA 

VOIMA 

PALKINTO

Milla Väistö

Pelasi sekä F- että E-tytöissä kauden aikana. Osallistui Seinäjoen Maila-

Jusseissa F-ikäisten valtakunnalliselle naperoleirille.

F-tytöt

KANTAVA 

VOIMA 

PALKINTO

Senni Säiläkivi

Pelasi sekä F- että E-tytöissä kauden aikana. Pelasi ainoana kaikki kauden pelit. 

Oli myös E-pojissa vierailevana tähtenä, välillä jopa vastustajajoukkueessa.

F-tytöt

KANTAVA 

VOIMA 

PALKINTO

Iida Väänänen

Pelasi sekä F- että E-tytöissä kauden aikana. Sitkeä pelaaja ja ahkera 

harjoittelija, joka kauden aikana kehittyi huimasti.

KAUDEN 2017 PALKITUT



F-tytöt

KANTAVA 

VOIMA 

PALKINTO

Aino Rauhaniemi

Pelasi sekä F- että E-tytöissä kauden aikana. Joukkueen ilopilleri, joka yrittää 

loppuun asti. Kasvoi kauden aikana varsinkin ulkopelissä.

E-Tytöt KEHITTYNEIN Tuulia Nylander

Palkinto menee tytölle, joka on monipuolinen pelaaja. Häneltä hoituu 

lukkaroinnin lisäksi ulkopelissä useampi pelipaikka. Tänä kesänä eniten 

kehitystä tapahtui kopparin tontilla, jossa nähtiin upeita onnistumisia. Kauden 

aikana pelaajalla oli myös ajoittain haastavia hetkiä, kun lyönti oli välillä hukassa. 

Pelaaja jaksoi kuitenkin tsempata niin, että kesän aikana hän pelasi myös E-

ikäisten Itä-Länsi ottelussa. 

E-Tytöt TSEMPPARI Kati Leijala

Samoin kuin F-tytöt, niin E-tytöt myös äänestivät tsempparipelaajan kaikkien 

niiden kesken, jotka osallistuivat E-tyttöjen aluesarjan peleihin. Tässä myös 

ääniä jakaantui useamman pelaajan kesken. Äänestystuloksen mukaan E-

tytöistä palkitaan eniten ääniä saanut pelaajaa tsempparipalkinnolla:

E-pojat KEHITTYNEIN  Veeti Honkaniemi
Hänen pallovarmuutensa on kehittynyt huomattavasti ja viime talvena opeteltu 

syöksyminen on parantanut hänen jo valmiiksi nopeaa etenemistä.

E-pojat TSEMPPARI   Oskari Keisu

Palkittava pelaaja parantaa joukkuehenkeä positiivisella asenteellaan niin 

peleissä kuin harjoituksissakin. Hänellä on myös suuri halu kehittyä ja harjoitella, 

sillä satoi tai paistoi niin hän on paikalla kun harjoitukset alkavat.
  

D-pojat 1. PALKINTO Eero Ala-Mieto

Raamikas pelaaja ikäisekseen. Vastustamattoman kova lyönti, kun sattui 

osumaan oikeaan kohtaan kenttään. Pienoinen yliyrittäminen vei joskus 

terävimmän tehon lyönnistä. Hyvä luottokotiuttaja useilla kunnareilla kauden 

aikana. Ulkokentällä ohittamaton polttaja keskikentällä. Pallo pysäytettiin 

varmasti ja rautaisella heittokädellä poltettiin vastustaja tarvittavalle pesälle.

D-pojat 2. PALKINTO Lassi Kaskinen

Vakuuttava lukkari, joka sai vastustajan sisäpelin sekaisin. Hyvä pelinlukutaito, 

jonka ansiosta vastustajan eteneminen kentällä oli vaikeaa. Sisäpelissä varma 

vaihtaja ja hyvä kotiuttaja. Ei malttanut lyödä aina kaikkia lyöntejä kotiuttajan 

roolissa, kun oli kiire varman päälle kentälle.

C-pojat 1. PALKINTO Joonas Toivonen
Pelasi kesän aikana niin M1ssä, M2ssa kuin C-pojissakin, koska taidot ja kyvyt 

siihen riittävät. Lukkarin tontilla huima parannus edelliskauteen verrattuna.



C-pojat 2. PALKINTO Kaarlo Kauriinvaha
Nuoresta pelaajapolusta huolimatta kehittynyt todelliseksi pelimieheksi. Niin 

pelinlukutaito kuin fyysisetkin ominaisuudet nousseet uudelle tasolle.

Naiset TEHOTYTTÖ Hanni Haapsaari

Hanni on aina messissä, tunnollinen ja ihanteellinen joukkuetoveri. Säällä kuin 

säällä on aina harkoissa ja peleissä mukana. Positiivisella asenteella luo kivaa 

henkeä koko joukkueeseen. Hanni on läpi kauden ollut sitoutunut kaikkeen 

tekemiseen ja pelitaidot on kehittyneet huimasti edellisestä kaudesta.

Naiset HENGETÄR Janika Kiuru

Janika on aina iloinen ja touhuaa hyvässä hengessä. On joukkueen tsemppari ja 

jaksaa kannustaa joukkuetovereita. On tehnyt ja tekee edelleen paljon töitä 

joukkueen eteen. Janika on hyvä tunnelman luoja, aina hymy korvissa ja 

motivaatio kohdillaan. Sitoutunut ja selkeä tason nosto edellisestä kesästä.

Miehet II 1. PALKINTO Valtteri Turunen

Nopeajalkainen kärki tai vaihtaja. Pelasi Miesten 1 ja 2 joukkueissa. Oli saanut 

talven aikana varmuutta mailan varressa ja jalkoihin reilusti nopeutta 

unohtamatta komeita pelastuksia ulkokentällä syöksymällä palloja 

kolmospuolelta.

Miehet II 2. PALKINTO Paavo Kari

Osoitti hyvää sitoutumista pelaamiseen joukkueen eteen ja nosti tasoaan 

kauden edetessä. Omaa hyvät raamit ja asenteen tulla kovaksi pelimieheksi 

määrätietoisella harjoittelulla.
      

Miehet I 1. PALKINTO Ville Torvinen
Linjapelaajana varma räpylästään ja hyväkätinen polttaja, jolta onnistuvat vaihto- 

ja kotiutuslyönnit tiukassakin paikassa.

Miehet I 2. PALKINTO Samuli Kannas
Vaihtolyöntispesialisti, joka hassutti hyvällä prosentilla ulkokenttää 

monipuolisella lyöntivalikoimallaan. Ulkona hoiteli lukkarin tonttia ja etukenttää.

     

TYTTÖJUNIORI: Siiri Harju

Hän on ahkera harkoissa ja peleissä kävijä, ja halu kehittyä näkyy pelaamisessa 

ja tekemisessä muutenkin. Varmuutta on tullut paljon lisää pelisuorituksiin 

edelliseen kauteen verrattuna. Nuoresta iästään huolimatta on pelannut hienosti 

naisten joukkueessa.



POIKAJUNIORI: Valtteri Turunen

Vuoden poikajuniori on yksi 'pitkän linjan' vipalaisen juniorivalmennuksen 

helmistä. Hän on ahkera harjoittelija ja uudenoppija. Halu kehittyä teknisessä ja 

taktisessa osaamisessa on korkealla tasolla ja pelin täysivaltaisen 

ymmärtämisen kehittämistä hän täydentää tuomaroimalla kesän aikana niin 

junnu- kuin aikuispelejäkin.

POIKATUOMARI: Oskari Vänttinen

Kauden poikatuomari puhalsi yli 30 peliä. Pelin kokonaisvaltainen hallinta sen 

kaikilla osa-alueilla kehittyi viime vuodesta selvästi. Tuomarointirohkeus ja 

jämäkkyys lähestyvät ihailtavalla vauhdilla huipputuomaritasoa.

VUODEN TUOMARI: Henna Kaski

Jokainen pesisseura tarvitsee huipputuomareita. Tällä hetkellä Vipassa on 

onneksi useampia nuoria saavuttamassa tämän tason. Sääntöosaaminen, pelin 

hallinta ja kokonaisvaltainen pelinäkemys sekä oikeanlainen aputuomareiden 

hyväksikäyttö ovat eräitä huipputuomarin ominaisuuksia. Näitä kaikkia löytyy...

JUNIORIJOUKKUE: F-tytöt
Helppo valinta vuoden joukkueeksi, sillä se oli ainoa joukkueemme tällä 

kaudella, joka ylti alueen mitaleille eli pronssille.

VUODEN TOIMIJA:  Anne Säiläkivi

Vuoden toimijaan sopii enemmän kuin hyvin luonnehdinta työmyyrä. Voidaan 

sanoa ettei mikään rooli pesispelin ympärillä ja ehkä myös siellä pelin 

ulkopuolella ole hänelle vierasta. Asioiden järjestelykyky ja innokkuus hoitaa 

asioita on ilolla pantu merkille. Soisi että seurassa olisi useampiakin 

hänenkaltaisiaan aktiiveja.  

PESISPERHE: Hettulat 

Palkittava perhe panostaa pesikseen satasella. Kaikki perheenjäsenet ovat 

mukana eri rooleissa. Pojat pelaavat ja tuomaroivat, isä valmentaa ja äiti 

huoltaa, hoitaa kioskia, vetää joukkuetta jne. Monivuotinen ja monitahoinen 

mukanaolo vipalaisen pesiskulttuurin kehittämisessä on ihailtavaa.



JUNIORIVETÄJÄ: Emilia Jantola

Hienoa, että seurastamme alkaa taas löytyä hyviä, oppimishaluisia ja innostavia 

uusia juniorivetäjiä. Tulevaisuuden huippupelinjohtajia. Kun vanhempi juniori 

ohjaa nuorempaa, on yhteistoiminnan löytyminen fokuksessa. Palkittava 

juniorivetäjä osaa oikealla tavalla kannustaa, opastaa tekemään oikein ja 

innostaa uusia pelaajanalkuja. 

TALKOOLAINEN: Veikko Laine

Tämä palkinto voitaisiin joka vuonna antaa samalle miehelle. Jos joku jaksaa 

laittaa Hiidenkirnun kesäilta toisensa perään pelikuntoon ja vielä katsoo kaikki 

pelit päälle, niin kyseessähän on ilmeisesti robotti. Sitoutuminen Vipaan ja sen 

pelitoimintaan ylittää kaikki kriteerit. 

PELINJOHTAJA: Lotta Lehtiranta

Jatkuvuus seuran kannalta on elinehto. Uusien nuorten esiinmarssi useilla 

rintamilla seuramme toiminnassa puhkesi tänä kesänä kukkaan. On upeata 

seurata kuinka nämä nuoret huippukyvyt kehittyvät kesän myötä. Pelitilannetaju 

ja pelaajien 'päivän kunnon' aistiminen ovat todellisen pelinjohtajan 

tunnusmerkkejä. Kun siihen lisätään pelaajilta saavutettu luottamus 

pelinjohtamiseen, alkavat huippupelinjohtajan kvalifikaatiot olemaan kasassa. 

Tätä kohti vahvasti etenee...

 .

SEURAN PARAS: Ville Torvinen

Todellinen seurauskollinen huippupelimies. Vuodesta toiseen varma kotiuttaja jo 

legendaksi muodostuneella kakkospesänpäällisellään. Tyypillisesti ulkopelissä 

kakkospuolen lukko ja linjantukkija. Huipputuomari ja satasella vipalaiseen 

pesikseen sitoutunut.

SSO

Vuoden yhteistyökumppani olisi voitu palkita viime kymmenenä vuotena vaikka 

joka kerta. Pitkäaikainen ja luotettava pesiskoulumme tukija. Urheilun 

junioritoimintaan vahvasti panostava kumppani. Eikä kukaan varmaan unohda 

ilotulitemyyntiä, jonka merkitys seuran taloudelle on merkittävä.

YHTEISTYÖKUMPPANI: 


