VUODEN 2018 PALKITTAVAT
Erityismaininnat

G-tytöt

Kauden iloinen joukkuekaveri Anni Korpilammi
Kauden innostunut ja kehittynein Inka Isoviita
Kauden kehittynyt lukkaritaituri Veera Pasanen

F-tytöt
Näppitaituri Inari Uusitalo
Moniosaaja Siiri Heininen
Kunnaritykki Emma Uusi-Rajasalo
E-tytöt

Onnistuja Iina Salminen
Vuoden kehittynein Veera Kangasniemi
Ahkera harjoittelija Veera Kuusisto

D2-tytöt

Näppitaituri Oosa Koivisto
Etukentän kauhu Ida-Maria Perähannu
Keskittyjä Inka Kamppi

D1-tytöt

Huolellinen, ahkera ja tunnollinen pesäpalloilija
Riia Nevalainen
Pelaaja, jonka pelikäsityksessä tapahtunut iso
edistyminen Riina Kuusimäki
Ulkopelissä kehittynein, ymmärsi
tilanteenmukainen ajatuksen Emilia Kangas

C-tytöt

Kehittynein pelaaja Katri Perna
Tasainen suorittaja Noora Kerola
Tykkilyöjä Karoliina Ranua

B-tytöt
Etukentän onnistuja Ninni Ryödi
Esimerkillinen asenne Sanni Männistö
Vuoden comeback Pauliina Kulmala

Kiertopalkinnot
Vuoden G-tyttö

Iisa Äpätti

Vuoden G-tyttö on kehittynyt joka osa-alueella, erityisesti
pelisilmältään. Häneltä löytyy lyöntivoimaa ja hän on ollut apuna
pienempien kanssa ja tsempannut heitä esimerkillään.
Vuoden F-tyttö

Lilja Leppänen

Uusi tulokas, pelannut vasta yhden kauden, hämmästyttänyt
taidoillaan, peliälyllään ja tullut tunnetuksi lukkarin tontilla
”tolppamestarina”
Vuoden E-tyttö

Emmi Santasalo

E-tyttöjen kiertopalkinnon saaja on ollut motivoitunut harjoittelija
sekä harjoituksissa että vapaa-ajalla. Tämä kaikkia tsemppaava
pelaaja on onnistunut läpi kesän niin sisäpelissä kunnareita lyöden
kuin ulkopelissä palloja napsien.
Vuoden D-tyttö

Tiia Peltonen

Tämä D-ikäinen tyttö oli voittamassa niin Suurleiriltä D-tyttöjen
epävirallisen SM-pronssin kuin Nuorisoleiriltä C-tyttöjen SMpronssinkin. Lisäksi hän teki ensiesiintymisensä naisten joukkueessa
vakuuttaen pelinjohdon varmoilla otteillaan. Erittäin taitava ja
lahjakas tulevaisuuden lupaus

Vuoden C-tyttö

Oona Peltomäki

Pelasi erinomaisen kauden ja oli C-tyttöjen kantavia voimia niin sisäkuin ulkopelissäkin omalla kopparin paikallaan. Tuli myös
paikkaamaan loukkaantumisia naisten suomisarjaan, jossa myös
pelasi varmalla otteella.
Vuoden B-tyttö

Julia Nukarinen

Vuoden B-tyttö on välillä turhankin kova itselleen. Potentiaalia on
tässä naisessa vaikka mihin, talvella leikattiin polvi ja kovan
harjoittelun tuloksena hän palasi takaisin kokoonpanoon
kolmoskoppariksi. Kentän tyhjäys on tämän pelaajan spesiaalihomma

Vuoden NMS pelaaja

Laura Lehtinen

Pelasi muutaman vuoden tauon jälkeen maakuntasarjassa ja oli
aivan omaa luokkaansa.
Vuoden NSS pelaaja

Noora Viitasalo

Kovalyöntinen monipuolinen pelaaja. Suomensarjan länsilohkon
lyöjätilaston kärki 64 lyödyllään. Pelasi erinomaisen kauden myös
ulkona uudella pelipaikallaan etukentällä. Säilytti tasonsa hienosti
myös ratkaisupeleissä.
Vuoden tyttölukkari

Tea Santahuhta

Pelaa pelistä peliin erinomaisella tasolla. Tuleva superpesislukkari
Vuoden sisupelaaja

Veera Tuulensuu

Pääsi tällä kaudella kiinni hyvään kehitys vauhtiin, mutta jo
alueleirillä jalkavaivat häiritsivät. Siitä huolimatta kausi jatkui ja
kehitystä ja intoa pelaamiseen riitti. Naperoleirillä jalka vaivat

palasivat, silti tuloksena oli useita lyötyjä ja jopa tuotuja juoksuja..
Sisulla. Vaikeuksista huolimatta ottanut osaa joukkueen
loppuvuoden tapahtumiin vaikka joutunutkin olemaan peleistä ja
harjoituksista sivussa.

Vuoden tuomari
Sofia Salminen
Tämä nuori tuomari on osoittanut oma-aloitteisuutta ja rohkeutta
sekä kunnianhimoa tuomaritoiminnassaan. Hänessä on ainesta
tulevaisuuden huipputuomariksi.
Vuoden nuoret vetäjät

Helmiina Lilja ja Jenni Nurminen

Helmiina ja Jenni lähtivät valmentamaan kauden alussa Ejoukkuetta. Vaikka valmentaminen oli tytöille uutta, ottivat he heti
mahtavasti vastuun joukkueen harjoittelusta. Tytöt ovat olleet
innokkaita ja tartuttaneet saman innon myös joukkueeseen.
Valmentajat ovat muistaneet antaa pelaajille kehuja onnistumisista ja
ovat maltillisesti ohjanneet epäonnistumisissa. Vanhemmat ovat
voineet luottaa pelaajat hyviin käsiin, koska tytöt ovat nuoresta
iästään huolimatta vastuuntuntoisia ja luotettavia. Pelaajille tytöt
ovat kuin isosiskoja ja heidän yhteistä hauskanpitoaan on ollut ilo
seurata. Toivottavasti saamme pitää Helmiinan ja Jennin
valmennustiimissä vielä pitkän aikaa.
Vuoden pelinjohtajat

Jerry Kerola ja Paula Peltonen

Nämä pitkään 02-tyttöjen kanssa työskennelleet pelinjohtajat
luotsasivat tytöt kaudella 2018 C-tyttöjen SM-pronssille sekä
alueleirin ja aluesarjan mestaruuksiin. Kauteen mahtui noin 130
tapahtumaa ja ajettuja kilometrejä 2.300. Upin sanoin ”loistavaa
tennistä”.

Vuoden talkoolainen

Tapio Aalto

Tapion löytää lähes jokaisesta naisten ja miesten pelistä
järjestyksenvalvojan liivi yllään. Lisäksi Tapion saattaa löytää iltaisin
Pohjanlinnan kentältä keräämässä roskia tai muutoin vain
valvomassa että kaikki on kentällä kunnossa. Moni ilkivallanteko on
jäänyt tekemättä kun Tapio on ennättänyt väliin.

Rajalan Kello ja Kullan
lahjoittama kärkkärikello Hanna Utunen
Majuttarista eniten kärkilyöntejä runkosarjassa lyönyt pelaaja
kaudella 2018
Kello jaettu jo ottelutauolla

