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Hesarin pääkirjoituksessa esitettiin taannoin, että: ”ei ole välttämättä haitaksi, jos
harrastus- ja kyyditysrumba jää pandemian jälkeenkin hiukan vähemmälle ja lapset
leikkivät edelleen kirkonrottaa pihoilla”. Juttua lukiessani mietin, että noinkohan on, että
lapset leikkivät kirkonrottaa riittävästi vai onko meillä käsissämme aikapommi, joka johtaa
tiettyjen ikäluokkien osalta pysyvästi liikunnan vähäisyyteen?
  Olisihan se hienoa, jos kaikki lapset liikkuisivat aktiivisesti ja riittävästi ilman ohjattua
toimintaakin. Kirkkikset, 10 tikkua laudalla ja muut pihaleikit ovat toivottavasti tänäkin
päivänä lasten mieleen, mutta rehellisesti sanottuna kuitenkin hieman epäilen, että lapset
niitä päivittäin pelailevat nuorista nyt puhumattakaan. Eipä ole tainnut Hesarin
kirjoituksen kirjoittaja miettiä juuri muuta kuin sitä, että pääsee mahdollisesti itse
vanhempana vähemmällä. 
  Kysymys kuuluu, kuinka moni lapsi ja nuori luopuu harrastuksestaan tämän koronavuoden
aikana ja kuinka monta lasta jättää aloittamatta harrastuksen. Ja kuinka moni vanhempi
jaksaa riittävästi kannustaa lapsiaan edelleen harrastusten pariin, vaikka samalla se
”pakottaa” heidätkin taas harrastamaan eli kuljettamaan lapsiaan harrastuksiin, tekemään
talkoita ja osallistumaan seuratoimintaan. Toivottavasti määrä jää lopulta vähäiseksi ja
onneksi enemmistö meistä vanhemmista taitaa olla sellaisia, jotka eivät ole koskaan
kokeneet rasitteeksi lastemme harrastuksia, vaan ovat lähes yhtä innolla mukana kuin
lapsetkin. 
  Meillä on kova haaste edessämme, jotta palaamme edes takaisin sille tasolle, jolla olimme
ennen koronaa, saati sitten että saamme harrastajamäärät taas kasvuun ja liikunnan ilon
palaamaan lasten ja nuorten mieliin. Tähän tarvitaan meitä kaikkia, myös niitä vanhempia,
jotka ovat olleet hiljaa mielessään tyytyväisiä siihen, että kuljetusrumba on ollut tauolla.
Haastan ihan jokaisen pohtimaan, miten voisimme osaltamme vaikuttaa siihen, että lapset
ja nuoret innostuisivat liikunnasta ja että tuo innostus kantaisi koko elämän.
 Olemme olleet onnekkaita siinä, että olemme asuneet Kankaanpäässä, jossa
koronatapaukset ovat olleet suhteellisen harvinaisia ja jossa on meille kaikille tilaa liikkua
ja ulkoilla pelkäämättä tartuntoja. Jälleen kerran olemme voineet todeta, kuinka upeaa on
asua pienellä paikkakunnalla ja erityisesti hienossa kotikaupungissamme Kankaanpäässä. 
 Onneksi kesä lähestyy ja valoa tunnelin päässä on näkyvissä koronan suhteen. Lähes
kaikki joukkueemme ovat jo päässeet harjoittelemaan rajoitukset huomioiden ja olemme
toiveikkaita, että kesän aluesarjat ja valtakunnalliset sarjat päästäisiin pelaamaan tavalla
tai toisella. Otetaan tästä ilo irti ja tehdään yhdessä kaikkien aikojen pesiskesä!

Sanna Löytökorpi
Mailajuniorit ry:n puheenjohtaja
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Hyppäsin syksyllä kauden 2020 - 2021 startatessa junioripäällikkö Annika
Koivuniemen saappaisiin, kun Annika siirtyi äitiyslomalle perheen pariin. Seuratyössä
monella tapaa jo mukana olleena oli tehtävän vastaanottaminen mahtava tapa jatkaa
pesiksen parissa, kun omat piikkarit ja räpylä ripustettiin naulaan.
  Pesiskesä 2020 pystyttiin viemään haastavasta tilanteesta huolimatta mukavasti
maaliin, vaikkakin harmittavasti kesän odotetuimmat tapahtumat eli leirit
jouduttiinkin perumaan. Syksyllä aloitettiin uuden kauden suunnittelu ja
joukkuetoiminta pääsi perinteiseen tapaan alkamaan loka-marraskuun aikana
jokaisella sarjatasolla ja ikäluokassa.
  Valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset ja suositukset ovat määrittäneet
talvikauden harjoittelua, ja täysipainoisesta joukkueharjoittelusta on jouduttu
tinkimään varsinkin vanhemmissa ikäluokissa. Valmentajien ja pelaajien kanssa on
tehty tiivistä yhteistyötä, jotta harrastustoiminta on saatu jatkumaan niin
pienryhmä- kuin omatoimiharjoittelunkin osalta. Valmentajat ja taustajoukot ovat
tehneet varmasti kaikkensa, jotta pesisharjoittelu on saatu jatkumaan turvallisesti
ja mahdollisimman laadukkaasti talvikauden ajan. Iso kiitos jo tässä vaiheessa
aherruksesta!
  Lyöntihallimme Meijerin ovet ovat käyneet vilkkaasti, sillä harjoittelupaikka
pienryhmätoimintaan on ollutkin tämän talvikauden pelastus. Nyt kevätaurinko
onkin jo sulattanut pesiskentät harjoituskuntoon ja kevään ensimmäiset
harjoituspelitkin on jo pelattu. Siinä on aina sitä jotain, kun piikkarit vedetään
ensimmäistä kertaa jalkaan pitkän talven jälkeen ja pallot isketään takakentälle
saakka!
  Vaikka haasteita onkin riittänyt monella tapaa kuluneen vuoden aikana, jaksamme
uskoa ja luottaa, että pesäpalloa päästään pelaamaan mahdollisimman paljon aina
pienimpien harrasteryhmistä ykköspesikseen saakka! Perinteinen pesiskoulu
starttaa jälleen alkukesästä ja aikuisille harrastajille tarjolla on LadyPesistä sekä
aiemmin tunnettu Firmapesis järjestetään loppukesällä turnausmuotoisena
Höntsäpesis-sarjana!
  Pesiskentillä riittänee jälleen tohinaa pitkälle alkusyksyyn saakka, kun iloiset
pelurit valtaavat kentät ja pääsevät näyttämään opittuja taitojaan niin harjoituksissa
kuin peleissäkin. En malta odottaa, että pääsen kentän laidalle seuraamaan ja
kannustamaan meidän pesismimmejä kohti huikeita suorituksia ja nauttimaan
kentän tunnelmasta! Toivottavasti nähdään kentällä!
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Yhteiskunnan tilanne rajoituksineen on
vaikuttanut myös kilpailijoidemme
olosuhteisiin eri tavoin. Minulla on
kuitenkin sellainen tunne, että osa
vastustajistamme on selvästi viime
vuotta paremmassa tilanteessa, kertoo
joukkueen 1. pelinjohtaja Jyrki
Pellonperä. Siksi uskon, että kilpailu on
tällä kaudella viime kautta kovempaa.
Haluja sarjan kärkipaikoille on nyt
varmasti useammalla joukkueella. 
  Majuttarien runkopelaajat ovat
tehneet kovan työn harjoituskaudella.
Aivan kaikki suunnitelmat leireineen
eivät talvikauden osalta ole
toteutuneet, mutta henkilökohtaisella
tasolla pelaajat ovat ottaneet jälleen
harjoituskulttuurissa ison
harppauksen. Usko siihen, että
Majuttaret ovat valmiita tähän
kilpailulliseen haasteeseen on kova. 
  Majuttarien joukkue ei lopulta
kokenut suuria muutoksia. Joukkueen
viime kauden yksi kantava voima Tiia 

Peltonen hyppäsi odotetusti
Pesäkarhujen kovaan rosteriin. Muuten
joukkue jatkaa kuta kuinkin samalla
rungolla kuin viime kaudella. Isoja
odotuksia oli, että seuran omat
junioripelaajat nousevat haastamaan
pelipaikoista jo tulevalla kaudella,
mutta rajoitustoimet hankaloittivat
osaltaan myös tätä tavoitetta. Silti
Pellonperä ja 2. pelinjohtaja Sami
Lindström uskovat, että ensi kaudella
nähdään muutama todella pirteä
ensiesiintyminen tällä sarjatasolla
myös Majuttarien joukkueessa. Kova
potentiaali on olemassa, mutta
toisaalta tulee olla kärsivällinen myös
tämän asian suhteen. Kuitenkin
Majuttaret tulee nojaamaan pelinsä
tulevinakin vuosina omiin lahjakkaisiin
kasvatteihinsa!

Sanna Löytökorpi, joukkueenjohtaja
Jyrki Pellonperä, 1. pelinjohtaja
Sami Lindström, 2. pelinjohtaja

 
Katsaus Ykköspesiskauteen

Naisten ykköspesiskausi päästään
aloittamaan tämän tiedon mukaan
kesäkuun alussa. Kauden aloituksen
siirtymisen johdosta myös
otteluohjelmaan tulee muutoksia.
Joukkue odottaa jo malttamattomana
kauden alkua ja harjoitusottelut on jo
saatu käyntiin. 
  Viime kausi oli kaikin puolin
epävarmaa, mutta samalla jännittävää
aikaa. Kauteen valmistautuminen sujui
osin erittäin epävarmoissa fiiliksissä,
mutta siitä huolimatta onnistuimme
siinä vastustajiin verrattuna
kohtalaisen hyvin. Myös tämä
harjoituskausi on ollut haastavaa aikaa
ja tilanteet ovat vaihdelleet. Olemme
kuitenkin pystyneet koko ajan
pitämään tietynlaisen rutiinin täällä
Kankaanpäässä harjoittelevan ryhmän
kanssa. Olosuhteet talviharjoitteluun
ovat olleet ajoittain melko haastavat,
mutta ihan hyvässä hengessä olemme
päässeet eteenpäin. 
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@majuttaret @majuttaret @majuttaretNYP

https://www.instagram.com/majuttaret/
https://www.instagram.com/majuttaret/
https://www.facebook.com/majuttaret
https://twitter.com/MajuttaretNYP
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Runkosarja pelataan lohkoissa kaksinkertaisena sarjana, jonka jälkeen molempien lohkojen neljä parasta pelaa ylemmät
pudotuspelit, joista puolivälieräparien voittajat etenevät välieriin, jossa vastassa on toisen lohkon puolivälieräparien
voittajat. Välieräparien voittajat etenevät Superpesiskarsintaan, jossa vastassa on Superpesiksen putoamiskarsintaan
joutuvat joukkueet. Kummastakin lohkosta kaksi putoaa Suomensarjaan. 

SARJAJÄRJESTELMÄ

Lohkojako
Etelälohko: Espoon Pesis, Haminan Palloilijat, Hämeenkyrön Räpsä, Jalasjärven Jalas, Janakkalan Jana, Kirittäret Jyväskylä,
Majuttaret Kankaanpää, Pesäkarhut Pori, Pöytyän Urheilijat
Pohjoislohko: Kajaanin Pallokerho, Lappajärven Veikot, Lapuan Virkiä, Mailattaret Vaasa, Oulunsalon Vasama, Pattijoen
Urheilijat Raahe, Puijon Pesis, Tyrnävän Tempaus

Edessä: Hanna Utunen, Minna Liusvaara, Saini Puisto, Aini Rajala, Sanni Männistö, Juulia Löytökorpi,
Ninni Ryödi, Tea Santahuhta, Noora Viitasalo, Emilia Narmio ja fysiikkavalmentaja Jenna Viitanen.
Takana: Ravintovalmentaja Heidi Kallio, joukkueenjohtaja Sanna Löytökorpi, valmentaja Sami Lindström,
Janette Mäkelä, Oona Pasori, Janette Niemi, Julia Nukarinen, Jade Vartiamäki, Inka Kamppi, valmentaja
Jyrki Pellonperä ja valmentaja Jari Alho.

Majuttaret 2021

https://www.pesis.fi/kilpailu/naisten-ykkospesis/otteluohjelma/
https://www.mailajuniorit.fi/majuttaret/


Nimi: Sanni Männistö
Ikä: 20 vuotta
Pelivuodet: 12 vuotta
Kasvattajaseura: Mailajuniorit
Pelirooli: Etenijä/vaihtaja ja etukenttä /linja
Ala jota opiskelet: Logopedia
Pelipäivän biisi: Back In Black - AC/DC
Kummiyritykset: Kankaanpään A-koti ja  
K-Citymarket Kankaanpää

Nimi: Tea Santahuhta
Ikä: 18 vuotta
Pelivuodet: 11 vuotta
Kasvattajaseura: Mailajuniorit
Pelirooli: Kotiuttaja ja lukkari
Opiskelupaikka: Kankaanpään Yhteislyseo
Pelipäivän biisi: Unsainted - Slipknot
Kummiyritykset: Kauppa & kahvila Wihtis ja 
Honkajoki Oy

Nimi: Julia Nukarinen
Ikä: 21 vuotta
Pelivuodet: 12 vuotta
Kasvattajaseura: Mailajuniorit
Pelirooli: Kotiuttaja ja koppari
Työpaikka: Staffpoint
Pelipäivän biisi: Dreams - Marcus Mouya
Kummiyritys: Tilitoimisto Minna Väliaho Oy

Nimi: Noora Viitasalo
Ikä: 22 vuotta
Pelivuodet: 16 vuotta
Kasvattajaseura: Mailajuniorit
Pelirooli: Kotiuttaja/vaihtaja ja etukenttä
Ala jota opiskelet: Kemia - Turun yliopisto
Pelipäivän biisi: Maximize - Amaranthe
Kummiyritys: Kankaanpään Laki ja Kiinteistö

Nimi: Emilia Narmio
Ikä: 22 vuotta
Pelivuodet: 14 vuotta
Kasvattajaseura: Kankaanpään Maila
Pelirooli: Vaihtaja ja koppari
Ala jota opiskelet: Viestintätieteet - Vaasan yliopisto
Pelipäivän biisi: Wash It All Away - Five Finger Death Punch 
Kummiyritys: Moda Muotikulma
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Huomaa linkit pelipäivän

biiseihin ja kokoa niistä

itsellesi oma soittolista!

https://open.spotify.com/track/08mG3Y1vljYA6bvDt4Wqkj?si=eea07779eaac4cba
https://vakry.fi/a-koti/
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-citymarket-kankaanpaa
https://youtu.be/JnYAEJ2mZPQ
https://open.spotify.com/track/5mpUKTdskZea0gStWzeHUZ?si=kFYX9BWMRw-7VdEtv1TUqQ
https://www.wihtis.com/
https://www.honkajokioy.fi/
https://youtu.be/VSDt79ygcbI
https://open.spotify.com/track/58LnCDG57Cdx7nRNRK4BWu?si=g0uus_kIQtWX2pvhO4IBoA
http://tilitoimistovaliaho.fi/
https://youtu.be/8GuOhftmVNQ
https://open.spotify.com/track/7y7zF5PJTUxiSpqxOWrntI?si=tDuLUyynSQWZQwa1ZfCsPQ
https://www.kalaki.fi/
https://youtu.be/_SxRJroXMiU
https://open.spotify.com/track/5nRBTzF9dLIlNqnl0xWo9g?si=efb71157f52c457e
https://open.spotify.com/track/5nRBTzF9dLIlNqnl0xWo9g?si=efb71157f52c457e
https://www.moda.fi/copy-of-kajaani
https://youtu.be/XFH6V4i7MqQ


6Klikkaamalla pelaajan kuvaa pääset näkemään lisätietoa pelaajasta videon muodossa!

Nimi: Ninni Ryödi
Ikä: 19 vuotta
Pelivuodet: 14 vuotta
Kasvattajaseura: Kauhajoen Karhu
Pelirooli: Kotiuttaja ja etukenttä
Ammatti: Työvaate- ja suojainmyyjä - IKH Tampere
Pelipäivän biisi: TV:n kokoinen haitari - Yölintu
Kummiyritykset: IKH ja SROY

Nimi: Oona Pasori
Ikä: 18 vuotta
Pelivuodet: n. 7 vuotta
Kasvattajaseura: Porin Pesäkarhut 
Pelirooli: Etenijä/vaihtaja ja linja/koppari
Opiskelupaikka: Lukio 
Pelipäivän biisi: Lift Me Up - Five Finger Death Punch
Kummiyritys: Lännen Sähköpalvelu Oy

Nimi: Jade Vartiamäki
Ikä: 17 vuotta
Pelivuodet: n. 10 vuotta
Kasvattajaseura: Kankaanpään Maila
Pelirooli: Vaihtaja/kotiuttaja ja linja
Ala jota opiskelet: Lähihoitaja
Pelipäivän biisi: Can´t Hold Us feat. Ray Dalton 
- Macklemore & Ryan Lewis
Kummiyritys: AR Isännöinti

Nimi: Juulia Löytökorpi
Ikä: 21 vuotta
Pelivuodet: 15 vuotta
Kasvattajaseura: Mailajuniorit
Pelirooli: Vaihtaja/kotiuttaja ja linja
Ala jota opiskelet: Sosionomi
Pelipäivän biisi: Unz Unz - Specktors & Nonsens
Kummiyritys: Asianajotoimisto Timo Kokemäki ja Sotka

Nimi: Hanna Utunen
Ikä: 26 vuotta
Pelivuodet: 10+ vuotta
Kasvattajaseura: Kankaanpään Maila
Pelirooli: Vaihtaja ja linja
Työpaikka: Luontaistuote verkkokauppa
Pelipäivän biisi: Can´t Hold Us feat. Ray Dalton 
- Macklemore & Ryan Lewis
Kummiyritykset: Kuntokeskus Palatsi ja 
Kahvila-Konditoria Postelli

Nimi: Minna Liusvaara
Ikä: 24 vuotta
Pelivuodet: 14 vuotta
Kasvattajaseura: Oulunsalon Vasama
Pelirooli: Etenijä ja 3 -koppari
Ammatti: Liikuntaneuvoja
Pelipäivän biisi: Lose Control - Waldo´s People

https://open.spotify.com/track/0jY0PnSPwBnE9N8tD5OJsn?si=GTRV5vF9S5WJARoPwejarA
https://www.ikh.fi/fi/etusivu
https://www.sepporyodi.fi/
https://youtu.be/0E0nxurAzRk
https://open.spotify.com/track/1LHZMWefF9502NPfArRfvP?si=-CXEsqh3Q_6RQfH21VBtvA
https://lannensahkopalvelu.fi/
https://youtu.be/50-CiwuF8bM
https://open.spotify.com/track/3bidbhpOYeV4knp8AIu8Xn?si=G7k2OerPRSqyQtbPUmgzUg
https://open.spotify.com/track/3bidbhpOYeV4knp8AIu8Xn?si=G7k2OerPRSqyQtbPUmgzUg
https://open.spotify.com/track/3bidbhpOYeV4knp8AIu8Xn?si=G7k2OerPRSqyQtbPUmgzUg
https://arisannointi.fi/
https://youtu.be/94nyWfCowpY
https://open.spotify.com/track/2vjKei86vFPZBodhXEqEmX?si=uD7yzS5mQQmG2mx1NCDUOQ
http://www.asianajotoimistokokemaki.fi/
https://www.sotka.fi/myymalat/kankaanpaa/3-15
https://youtu.be/nGYYdzBG370
https://open.spotify.com/track/1ydmhnyDOWr5y0s7Vvdw5i?si=J-Jvr7vHQwybHIn68Ahokw
https://open.spotify.com/track/1ydmhnyDOWr5y0s7Vvdw5i?si=J-Jvr7vHQwybHIn68Ahokw
https://open.spotify.com/track/1ydmhnyDOWr5y0s7Vvdw5i?si=J-Jvr7vHQwybHIn68Ahokw
https://kuntokeskuspalatsi.fi/
http://www.kahvilapostelli.fi/
https://youtu.be/1fc3eTHS4rA
https://open.spotify.com/track/5UTkoeLEHv0zPy6XtKsCZK?si=DmyHhNsxRiS3gcBKTivf4w&utm_source=copy-link
https://youtu.be/2UiRIIMfA24
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Nimi: Janette Niemi
Ikä:  20 vuotta
Pelirooli: Vaihtaja/kotiuttaja ja linja
Kummiyritys: Kankaanpään kaupunki

Nimi: Aini Rajala
Ikä: 15 vuotta
Pelivuodet: 10 vuotta
Kasvattajaseura: Kankaanpään Maila
Pelirooli: Etenijä ja koppari
Opiskelupaikka: Pohjanlinnan koulu

Nimi: Janette Mäkelä
Ikä: 19 vuotta
Pelivuodet: 14 vuotta
Kasvattajaseura: Loimaan Palloilijat
Pelirooli: Lyöjäjokeri
Opiskelupaikka: Lukio
Pelipäivän biisi: Dark Side - Blind Channel
Kummiyritys: Pohjois-Satakunnan Liikenne Oy

Nimi: Jyrki Pellonperä
Ikä:  45 vuotta
Rooli joukkueessa: 1. pelinjohtaja/päävalmentaja
Ammatti: Opettaja
Pelipäivän biisi: Wash it all away - Five Finger Death Punch

Nimi: Sami Lindström
Ikä: 43 vuotta
Rooli joukkueessa: 2. pelinjohtaja/valmentaja
Pelipäivän biisi: Onhan päivä vielä huomennakin - Popeda

Nimi: Jari Alho
Ikä: 38 vuotta
Rooli joukkueessa: Lajivalmentaja
Ammatti: Tikkauskoneenhoitaja
Pelipäivän biisi: (This Is Our) House - In Flames

Nimi: Jenna Viitanen
Ikä: 29 vuotta
Rooli joukkueessa: Fysioterapeutti, fysiikkavalmentaja
Ammatti: Fysioterapeutti
Pelipäivän biisi: A Warrior's Call - Volbeat

Nimi: Heidi Kallio
Ikä: 44 vuotta
Rooli joukkueessa: Pelaajien henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta
Ammatti: Työelämän asiantuntija, 
työfysioterapeutti & personal trainer
Pelipäivän biisi: Dark Side - Blind Channel

https://www.kankaanpaa.fi/
https://youtu.be/SKJ3tKQEMh4
https://open.spotify.com/track/6A8B1kJ9ZNHbl2uFPN6Wtm?si=cwtLksrtRUmpRSKiil3GfA
https://www.pohjois-satakunnanliikenne.fi/
https://youtu.be/UyETGq9TcYk
https://open.spotify.com/track/05QquCUFrpkKTHz5Sy09nc?si=82549764597f4f53
https://open.spotify.com/track/2nIHZ1p40Pgp6GLgPfvZ6G?si=e84eb51e44734463
https://open.spotify.com/track/3NmUwOku3fXG9hKoZr29eb?si=6CgcpkidRn2alk3I6ECYpw&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/track/5mNbJIYaKkphf5WqwhXhva?si=ZKMV5nqURfeljN94cY-IZw&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/album/6Lzb7EjZXgtelxgBsZUhMS?highlight=spotify:track:6A8B1kJ9ZNHbl2uFPN6Wtm
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Taas alkaa olla yksi talvikausi taputeltu
ja on aika siirtyä ulkokentille.
Muutamaan otteeseen olemmekin jo
päässeet ulkona harjoittelemaan, ja
kun tämä teksti näkee päivän valon,
olemme jo pelanneetkin pihalla
harjoituspelejä! Kyllä se kesä sieltä
taas vaan tulee, vaikka tämäkin
talvikausi, kuten edeltäjänsäkin oli
hieman poikkeuksellinen. Tässä kohtaa
varmaan pitäisi kertoa, mihin kaikkeen
korona meidän kohdallamme
negatiivisesti vaikutti ja mitä
kommervenkkejä se toi mukanaan,
mutta uskomme, että siitä aiheesta saa
tarpeeksi lukea jokaisesta mediasta
muutenkin.
  Me sen sijaan olemme päässeet
haastamaan itseämme uusien normien 
vallitessa. Yksin juostessa
lenkkipoluilla on saanut olla itsensä

pahin vastus, joka on voitettava.
Olemme käyttäneet
mielikuvitustamme, kun kiviä, köysiä ja
jopa puita on käytetty apuna treenien
toteuttamisessa kuntosalien ollessa
kiinni. Olemme ottaneet tärkeitä
digiaskelia tulevaisuuteen, kun kaverit
ovatkin olleet ruudun toisella puolella
tekemässä ja kannustamassa. Mutta
onneksi tämän kaiken keskellä olemme
kuitenkin saaneet olla pienesti myös
yhdessä. 
  Nyt, ainakin tätä tekstiä
kirjoittaessamme (etäyhteyksin vielä),
alkaa näkyä valoa tunnelin päässä.
Vaikka kauden alkua jouduttiin hieman
lykkäämään, niin hyvää kannattaa
odottaa, niinhän se sanonta menee. 
Saamme ainakin enemmän tärkeää
ulkotreeniaikaa hioa peliasioita
oikeisiin uomiinsa. Pian pääsemme

myös kaikki yhdessä treenaamaan, kun
saamme myös matkapelaajat
paikkakunnalle kesäksi. Ja tätä olemme
kaikki odottaneet. Mielenkiintoista
nähdä, miten tämä kaikki potentiaali
saadaan joukkueesta ulosmitattua.
  Viime kaudella pääsimme aina ihan
maalisuoralle asti, kun pelasimme
Roihua vastaan lohkofinaaleissa, joissa
Roihu oli vielä kovempi ja pelaakin
tulevalla kaudella Superpesistä.
Tavoitteenamme tällä kaudella on
päästä jatkopeleihin eli sijoittua oman
lohkomme kärkipäähän. Toivottavasti
tänäkin vuonna saamme pelata
mahdollisimman ehjän kauden ja
pystyisimme tarjoamaan parastamme
runsaslukuiselle yleisölle. Kentällä
nähdään!

 
Terkuin kauden 2021 kapteenisto:

Noora, Emilia ja Hanna

Moro ny, hej, moro!

KAPTEENIEN
TERVEHDYS



KOTIOTTELUT
2021

Liput 8 € aikuiset / 5 € eläkeläiset
alle 18 v. ja sotaveteraanit ilmaiseksi

Naisten ykköspesiksen kausikortti 50 € 
(sis. sisäänpääsy runkosarjan otteluihin)
Kausikorttitilaukset osoitteeseen sanna.loytokorpi@mailajuniorit.fi

Meillä käy nyt myös ePassi sekä SmartumPay maksuvälineinä
kausikorttien ja ottelulippujen maksuun.
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Janakkalan Jana
Hämeenkyrön Räpsä
Kirittäret, Jyväskylä
Haminan Palloilijat
Jalasjärven Jalas
Espoon Pesis  
Pesäkarhut-Akatemia, Pori
Pöytyän Urheilijat

Ti 8.6.
Ti 15.6.
Ke 30.6.
La 3.7.
La 17.7.
La 24.7.
Ke 4.8.
To 12.8.

klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 18.00
klo 18.00

Majuttaret       —
Majuttaret       —
Majuttaret       —
Majuttaret       —
Majuttaret       — 
Majuttaret       —
Majuttaret       —
Majuttaret       —

https://www.mailajuniorit.fi/otteluojelma-majuttaret/
https://www.mailajuniorit.fi/otteluojelma-majuttaret/
mailto:sanna.loytokorpi@mailajuniorit.fi
https://www.mailajuniorit.fi/kausikortit/


K-Citymarket Kankaanpää: 5% alennus ruokatarvikkeista pl. tupakointituotteet, alkoholi,
äidinmaidonkorvikkeet, pantit ja Plussatarjoukset.
Team Sportia Kankaanpää: Pesisvälineet seurahinnoin, muista normaalihintaisista
tuotteista vähintään -10%.
Kuntokeskus COMBI:

10-kortti pelaajajäsenille 65€, muille jäsenille ja valmentajille 70€
3kk kortti pelaajajäsenille 164€, muille jäsenille ja valmentajille 190 €
1kk kortti 60€ (kaikille sama)

Kuntokeskus Palatsi: 10-kortti pelaajajäsenille 45€, muille jäsenille 60€ (ei voi yhdistää
muihin etuuksiin tai tarjouksiin).
Optikko Kangasniemi: Aurinkolasit, piilarit ja silmälasit -15%.
Neste Kankaanpää, Reijo Hietanen Oy: Normaalihintaiset autonpesut -50%.
Kankaanpään Kukka Anttila: Normaalihintaiset tuotteet (ei koske adresseja) -10%.
Kukkapuoti Unikko Oy: Normaalihintaiset kukat ja lahjatavarat -10%.
RengasCenter Kankaanpää: Normaalihintainen renkaanvaihto -10%.
Kahvila-Konditoria Postelli: Paikan päällä nautituista kahvilatuotteista -10%.

30 € JÄSENMAKSULLAhuomattavat edut yhteistyökumppaneiltamme!Liity nyt osoitteessa mailajuniorit.fi/liity
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Liiity jäseneksi ja nauti eduista:

Edut saa esittämällä jäsenkortin kassalla.

https://mailajuniorit.fi/liity


C/NSS-joukkueeseen kuuluu 17 tyttöä.
Joukkueen valmentajana toimii Emma
Rajala, jonka lisäksi valmennusrinkiin
kuuluvat Lauri Uurasjärvi sekä
Mailajunioreiden junioripäällikön
sijainen Jenna Viitanen ja Majuttarien
valmentaja Jyrki Pellonperä. 
  Koko joukkueen voimin tullaan
tulevana kesänä pelaamaan Naisten
Suomensarjan Lounaislohkossa. Lisäksi
joukkueen C-ikäiset (2005-2006 
-syntyneet) pelaavat C-tyttöjen SM-
karsintasarjaa, jossa vastaan asettuu
Vaasan Mailattaret, Tampereen 

MansePP sekä Seinäjoen Maila-Jussit2.
Tavoitteena on päästä karsintasarjassa
kolmen parhaan joukkoon ja pelata
Kuopion-Siilinjärven Nuorisoleirillä
19.7.-24.7.2021 kilpasarjassa.
  Koronarajoituksien takia pelaajat ovat
joutuneet suuren osan talvesta
harjoittelemaan omatoimisesti, mutta
omatoimikaudenkin aikana valmentajat
ovat antaneet tiivistä ohjausta sekä
tukea ja joukkueen kesken on pidetty
etäpalavereita yhteishengen ja
motivaation ylläpitämiseksi. 
Huhtikuun loppupuolella rajoitukset 

vihdoin helpottuivat ja kevään
ensimmäiset yhteisharjoitukset
päästiin pitämään harkkakentällä
aurinkoisessa säässä 20.4. Oli ilo nähdä
iloisia kasvoja kentällä ja huomata, että
joukkueesta löytyy edelleen
motivaatiota harjoitustauosta
huolimatta!

Joukkueenjohtaja
Satu Ritari

NSS ja C -tytöt
Pelaajat: 2002-2006 -syntyneitä
Valmentaja/Pelinjohtaja: Emma Rajala
Joukkueenjohtaja: Satu Ritari, 0400 630 412,
saturitari81@gmail.com
Sarja: Naisten Suomensarja ja C-tyttöjen SM sarja
Harjoitukset: tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin

Tavoitteet korkealla!

@mailajunioritctytot

Edessä: Aida Kähkönen, Iina Salminen, Taru Santahuhta, Milla Kuusisto, Inka Sepponen, Aini Rajala, Saini Puisto ja
fysiikkavalmentaja Jenna Viitanen.
Takana: valmentaja Emma Rajala, joukkueenjohtaja Satu Ritari, Emmi Yli-Rajala, Moona Hietanen, Olivia Callaghan,
Karoliina Ranua, Ida-Maria Perähannu, Wilma Viinamäki, Inka Kamppi ja huoltaja Marianne Marjaniemi.
Kuvasta puuttuu Veera Kangasniemi, Anniina Narmio ja Maija Soini.

11

https://www.instagram.com/mailajunioritctytot/
https://www.mailajuniorit.fi/suomari/
https://www.mailajuniorit.fi/c-tytot/
tel:+358400630412
mailto:saturitari81@gmail.com
https://www.pesis.fi/kilpailu/sarjat/naisten-suomensarja/#NSSLo
https://www.pesis.fi/kilpailu/sarjat/c-nuorten-sm-sarja/#CTSMC21
https://www.instagram.com/mailajunioritctytot/
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C-TYTTÖJEN
KOTIOTTELUT

2021
Manse PP. Tampere
Mailattaret, Vaasa
Seinäjoen Maila-Jussit 2

Ti 25.5.
Su 6.6.
Ti 29.6.

klo 18.00
klo 16.00
klo 18.00

Mailajuniorit       —
Mailajuniorit       —
Mailajuniorit       —

Kaikkien joukkueidemme
kotipelit löydät kootusti

verkkosivuiltamme
mailajuniorit.fi/kotiottelut

NAISTEN SUOMENSARJAN
OTTELUOHJELMA

JULKAISTAAN 14.5.2021

Runkosarja pelataan viidessä lohkossa. Mailajunioreiden joukkue kuuluu
lounaislohkoon, jossa pelataan kaksinkertainen sarja, eli joukkueelle tulee yhteensä
16 ottelua. Runkosarjojen jälkeen pelataan lohkojen sisäiset loppuottelut.
Runkosarjan 1. sijoittunut joukkue kohtaa runkosarjassa 2. sijoittuneen joukkueen.
Ottelut pelataan paras kolmesta -järjestelmällä. Lohkovoittajat (5 joukkuetta)
pelaavat yksinkertaisen karsintasarjan (4 ottelua/joukkue). Karsintasarjan kaksi
parasta joukkuetta nousee Ykköspesikseen kaudelle 2022. Runkosarjassa lohkonsa
viimeiseksi jäävät joukkueet putoavat suoraan maakuntasarjaan kaudelle 2022.

Lounaislohkossa mukana ovat: Fera Rauma, Ikaalisten Tarmo, Kokemäen Kova-Väki,
Laitilan Jyske, Mailajuniorit Kankaanpää, Manse PP Tampere, Ruoveden Pirkat,
Pesäkarhut 1 Pori ja Pesäkarhut 2 Pori

NAISTEN SUOMENSARJAN
SARJAJÄRJESTELMÄ

https://www.mailajuniorit.fi/kotiottelut/
https://www.pesis.fi/kilpailu/sarjat/naisten-suomensarja/#NSSLo
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https://satakunnanosuuskauppa.fi/kannustajat/
https://gutz.fi/fi/


vuokkoapteekki.fi
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joviauto.fi

https://www.vuokkoapteekki.fi/
https://www.vuokkoapteekki.fi/
https://www.vuokkoapteekki.fi/
https://www.vuokkoapteekki.fi/
https://joviauto.fi/palvelut/
https://joviauto.fi/palvelut/


G oranssit ovat iloinen ja energinen
joukkue täynnä innokkaita 2013-2015
syntyneitä pesistyttöjä. Talvikausi on
ollut hyvä ja onnistunut, valmentajat
ovat onnistuneet hienosti luovimaan
muuttuneissa olosuhteissa. Harkoissa
tehdään paljon muutakin kuin
pesisjuttuja, siellä leikitään ja
kisaillaan, opetellaan toimimaan
ryhmässä ja kuuntelemaan ohjeita,
sekä mm. pitämään huolta omista
tavaroista. Näitä kaikkia taitoja saimme
onneksi harjoitella vaikka liikuntapaikat
menivät kiinni, sillä seurallamme on
lyöntihalli entisellä meijerillä,

siellä tytöt treenasivat monta viikkoa,
kun muut treenipaikat pysyivät kiinni
tai olivat varattuina. 
  Kehitystä viime vuodesta on
tapahtunut hurjasti, se oli nähtävissä,
kun pelasimme toista seuramme 
G -joukkuetta vastaan harkkapelin.
Molemmat joukkueet onnistuivat
hienosti ja peli päättyi klassiseen
tasapeliin, yhteisen voittoringin kautta
kohti ulkotreenejä. Kesällä pelaamme
satakunnan aluesarjaa, joka 
G -ikäisissä toteutetaan turnauksina,
mekin järjestämme Kankaanpäässä
turnauksen yhdessä mustien kanssa. 

Me odotamme innolla kesää ja
kutsumme kaikki innokkaat tytöt
mukaan joukkueeseen! Kaikki ”yli-
ikäiset” kutsumme kannustamaan
kentille, pesis on parasta! 

Somevastaava
Annika Koivuniemi

@mailajunioritgoranssit

G-tytöt Oranssi
Pelaajat: 2013-2015 -syntyneitä
Valmentajat: Janina Roininen, Priska
Helkamäki, Inka Kamppi ja Wilma Viinamäki
Joukkueenjohtaja: Kirsi Rovio, 040 578 1222,
kirsirovio@hotmail.com
Sarja: Läntisen alueen G-tyttöjen Satakunnan
aluesarja
Harjoitusajat: perjantaisin klo 17.00-18.30

Pallot liikkuu ja mailat viuhuu!

Edessä: Oona Halminen, Venla Viinamäki ja Nella Hakanen.
Takana: valmentaja Janina Roininen, Jenna Puputti, Helmi Mato-Oja, Oona Viinanen, Hertta Räikkälä ja valmentaja Wilma Viinamäki.
Kuvasta puuttuu: Nanna Pasanen, Marika Kaivola, Iida Haukkovaara sekä valmentajat Inka Kamppi ja Priska Helkamäki
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https://www.instagram.com/mailajunioritgoranssit/
https://www.instagram.com/mailajunioritgoranssit/
https://www.mailajuniorit.fi/g-tytot-oranssi/
tel:+358405781222
mailto:kirsirovio@hotmail.com
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/223/1658


Meidän G-tytöt musta joukkue koostuu
tällä hetkellä kymmenestä
aurinkoisesta pesismimmistä, joilla on
hauskaa keskenään harrastaessaan
pesistä. Osalla tämä on jo neljäs kausi
pesistä ja osa on ihan uusia
pesispelaajia, jotka ovat aloittaneet
joukkueessa syksyllä.
  Opimme lajikohtaisia taitoja,
kehitämme liikuntatottumuksia ja
pistämme palloa liikkeelle talvikaudella
kerran viikossa ja kesän ajan kahdesti
viikossa. Lisäksi olemme 
 ilmoittautuneet aluesarjaan ja kesän

pesisleirille, joiden toteutumista
odotamme innolla. 
Meillä on valmennustiimissä vahvaa
osaamista neljän valmentajan osalta,
joista jokainen on itsekin pelannut
pesäpalloa. Valmennustiimiin kuuluvat
Jari Alho, Oona Kiviluoma, Tuulia
Lohivuo ja Rami Viitasalo ja
joukkueenjohtajana hääräilee Henna
Järvensivu.
  Pienestä pitäen opettelemme lajia,
mutta leikin ja hauskanpidon kautta.

Kyllä siinä silti on jännitystä ja suuren
urheilujuhlan tuntua, kun päästään
taas kesällä pelaamaan oikeita pelejä ja
turnauksia. 

P.S. Meidän joukkueeseen mahtuu
mukaan uusiakin mimmejä, ota
rohkeasti jojoon yhteyttä.

Joukkueenjohtaja
Henna Järvensivu

G-tytöt Musta
Pelaajat: 2013 ja 2014 -syntyneitä
Valmentajat: Jari Alho, Oona Kiviluoma, Tuulia
Lohivuo ja Rami Viitasalo
Joukkueenjohtaja: Henna Järvensivu 
050 402 1561, henna.jarvensivu@gmail.com
Sarja: Läntisen alueen G-tyttöjen Satakunnan
aluesarja
Harjoitusajat: tiistaisin ja torstaisin 
klo 16.30-18.00

Hymy huulille, vipinää kinttuihin
ja palloon vauhtia!!

Edessä: Riia Ylijoki, Aurelia Alho, Hilla Viitasalo, Isabella Seppälä, Armi Mustaniemi,
Josefiina Ihanamäki, Jenny Kalliomäki, Adalmiette Alho ja Miina Soini.
Takana: Rami Viitasalo, Jari Alho, Henna Järvensivu, Tuulia Lohivuo ja Oona Kiviluoma
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@mailajunioritgmustat

https://www.instagram.com/mailajunioritgmustat/
https://www.mailajuniorit.fi/g-tytot/
mailto:henna.jarvensivu@gmail.com
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/223/1658
https://www.instagram.com/mailajunioritgmustat/


F-tyttöjen kausi pyörähti käyntiin
marraskuussa. Tänä vuonna F-joukkue
muodostuu 11 ja 12 -syntyneistä
tytöistä. Tyttöjä on tällä hetkellä
joukkueessa 11 ja he harjoittelevat
ohjatusti kaksi kertaa viikossa.
Joukkue tarvitsee kovasti lisää pelaajia
ja tytöt ottavatkin mielellään lisää
pelaajia joukkueeseen. Valmentajina
toimivat Oona Peltomäki ja Noora
Kerola. Kauden alussa tyttöjä tuli
kolmesta eri joukkueesta ja kauden
alku onkin mennyt tyttöjen yhteisen
sävelmän ja joukkuehengen
löytymiseen. Talviharjoittelukausi on 

ollut vaiheikas, johon lisänä on
vaikuttanut korona. Tytöt ovat
harjoitelleet yksin, pienryhmissä ja
kokonaisena joukkueena. Harjoitukset
ovat pitäneet sisällä erilaisia leikkejä ja
pelejä sekä perinteisten
pesäpallotaitojen kuten
kiinniottamisen, pallon lyömisen ja
juoksemisen harjoittelua. Tyttöjen
taidot ovat vielä kovin eritasoisia,
mutta on hienoa huomata kuinka
jokaisen taidot kehittyy kun vain tekee
parhaansa harjoituksissa ja kuuntelee
valmentajia. Näistä innokkaista
tytöistä osa harjoitteleekin myös 

harjoitusten ulkopuolella itsenäisesti
kaverien tai perheen kanssa. Tytöt ja
valmennustiimi odottavat innolla kesää
ja tyttöjen on tarkoitus osallistua
toukokuun alussa Porissa
järjestettävään turnaukseen ja
Läntisen alueen aluesarjaan.

Joukkueenjohtaja
Sonja Aaltonen

F-tytöt
Pelaajat: 2011 ja 2012 -syntyneitä
Valmentajat: Oona Peltomäki ja Noora Kerola
Joukkueenjohtaja: Sonja Aaltonen, 050 431 0459,
hongistosonja@gmail.com
Sarja: Läntisen alueen F-tyttöjen Satakunnan
aluesarja
Harjoitusajat: tiistaisin klo 18.00-19.30 ja
sunnuntaisin klo 15.30-17.00

Iloiset ja innokkaat F-tytöt!

Edessä: Sofia Katajamäki, Lotta Aaltonen, Suvi Arola, Maria Viikeri, Friia Äpätti ja Lotta Heininen.
Takana: valmentaja Noora Kerola, Siiri Kenttä, joukkueenjohtaja Sonja Aaltonen, Hilla Harju, 
Mila Halminen, Inka Isoviita, Liivia Läheniemi ja valmentaja Oona Peltomäki.
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@mailajunioritftytot

https://www.mailajuniorit.fi/f-tytot/
mailto:hongistosonja@gmail.com
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/223/1654
https://www.instagram.com/mailajunioritftytot/
https://www.instagram.com/mailajunioritftytot/


E-tytöt oranssi joukkue koostuu 8
energisestä pelaajasta. Tytöt ovat
syntyneet vuosina 2009-2010.
Valmentajina toimivat Suvi Saari ja Sofia
Kuusinen. Talvikauden olemme
harjoitelleet 2x viikossa. Alkukaudella
harjoitukset koostuivat muusta kuin
lajiharjoittelusta ja vasta joulun jälkeen
on aloitettu lajitreenit. Tytöt ovat tosi
motivoituneita ja innokkaita oppimaan
uutta ja ovat osallistuneet todella hyvin
harjoituksiin. On harjoiteltu mm.
vauhdilla lyömistä ja erilaisia näppejä.
Kovasti odotetaan ulkokautta ja kesää,

että pääsee näyttämään talvella
opittuja taitoja ja tietysti pelaamaan.
  Kesällä tytöt osallistuvat Läntisen
alueen E-tyttöjen pelisarjaan. Sarjaa on
tarkoitus pelata yhteistyössä 
E-mustan joukkueen kanssa. Leirille
tytöt ovat lähdössä, jos ne pystytään
järjestämään. Valtakunnallinen
Tenavaleiri olisi Loimaalla heinäkuun
lopussa. Leirit ovat ikimuistoisia
kokemuksia joita kovasti odotetaan. 
Toukokuulla tyttöjen olisi tarkoitus
osallistua harjoitusturnaukseen Poriin

ennen sarjapelien alkua.
  Otamme mielellämme porukkaamme
uusia tyttöjä kivan harrastuksen
pariin. Tule rohkeasti kokeilemaan ja
nauttimaan kesästä kavereiden
kanssa! Toivottavasti kesällä kentällä
nähdään!

Joukkueenjohtaja 
Inka Äpätti

E-tytöt Oranssi
Pelaajat: 2009 ja 2010 -syntyneitä
Valmentajat: Suvi Saari ja Sofia Kuusinen
Joukkueenjohtaja: Inka Äpätti, 050 595 3612,
inka.apatti@gmail.com
Sarja: Läntisen alueen E -tyttöjen pelisarja
Harjoitusajat: maanantaisin ja torstaisin 
klo 17.00-18.30

Oranssia tyttöenergiaa!

Edessä: Ella Laitila, Veera Pasanen, Viivi Aarnio, Viivi Pasanen ja Helmi Vuorela.
Takana: joukkueenjohtaja Inka Äpätti, Hilma Mato-Oja, Iisa Äpätti, Aada Heiskanen,
valmentajat Sofia Kuusinen ja Suvi Saari. 
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@mailajunioriteoranssit

https://www.mailajuniorit.fi/e-tytot-oranssi/
tel:+358505953612
mailto:inka.apatti@gmail.com
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/223/1650
https://www.instagram.com/mailajunioriteoranssit/
https://www.instagram.com/mailajunioriteoranssit/


Syksyllä aloitettiin harjoituskausi
kevyesti kerran viikossa lenkkeillen,
ilman lajiharjoittelua. Siitä lisättiin
harjoitus määrää kolmeen kertaan
viikossa. Koronasta huolimatta
talvikauteen on mahtunut paljon
monipuolista harjoittelua
lajiharjoittelun lisäksi. Kävimme
esimerkiksi kuntokeskus Palatsilla
spinning-tunnilla, sekä Kankaanpään
uimahallilla uimassa.
  Vaihtelua harjoitteluun ovat tuoneet
myös vierailevat tähdet mm. Riksa
Tuominen on käynyt opettamassa
lukkareita, Heidi Harju piti kaikille

 kuntopiiriä sekä opasti kuminauhan
käytössä ja Jenna Viitanen kävi
opettamassa kaikille tehokkaan
alkulämmittelyn.
  Harjoituspelejä ei pystytty
toteuttamaan koronan vuoksi. Sovitut
reissut Kauhajoelle ja Seinäjoelle
jouduttiin perumaan. Nyt yritetäänkin
hyödyntää hyviä kevätilmoja ja pelata
mahdollisimman paljon
harjoitusotteluita kotikentillä
paikallisvastuksia sekä tyttöjä- että
poikia vastaan.
  Tytöt ovat ilmoittautuneet tulevalle
kaudelle Länsi-Suomen aluesarjan 

E-tyttöjen kilpasarjaan sekä 
 valtakunnallisen Tenavaleirin 
E-tyttöjen kilpasarjaan.
  Tämä energinen joukkue koostuu
kymmenestä tytöstä. Joukkuetta
valmentavat tällä kaudella Harri
Koivisto ja Juha Kangas.

Tervetuloa kesällä seuraamaan
tyttöjen pelejä! 

Joukkueenjohtaja 
Sini Kokkola

@mailajunioritemustat

E-tytöt Musta
Pelaajat: 2009 -syntyneitä
Valmentajat: Harri Koivisto ja Juha Kangas
Joukkueenjohtajat: Sini Kokkola,  050 368 6389,
sinikokkola@luukku.com ja Krista Mustaniemi, 
 044 339 0007, kristahm.luukkainen@gmail.com
Sarja: Läntisen alueen E-tyttöjen kilpasarja
Harjoitusajat: tiistaisin klo 15.30-17.00,
torstaisin klo 18.00-19.30 ja
sunnuntaisin klo 17.00-18.30

Energinen joukkue valmiina 
kilpasarjan koitoksiin!

Edessä: Miina Vienola, Viliina Viitanen, Pihla Haapala, Siiri Heininen ja Aamu-Emilia Koivisto.
Takana: valmentaja Juha Kangas, Anna Saine, Emma Uusi-Rajasalo, Alina Mustaniemi, Essi Närvä,
Aada Votshenko ja valmentaja Harri Koivisto.
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https://www.instagram.com/mailajunioritemustat/
https://www.instagram.com/mailajunioritemustat/
https://www.mailajuniorit.fi/e-tytot-musta/
https://www.mailajuniorit.fi/+358503686389/
mailto:sinikokkola@luukku.com
https://www.mailajuniorit.fi/+358443390007/
mailto:kristahm.luukkainen@gmail.com
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/223/1649


Pieni mutta sitäkin innostuneempi 
D-tyttöjen joukkue koostuu
kahdeksasta pelaajasta, neljä 2007
syntynyttä ja neljä 2008 syntynyttä
tyttöä. Tytöt aloittivat lokakuun lopulla
yhteisharjoitukset kaksi kertaa
viikossa ja keskiviikoisin he
osallistuivat Jennan tehotreeneihin
palloiluhallilla. Marras-joulukuulla
yhteistreenit olivat tauolla koronasta
johtuen, mutta tammikuussa saatiin
taas harjoitella yhdessä. 

Iloksemme Vesangon Noora ja Hietasen
Milla lupautuivat tyttöjen valmentajiksi
alku vuodesta 2021. Helmikuulla tytöt
pitivät valmentajien järjestämän
yhteisen ulkoilupäivän Jämillä
pulkkaillen ja makkaraa nuotiolla
paistaen. Päivä oli onnistunut ja Jämiltä
palasi iloisia tyttöjä kotiin illalla. Ja
huhtikuulla kaikki tytöt talkoilivat
ahkerasti Lohikon puutarhalla kukkia
siirrellen. 

Koronasta johtuen valmentajat
ohjeistivat tyttöjä
omatoimiharjoitteluun kevään aikana ja
meijerin lyöntihalli on ollut myös
ahkerassa käytössä osalla tytöistä.
Kesää, pelejä ja mahdollisia leirejä
odotamme kaikki kovasti. Toivottavasti
saamme nauttia hienosta
pesiskesästä!

Joukkueenjohtaja
Tanja Callaghan

D-tytöt
Pelaajat: 2007 ja 2008 -syntyneitä
Valmentajat: Noora Vesanko ja Milla Hietanen
Joukkueenjohtajat: Tanja Callaghan 050 576 1268
ja Hanna-Riikka Aromaa 040 751 8905
Sarja: Läntisen alueen D-tyttöjen pelisarja
Harjoitusajat: tiistaisin klo 17-18.30 ja 
torstaisin 18.30-20.00

Pieni, mutta pippurinen joukkue
odottaa innolla pesiskesää!

Edessä: Kerttu Heininen, Nea Vesanko, Lilja Leppänen, Minea Narmio ja valmentaja Milla Hietanen.
Takana: joukkueenjohtajat Hanna-Riikka Aromaa ja Tanja Callaghan, Iida-Maija Aromaa, 
Kaisa-Liisa Sauvaniemi, Maria Jokinen, Lilly Callaghan ja valmentaja Noora Vesanko. 
Kuvasta puuttuu Veera Kuusisto.
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@mailajunioritdtytot@mailajunioritdtytot

https://www.mailajuniorit.fi/d-tytot/
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/223/1646/8534
https://www.instagram.com/mailajunioritdtytot/
https://www.tiktok.com/@mailajunioritdtytot
https://www.instagram.com/mailajunioritdtytot/
https://www.tiktok.com/@mailajunioritdtytot
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Junnujen
haastattelut

Nimi: Venla Viinamäki
Ikä: 6 vuotta

Pelivuodet: 4 vuotta
Joukkue: G-tytöt oranssi
Lempipelipaikka: Lukkari

Pesisesikuva: Äiti
Pesiksessä parasta: Kivat joukkuekaverit

Klikkaamalla pelaajan kuvaa pääset näkemään
loput haastattelusta videon muodossa!

Nimi: Jenny Kalliomäki
Ikä: 8 vuotta

Pelivuodet: 3 vuotta
Joukkue: G-tytöt musta

Lempipelipaikka: Sipari
Pesisesikuva: Tiia Peltonen

Pesiksessä parasta: Kun saa pelata 
kavereiden kanssa

Nimi: Lotta Aaltonen
Ikä: 9 vuotta

Pelivuodet: 4 vuotta
Joukkue: F-tytöt

Lempipelipaikka: Lukkari
Pesisesikuva: Tea Santahuhta

Pesiksessä parasta: Harkat ja kaverit

Nimi: Essi Närvä
Ikä: 11 vuotta

Pelivuodet: 3 vuotta
Joukkue: E-tytöt musta

Lempipelipaikka: Lukkari/koppari
Pesisesikuva: Toni Kohonen ja Topias Lilja

Pesiksessä parasta: Kaverit ja pelit

Nimi: Ella Laitila
Ikä: 10 vuotta

Pelivuodet: 5 vuotta
Joukkue: E-tytöt oranssi

Lempipelipaikka: Polttolinja/possu
Pesisesikuva: Jenna Viitanen

Pesiksessä parasta: Kaverit 
ja heidän kanssa yhdessä tekeminen

Nimi: Lilja Leppänen
Ikä: 12 vuotta

Pelivuodet: 4 vuotta
Joukkue: D-tytöt

Lempipelipaikka: Lukkari
Pesisesikuva: Juha Puhtimäki

Pesiksessä parasta: Treenit, pelit ja 
joukkuekaverit

Nimi: Iida-Maija Aromaa
Ikä: 12 vuotta

Pelivuodet: 6 vuotta
Joukkue: D-tytöt

Lempipelipaikka: Koppari
Pesisesikuva: Arttu Ruuska

Pesiksessä parasta: Kaverit ja pelit

https://youtu.be/mi2bAkWekCU
https://youtu.be/dko3bzA_f0k
https://youtu.be/cRSo5alLN_I
https://youtu.be/Kf8JIPI3Omc
https://youtu.be/n76Npi8OHBA
https://youtu.be/K32ARlLoVro
https://youtu.be/K32ARlLoVro


G-oranssit (s. 2013-2015)

G-mustat (s. 2013-2014)

F-tytöt (s. 2011-2012)

E-oranssit (s. 2009-2010)

E-mustat kilpasarja (s. 2009)

D-tytöt (s. 2007-2008)

Näihin joukkueisiin otetaan mukaan uusia pelaajia
LÄHDE ROHKEASTI KOKEILEMAAN PESISTÄ!
Tutustumaan voit tulla treeneihin maksutta, lisätietoja pelaajamaksuistamme
osoitteessa mailajuniorit.fi/pelaajamaksut

 Joukkueenjohtaja: Kirsi Rovio, puh. 040 578 1222

 Joukkueenjohtaja: Henna Järvensivu, puh. 050 402 1561

 Joukkueenjohtaja: Sonja Aaltonen, puh. 050 431 0459

 Joukkueenjohtaja: Inka Äpätti, puh. 050 595 3612

 Joukkueenjohtajat: 
 Krista Mustaniemi, puh. 044 339 0007
 Sini Kokkola, puh. 050 368 6389

 Joukkueenjohtajat:
 Tanja Callaghan, puh. 050 576 1268
 Hanna-Riikka Aromaa, puh. 040 751 8905
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https://www.mailajuniorit.fi/g-tytot-oranssi/
https://www.mailajuniorit.fi/g-tytot/
https://www.mailajuniorit.fi/f-tytot/
https://www.mailajuniorit.fi/e-tytot-oranssi/
https://www.mailajuniorit.fi/e-tytot-musta/
https://www.mailajuniorit.fi/d-tytot/
https://www.mailajuniorit.fi/pelaajamaksut/


Mailajuniorit tarjoavat koko perheelle
kesäksi pesispuuhaa harrasteryhmissä!
Perheen pienimmät pääsevät
harjoittelemaan pesis- ja liikuntataitoja
OP-Pesisliikkarissa, ja perinteinen
pesiskoulu järjestetään yhteistyössä
Kankaanpään Mailan kanssa kesä-
heinäkuussa. Pesiskoululle on luvassa
jatkona lasten harrastepesis-ryhmä
syksyyn saakka jatkuen. 

Aikuisten harrastepuolella LadyPesis
liikuttaa kaikenikäisiä “leidejä”
hyvänmielen pesistreenien muodossa
liikunnanriemua hamuten, ja
perinteinen Firmapesis järjestetään
loppukesästä turnausmuotoisena
Höntsäpesis-sarjana!

Lisätietoa harrasteryhmistä
sähköpostitse Jenna Viitaselta,

jenna.viitanen@mailajuniorit.fi. 

Liikunta- ja pesäpallotaitojen opettelua mielekkäiden
harjoitteiden ja pienpelien avulla!
2017-2018-syntyneille lapsille
Maanantaisin klo 17.00 - 17.45 Keskustan koulun
kentällä 7.6. - 9.8. (10 kertaa)
Hinta 40 €, sisältää ohjaamisen, välineet ja
vakuutuksellisen pesispassin

OP-Pesisliikkari

Harrasteryhmät
Lähde mukaan!

23

Pesistaitojen harjoittelua, monipuolista liikuntaa ja
onnistumisen elämyksiä yhdessä liikkuen!
2012-2016-syntyneille lapsille
Maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 15.00 - 16.00
harjoituskentän tekonurmella 7.6. - 4.7. välisenä
aikana (10 kertaa)
Hinta 50 €, sisältää ohjaamisen, välineet, pesispassin,
pesiskoulutuotteen ja diplomin

Pesiskoulu yhteistyössä Kankaanpään Mailan kanssa

Harrasteryhmien
ilmoittautumislomakkeet

löydät verkkosivuiltamme.
Huomaa linkit otsikoissa!

mailto:jenna.viitanen@mailajuniorit.fi
https://www.mailajuniorit.fi/pesisliikkari/
https://www.mailajuniorit.fi/pesiskoulu/


Kaikenikäisille innokkaille leideille! Aiempaa
pesiskokemusta ei tarvita – vain intoa, liikkumisen
iloa! Myös lainavälineitä löytyy. Hinta 50 €.
17.5. alkaen maanantaisin klo 20 – 21.30
harkkakentällä ja kesäkuusta eteenpäin Niinisalon
(varuskunnan) kentällä.
Lisätietoa: Annika Koivuniemi,
annika.koivuniemi@mailajuniorit.fi
Seuraa myös Instagramissa! @mjladypesis 

LadyPesis
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Perinteinen "Firmapesis" on nyt turnausmuotoinen
Höntsäpesis! Kerää oma joukkueesi ja ilmoittaudu mukaan
höntsäpesisturnaukseen!  
Alkuturnaus su 25.7.2021 ja lopputurnaus la 7.8.2021.
Lisätietoa ja alustava ilmoittautuminen: Essi Koivisto,
essi.koivisto@mailajuniorit.fi

Höntsäpesis

Pesistaitojen harjoittelu jatkuu monipuolisesti liikkuen ja pienpelejä pelaten!
Jatkona pesiskoululaisille sekä muille innokkaille 2012-2016-syntyneille lapsille
Maanantaisin klo 18.00 - 19.00 Keskustan koulun kentällä 5.7. - 9.8. välisenä aikana 6 kertaa
Hinta 30 €, sisältää ohjaamisen, välineet ja pesispassin (pesiskoulun käyneille hinta 20 €)

Lasten harrastepesis

mailto:annika.koivuniemi@mailajuniorit.fi
https://www.instagram.com/mjladypesis/
https://www.mailajuniorit.fi/ladyt/
mailto:essi.koivisto@mailajuniorit.fi
https://www.mailajuniorit.fi/hontsapesis/
https://www.mailajuniorit.fi/lasten-harrastepesis/


Seuraa meitä somessa:

Tiedotteet, yhteystiedot, seura infoa, kotiottelukalenteri,
ajankohtaisia asioita ja paljon muuta verkkosivuillamme

mailajuniorit.fi

Instagram 
@mailajuniorit_kankaanpaa 
@majuttaret 
@mailajunioritctytot 
@mailajunioritdtytot 
@mailajunioritemustat 
@mailajunioriteoranssit 
@mailajunioritftytot 
@mailajunioritgmustat 
@mailajunioritgoranssit 
@mjladypesis 

Facebook 
@mailajuniorit 
@majuttaret 
@mjladypesis

Twitter 
@mailajuniorit 
@majuttaretNYP

https://mailajuniorit.fi/
https://www.instagram.com/mailajuniorit_kankaanpaa/
https://www.instagram.com/majuttaret/
https://www.instagram.com/majuttaret/
https://www.instagram.com/mailajunioritctytot/
https://www.instagram.com/mailajunioritctytot/
https://www.instagram.com/mailajunioritdtytot/
https://www.instagram.com/mailajunioritdtytot/
https://www.instagram.com/mailajunioritemustat/
https://www.instagram.com/mailajunioritemustat/
https://www.instagram.com/mailajunioriteoranssit/
https://www.instagram.com/mailajunioriteoranssit/
https://www.instagram.com/mailajunioritftytot/
https://www.instagram.com/mailajunioritftytot/
https://www.instagram.com/mailajunioritgmustat/
https://www.instagram.com/mailajunioritgmustat/
https://www.instagram.com/mailajunioritgoranssit/
https://www.instagram.com/mailajunioritgoranssit/
https://www.instagram.com/mjladypesis/
https://www.instagram.com/mjladypesis/
https://www.facebook.com/mailajuniorit
https://www.facebook.com/majuttaret
https://www.facebook.com/mjladypesis
https://twitter.com/mailajuniorit
https://twitter.com/mailajuniorit
https://twitter.com/MajuttaretNYP

