
JOUKKUE PALKINTO NIMI PERUSTELUT

F-juniorit Kehittynein Alex Nurmi
Tästä pelaajasta huomaa että että on harjoiteltu paljon myös omalla ajalla. 
Ulkokentällä liikkumisesta voisivat myös isommat ottaa mallia. Pelillinen 
kehitys mennyt valtavan askeleen eteenpäin.

Tsemppari Ronja Orivuori

Joukkueen tsemppari on tunnollinen ja iloinen treenaaja joka on aina 
valmis auttamaan ja kannustamaan joukkuetta. Ottaa kannustavasti 
mukaan myös uudet pelaajat ja on aina valmis myös auttamaan sekä 
neuvomaan heitä.

E-tytöt 1. palkinto Muusa Helminen Kehittyi  kesän aikana hurjasti ja pelasi jo loppukesästä isoa roolia niin ulko- 
kuin sisäpelissäkin.

2. palkinto Aliina Nurmi Tsemppasi kivasti muita ja peleissä teki ja yritti aina parhaansa.

D-tytöt 1. palkinto Emmi Lehtiranta

Pelasi ulkopelissä polttolinjassa molempia pesiä sekä polttajana, jossa 
pallovarmuus sekä heittokäsi kehittyivät kesän aikana ison harppauksen 
tason säilyessä koko kauden. Sisäpelissä rooli oli vaihtaja ja kotiuttaja ja 
näissä molemmissa onnistumistaso pysyi korkeana. Erityisesti merkattujen 
kotiutuslyöntien laadukkuus nousi uudelle tasolle.

2. palkinto Tuulia Nylander
Kehittyi kauden aikana lukkarina ison harppauksen nostellen korkeita 
syöttöjä vastustajien harmiksi. Terävyys ja tasaisuus kasvoi selkeästi 
kesän myötä.

D-pojat 1. palkinto Oskari Keisu Pelaaja joka aina  paikalla harkoissa, joukkueen lukkari, edusti Vihdin 
Palloa D-ikäisten Itä-Länsi otteluissa.



2. palkinto Riku Happonen
Pelaaja joka kehittyi kesän aikana huimasti.  Teki töitä joukkueen eteen 
kaikissa peleissä joissa oli mukana. Otti pisteet kotiin juoksemalla tai 
lyömällä.

Naiset II 1. palkinto Kaisa Kari

Joukkueen periksiantamaton taistelija. Kotiutui kauden aikana kopparin 
tontille hakien hyvin tärkeitä koppeja. Sisällä luonnistuu sekä eteneminen 
että kotiuttaminen. Jaksaa aina kannustaa muita. Loppukaudesta kunnarin 
perään irtosi jopa tuuletus ja hymykin !

2. palkinto Saara Seppälä

Pelasi aluksi kopparina, mutta tarvittaessa siirtyi myös lautasen ääreen, 
jossa onnistui sekoittamaan vastustajan lyöntipeliä ihailtavasti ja ottamaan 
useita kärpäsiä etenijöistä. Sisäpelissä onnistui hyvin vaihtajana. Myös 
etenijän rooli tuli tutuksi ja se onnistui hienosti.

Puurtaja-
palkinto Marjaana Kuusisto Jaksoi pelata niin N2ssa kuin D-tytöissäkin melkein kaikissa peleissä ja 

niiden lisäksi kävi vielä avittamassa tarvittaessa D-poikiakin.

Miehet II 1. palkinto Lassi Kaskinen
Uhrautuvaa pelaamista niin ykkös- kuin kakkosjoukkueessa useissa eri 
rooleissa. Sisäpelissä rooliksi vakiintui vaihtaminen kauden myötä. 
Pelaamisen lisäksi ahkera ja osaava tuomaroija.

2. palkinto Ville Lehtiranta
Monivuotinen miesjoukkueittemme luottomies. Takuuvarma tilanteen 
selvittäjä sisäpelissä, olkoon kyseessä vaihto- tai kotiutustilanne. 
Ulkopelissä perinteisesti tärkeässä 2-polttajan roolissa.

Naiset I 1. palkinto Mari Sallinen

Joukkueen todellinen johtohahmo, joka esimerkillään johti koko joukkueen 
loistaviin suorituksiin läpi kauden.
Suomensarjan Etelälohkon kärkilyöntitilaston ylivoimainen voittaja,  
tehopistetilaston toinen ja  lyöjätilaston kolmas.



2. palkinto Kati Leijala

Joukkueen kuopus, joka ahkeralla talven harjoittelulla kehittyi huimasti ja 
vakiinnutti paikkansa naisten joukkueen kärkietenijänä ja kopparina.
Ennakkoluuloton pelaaminen yhdistettynä nopeuteen toi etenijätilaston 
neljännen sijan – huippusaavutus vasta 15-vuotiaalta pelaajalta, josta 
tullaan kuulemaan.

Miehet I 1. palkinto Ville Torvinen

Tekemisen rauhallisuus ja älykkyys näkyy kaikessa suorittamisessa. 
Vastustajat eivät vieläkään osaa varautua miehen 2-puolen 
lyöntirepertuaariin. Ulkopelissä itse varmuus ja pelinlukutaito 
huippuluokkaa.

2. palkinto Antti Murto-Koivisto
1-joukkueen lyöntitykki ja pääkotiuttaja. Pelaa niin sisällä kuin ulkona aina 
tilanteet loppuun eikä anna periksi. Taistelutahto kaikissa tilanteissa huima 
ja tekemisen työmoraali korkea. Tsemppaa muuta joukkuetta ihailtavasti.

TYTTÖJUNIORI Kati Leijala

Hienoa nähdä, kuinka määrätietoinen ja innostunut harjoittelu yhdistettynä 
intoon voittaa voi vuodessa kehittyi näin paljon. Pelirohkeus niin 
ulkopelissä kuin sisälläkin eteni kesän aikana uudelle tasolle. Nuoresta 
iästään huolimatta kuuluu jo nyt niihin junioreihin, joita katsastetaan 
superpesisjoukkueisiin. Jäämme innolla odottamaan kehityskaaren 
seuraavia askeleita.

POIKAJUNIORI Lassi Kaskinen
Pelaajan pesispolku etenee varmoin askelin kohti isoja areenoita. 
Oppimiskyky omaksua uusia tekniikoita ja taktisia kuvioita korkealla tasolla. 
Pelikäsitys kehittynyt viime vuodesta harppauksen eteenpäin. 

TYTTÖTUOMARI Janette Allen

Vuoden tyttötuomari piti pelit 'hanskassa' ja hankki osaamisellaan niin 
joukkueitten kuin pelinjohtajienkin luottamuksen. Sääntötuntemus karttunut 
hienosti viime vuodesta. Sijoittuminen pelitilanteeseen nähden paranee 
kokemuksen myötä.



POIKATUOMARI Oskari Vänttinen

Vaikea puhua vuoden poikatuomarista, koska palkittavalla on 
tuomarointikokemusta jakaa vaikka millä mitalla. Pelaaminen tuomaroinnin 
ohessa edistää pelikäsityksen kehittymistä. Aktiivinen pelien puhaltaja ja 
sääntötuntemus korkeaa luokkaa.

VUODEN TUOMARI Wilho Pyrylä

Vuoden tuomari on nuoresta iästään huolimatta yksi seuran 
kokeneimmista tuomareista. Tällä osaamisella pystyisi jopa B-tason 
tuomarointeihin. Oma pelaaminen näkyy pelitilanteen ymmärtämisenä ja 
pelaajien reaktioiden aistimisena. Pelinjohtajien kanssa joskus 
erimielisyyksiä. Menneen kesän aktiivisin tuomaroija.

JUNIORIJOUKKUE E-tytöt Aluesarjan voittaja että kevään alueleirin kakkonen, valtakunnan pelisarjan 
nelosia.

JUNIORIVETÄJÄ Emilia Jantola

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.

VUODEN TOIMIJA Cecilia Ekroos

Joka ikinen kerta, kun kesällä häntä kysyi hommiin, oli vastaus aina kyllä 
riippumatta hommasta, oli sitten kyseessä tuomarointi, kioskinhoito, 
kirjurointi jne. Hyppäsi ennakkoluulottomasti kuuluttajan saappaisiin ja mm. 
kertoi opetelleensa ison pöytäkirjankin pitämisen varalta, jos vakkarit eivät 
joskus pääsisi. Päälle vielä AINA positiivinen ilme kentällä ja sen reunalla. 
Tää tyttö on timantti!

TALKOOLAINEN Vexi Laine Varmaan tunnetuin mies kentällä niin pelaajien, vastustajien kuin yleisönkin 
keskuudessa. Monivuotinen joka paikan höylä ja kentänhoidon keisari.



SEURA-AKTIIVI Anne Säiläkivi

Tänä kesänä saimme kunnolla buustia lady-pesikseen ja naisten 
harrastepesikseen. Kiitos siitä kuuluu palkittavalle. Myös 
yhteistyökumppaniemme Tyky-päivien suvereeni hoitaminen kaikilla 
tasoilla luonnistuu ongelmitta. Vahva taustavaikuttaja seurassa ja varsin 
aktiivinen toimija kaikissa seuratoiminnoissa. Ihaltavaa sitoutumista 
pesikseen.

PESISPERHE Juntuset

Tämän perheen jäsenet ovat olleet seuran toiminnassa mukana jo 
toistakymmentä vuotta. Tämän perheen jäsenille kaikki seuratoiminnan 
muodot pelaamisesta, tuomarointiin ja muuhun taustatekemiseen on 
tuttua. Hienoa pesäpalloinnostusta uhkuva perhe.

PELINJOHTAJA Simo-Pekka Sutinen

Pelinjohtokokemusta kauden aikana useasta joukkueesta. Tulevan 
pelitilanteen ennustaminen ja siihen oikean merkin ja taktiikan luominen 
noussut kesän aikana uudelle tasolle. Pelaajatuntemus niin fyysisistä kuin 
henkisistäkin ominaisuuksista huippuluokkaa.

SEURAN PARAS Mari Sallinen

Tällä kaudella paluun huipulle tehnyt seuran 'moniottelija'. Joukkueensa 
luottohenkilö ja todellinen joukkuepelaaja sen kaikissa merkityksissä. 
Aktiivinen treenauttaja, sitoutunut harjoittelija ja pelaaja sekä vahva 
taustavaikuttaja niin joukkueessaan kuin seurassakin.

YHTEISTYÖKUMPPANI Rudus
Juniorijoukkueittemme useampivuotinen tukijamme ja tänä vuonnakin 
usemman eri joukkueen pääyhteistyökumppani. Kävivät itsekin 
kokeilemassa pesäpallon hienoutta.
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