JOUKKUE

PALKINTO

NIMI

Tämä ryhmä aloitti 1.11.2016 nimellä Naperopesis, joka myöhemmin
muutettiin Junnupesikseksi, kun naperot kasvoivat isoksi. Osalla
harrastajista alkaa jo kolmas kausi Junnupesiksessä. Vuosien aikana on
tullut uusia lapsia mukaan, muutamia on siirtynyt toisiin harrastuksiin ja osa
on siirtynyt jatkamaan pesistä Vipan juniorijoukkueissa. Tämä ryhmä
jaksaa vetää harkat aina iloisesti täydellä teholla !
Iso kiitos myös junnupesisläisten vanhemmille.

JUNNUPESIS

F-tytöt

Kehittynein

Tsemppari

E-tytöt

Kehittynein

Tsemppari

PERUSTELUT

Mette Helminen

F-tytöt äänestivät itse keskuudestaan palkittavat. Mette kehittyi kesän
aikana valtavasti ja oli auttamassa myös E-tyttöjen peleissä. Pystyy
pelaamaan mitä hyvänsä ulkopelipaikkaa.

Aliina Nurmi

Tunnettua vihtiläistä pesissukua ja varsinainen joukkuepelaaja. Ahkera
harjoittelija ja aina valmis pelaamaan. Oli mukana myös E-tyttöjen peleissä
kun apuja tarvittiin. Pelasi jopa LMVn joukkueessa pelin tunnin
varoitusajalla. Tsemppaa myös muita joukkueen jäseniä hyviin suorituksiin.

Iida Väänänen

Palkinto menee pelaajalle, joka on osoittanut kehitystä kesän aikana niin
ulko- kun sisäpelaamisessakin. Kiinniottoihin Iida on saanut varmuutta ja
lyönnit lähtee kuin tykin suusta. Iida on myös loistava joukkuepelaaja, joka
iloitsee täysillä niin omista kuin muidenkin onnistuneista suorituksista.

Milla Väistö

Palkinto menee tehotytölle, joka on jokaisessa pelissä täysillä sekä
tunteella mukana. Hän loisti kesällä 1- ja 3-vahtina sähäkkyydellään.
Kovatkin lyönnit jäivät räpylään ja loistavan reaktiokyvyn myötä hän teki
paloja runsaasti. Sisäpelissä hän kirmasi tehokkaasti pesän välejä
nopeiden jalkojensa ansiosta. Hän kannustaa peleissä joukkuetovereitaan
ja yrittää aina 100%sti.

E-pojat

D-tytöt

Kehittynein

Daniel Gröning

Kesän edetessä kehittyi taidoiltaan ison askelin eteenpäin. Itseluottamus
kasvoi osaamisen myötä, mikä heijastui pelivarmuutena. Hyvä
talviharjoittelukausi edessä.

Tsemppari

Matias Antikainen

Ulkopelipaikkana pääsääntöisesti kopparin tontilla, minkä hoiteli
mallikkaasti. Varsinainen joukkueen sytyttäjä. Joukkueen kunnaritehtailija.

Kati Leijala

Kovakätinen koppari, joka pelasi hienon kauden. Innokas treenaaja, joka
antaa aina treeneissä ja peleissä kaikkensa. Hänellä on kova halu oppia
uutta. Tsemppaa ja kannustaa hienosti joukkuetovereitaan.

Emmi Lehtiranta

Nosti tasoaan kauden aikana ja oli viimeisissä peleissä varma lyöjä. Pelasi
kesän aikana monella eri ulkopelipaikalla ja omaksuu hyvin kunkin niistä.
Omaa erittäin korkean pelikäsityksen.

1. palkinto

Lassi Kaskinen

Lassi pelasi kesän aikana useissa joukkueissa, jopa miesten sellaisissa. Dpojissa rooli keskittyi kopparin tontille, minkä hän hoiti mallikkaasti. Kaiken
kaikkeen hyvä ja monipuolinen kausi.

2. palkinto

Leevi Aulasvuori

Leevistä kehittyi kesän kuluessa joukkueen luottolyöjä. Niin vaihto- kuin
kotiutuslyönnit rupesivat löytämään kentästä oikean osoitteen. Ulkopelissä
pelasi useampaakin tonttia.

Ville Aalto

Kesän edtessä Villestä kehittyi erityisen hyvä kotiuttaja ja muutenkin
varmaotteinen sisäpelaaja. Yleisesti ottaen lyönti nousi aivan uudelle
tasolle.

1. palkinto

2. palkinto

D-pojat

C-pojat

1. palkinto

Naiset II

Miehet II

2. palkinto

Frans Lehtinen

Kesän kuluessa Frans löi itsensä läpi. Hän mm. debytoi miesten
joukkueessa. C-pojissa varmaotteinen 2-polttaja ja todellinen tsemppari ja
joukkuepelaaja.

1. palkinto

Cecilia Ekroos

Kehittyi huimasti kauden aikana. Pelasi useammassakin joukkueessa.
Aktiivinen muissakin joukkueensa toiminnoissa.

2. palkinto

Janette Allen

Innostava persoona, joka luo joukkuehengen. Pelitilanneosaaminen kehittyi
kesän aikana selvästi. Pelitilannetaju edelleen korkealla tasolla.

Oskari Vänttinen

Uhrautuvaa pelaamista niin ykkös- kuin kakkosjoukkueen kopparina.
Sisäpelissä tunnettu etenijämme. Pelaamisen lisäksi ahkera ja osaava
tuomaroija.

Paavo Kari

Tunnettu sitoutumisestaan pelaamaan joukkueen eteen. Pääsi kesän
aikana jälleen tekemisessään uudelle tasolle. Lyönti ruvennut saamaan
miehen raamien mukaista voimaa ja osoitetta. Tulevaisuudessa 1joukkueen runkomiehiä.

Saara Simolin

Sitoutui joukkueeseen jo talvikaudella harkkoja vetämällä. Rautaisella
ammattitaidolla ohjasi, neuvoi ja opasti kaikkia tasapuolisesti. Tasaisen
kova suoritustaso jokaisessa pelissä. Jaksoi aina uskoa voittoon
viimeiseen pillin vihellykseen asti. Myös joukkueen eteen toimiminen
taustatöissä oli esimerkillistä.

Emilia Helminen

Joukkueen yksi avainpelaajista. Loi hyvää pelifiilistä ja piti pelit
kokonaisuudessaan hyvin kasassa. Peleissä antoi aina kaikkensa ja teki
suoritukset aina täysillä loppuun asti. Mahtavia suorituksia läpi
kauden. Ihana kaikki huomioon ottava joukkuepelaaja.

Eetu Kaski

Palasi tauon jälkeen joukkueen luottokoppariksi viihdyttyään aiemmin
etukentällä. Lyönti lähtee edelleen toistasataa kilometriä tunnissa, mikä
tarkoittaa tulevanakin kesänä kunnaritilaston karttumista.

1. palkinto

2. palkinto

Naiset I

1. palkinto

2. palkinto

Miehet I

1. palkinto

Joonas Toivonen

Päätoimena joukkueen ykkösvahti, jota vastustajan oli vaikea ohittaa.
Sisäpelissä etenijä-vaihtaja. Kehityskaari edelleen ylöspäin.

Tuuli Haapsaari

Nopeus on valttia. Jalat riittäisivät isoillekin pesisareenoille.
Kentällemenorohkeus kehittynyt viime vuodesta selkeästi. Joukkuepelaaja
isolla Jllä. Aktiivinen seuran ja joukkueen eteen tekijä.

Eemil Hiltunen

Erittäin tunnollinen harjoittelija. Oppimiskyky omaksua uusia tekniikoita ja
taktisia kuvioita korkealla tasolla. Pelikäsitys kehittynyt viime vuodesta
harppauksen eteenpäin.

Saara Seppälä

Hienoa saada tauon jälkeen seuraan osaavia ja rohkeita tyttötuomareita.
Vuoden tyttötuomari piti pelit 'hanskassa' ja hankki osaamisellaan
pelinjohtajien luottamuksen. Sääntötuntemus korkealla tasolla.
Sijoittuminen pelitilanteeseen nähden paranee kokemuksen myötä. Hieno
tuomariura edessä.

Anton Säiläkivi

On aina hienoa havaita, kuinka niin pelaajat kuin tuomaritkin kehittyvät
vuosittain, kun puhutaan nuorisotuomareista. Kokemus kartuttaa
osaamista ja pelaaminen tuomaroinnin ohessa edistää pelikäsityksen
kehittymistä. Juuri nämä ominaisuudet ovat kesän aikana kohonneet
vuoden poikatuomarilla roimasti.

VUODEN TUOMARI

Wilho Pyrylä

Nuoresta iästään huolimatta yksi seuran kokeneimmista tuomareista. Kyvyt
riittäisivät jo B-tason tuomarointeihinkin. Oma pelaaminen näkyy
varmuuteena ja huippuosaamisena tuomaroinnissa. Menneen kesän
aktiivisin 'puhaltaja'.

JUNIORIJOUKKUE

E-tytöt

Sekä aluesarjan että kevään alueleirin ykköset.

2. palkinto

TYTTÖJUNIORI

POIKAJUNIORI

TYTTÖTUOMARI

POIKATUOMARI

JUNIORIVETÄJÄ

VUODEN TOIMIJA

TALKOOLAINEN

PESISPERHE

PELINJOHTAJA

SEURAN PARAS

Valtteri Turunen

Oman pelaamisen ohella ei ainoastaan tuomaroi, vaan myös vetää yhtä
juniorijoukkuetta. Valmennusosaaminen kehittynyt selkeästi kesän aikana.
Osaa ottaa huomioon joukkueensa yksilöt valmennuksessaan ja luo
treeneihin hyvän ilmapiirin.

Päivi Vänttinen

Vuoden 2018 toimija jaksaa hoitaa asioita vuodesta toiseen useiden
joukkueiden taustoilla. Kirjurointi sujuu rutiinilla, kioskin hoitaminen hoituu
vasemmalla kädellä eikä pesä- tai takarajatuomarointikaan ole hänelle
vierasta, puhumattakaan joukkueen johtamisesta tai kirjanpidosta.

Sari Riekkinen

Hän on monivuotinen aktiivinen talkoisiin ja muihinkin seuran toimintoihin
osallistuva henkilö. Hän on erittäin sitoutunut toimimaan niiden joukkueiden
eteen joissa on mukana ja uhraa vapaa-ajastaan leijonanosan seuran
eteen.

Kahilaiset

Tämän perheen jäsenet ovat olleet seuran toiminnassa mukana jo
toistakymmentä vuotta. Tämän perheen jäsenille kaikki seuratoiminnan
muodot pelaamisesta, valmentamisen kautta tuomarointiin ja
taustatekemiseen eivät ole vieraita. Uskomatonta uhrautumista pesiksen ja
ViPan eteen.

Lotta Lehtiranta

Vuoden pelinjohtaja 2018 alkaa saavuttamaan sellaisen rutiinin ja
osaamisen, että niillä taidoilla olisi kohta käyttöä jo vaativammissakin
sarjoissa. Tuloksetkin sen kertovat ettei ole perusteltua valita vuoden
pelinjohtajaksi toista kertaa peräkkäin…

Saara Simolin

Tätä monivuotista joukkueensa tukipilaria voidaan hyvällä syyllä kutsua
todelliseksi jouokkuepelaajaksi. Aktiivinen treenauttaja, sitoutunut
harjoittelija ja pelaaja sekä oman joukkueensa eteen niin peleissä kuin
joukkueensa taustalla vaikuttava uurastaja.

YHTEISTYÖKUMPPANI

Hiidenkirppis

Monivuotinen sponsorimme ja tänä vuonna E-tyttöjen
pääyhteistyökumppani.

