
 

 

 

VUODEN 2021 PALKITUT 

Erityismaininnat 

  

G-tytöt oranssit Vuoden kehittynein Venla Viinamäki 

Vuoden yleistaituri Oona Viitanen 

Vuoden tsemppari/joukkuepelaaja Jenna Puputti 

 

G-tytöt mustat Vuoden lukkari Adalmiette Alho 

Vuoden kehittynein Isabella Seppälä 

Vuoden ahkerin harjoittelija Miina Soini 

 

F-tytöt  Vuoden onnistuja Matilda Helkamäki  

Vuoden kehittynein Maria Viikeri 

  Vuoden joukkuepelaaja Lotta Aaltonen 

   

E-tytöt oranssit Varma vaihtaja Viivi Aarnio 
  Ahkera harjoittelija Ella Laitila 

Reilu ja kaikkia kannustava joukkuekaveri Iisa 
Äpätti 

 
E-tytöt mustat Vuoden sisäpelaaja Aamu Koivisto 

  Vuoden ulkopelaaja Aliina Mustaniemi 

  Joukkueen valitsema tiimipelaaja Viliina Viitanen 

 

D-tytöt   Vuoden ulkopelaaja Lilja Leppänen  

  Vuoden monitaituri Kerttu Heininen 

  Vuoden lyöjätykki Kaisa Sauvaniemi 

  

C-tytöt  Monitaituri Inka Kamppi 
  Ulkopelaaja Iina Salminen 

Pelaajien äänestämä tsempparipelaaja Inka 
Sepponen 

 



   
     
 

 

  
 

Kiertopalkinnot 

 

Vuoden G-tyttö  Jenny Kalliomäki  
 
Tämä G-tyttö on ahkera, tunnollinen ja kova harjoittelemaan. Hän on 
aina valmis mukaan toimintaan niin harjoituksissa, peleissä kuin 
pallotyttönäkin. Hän on kauden aikana käynyt pelaamassa myös F-
tyttöjen peleissä onnistuneesti. Hän on taitava ulkopelitaituri, lukkari 
ja kesän aikana ne havitellut muutamat kunnaritkin on lyöty. Hän 
osallistui Naperoleirille, missä peliäly kehittyi huimasti leirin aikana. 
Hän on iloinen, energinen ja positiivinen tuleva F-tyttöjen 
pesäpalloilija. 
 
 
Vuoden F-tyttö  Inka Isoviita 
 
Vuoden F-tyttö on iloinen ja reipas tyttö. Innokkuus pesäpalloa 
kohtaan näkyy suuresti. Hänestä huomaa kuinka paljon hän haluaa 
kehittyä lajin parissa. Hän on kaikkien kaveri ja aina tsemppaamassa 
muita.  
 
 
Vuoden E-tyttö  Viliina Viitanen: 
 
Vuoden aikana tämän pelaajan heittokäsi parantunut hurjasti. Otti 

kauden aikana lukemattoman määrän kärpäsiä kotiin ja välipesille. 

Taktiset linkkuväärät, matalat syötöt ja tolpat osoittavat erittäin 
hyvin. miten paljon pelaajan taktinen puolikin on kehittynyt. 
Kaiken lisäksi hän on erinomainen vaihtaja sisäpelissä. 
Pelaaja on nöyrä tunnollinen harjoittelija, kaikkien kanssa 
toimeentuleva ja todellinen joukkuepelaaja. Tämäntyyppiset pelaajat 
helpottavat myös valmentajan työskentelyä. 
 
 



 
 
Vuoden D-tyttö  Minea Narmio 
 
Vuoden D-tyttö on osoittanut sinnikkyyttä, hyviä ulko- ja 
sisäpelionnistumisia sekä näyttänyt esimerkillistä asennetta peleissä 
ja harjoituksissa. 
 
 
Vuoden C-tyttö   Aini Rajala  
 
Vuoden C-tyttö on joukkueen fyysisin ja on esittänyt erinomaista 
etenemistä ja ulkopelaamista koko kauden. Taitojen puolesta tämä 
pelaaja on päässyt pelaamaan kaudella myös NYP:in peleissä. 
 
 
Vuoden NSS pelaaja Karoliina Ranua  
 
Joukkueen kantava voima juoksujen tekemisessä. Kävi tuuraamassa 
100 % tehoilla myös naisten ykköspesiksen pelissä kesän mittaan.  
 
  
Vuoden NYP pelaaja Hanna Utunen 
 
Pelasi ehjän kauden omalla hyvällä tasollaan. Sitoutuminen 
tekemiseen talvesta saakka esimerkillisellä tasolla. Tasaisuus ja 
kokemus näkyi niin ulko- kuin sisäpelissäkin. Taattua ”Utusen” 
laatua läpi kauden. 
 
Vuoden tyttölukkari  Iina Salminen 
 
Tämä C-ikäinen lukkari urakoi lähes kolmen pelin viikkotahtia koko 
kesän C-tytöissä ja naisten suomensarjassa ja on kehittynyt viime 
vuosina valtavasti lukkarina. Tulevaisuuden lukkari 
 
 
 



 
Vuoden tuomari  Kerttu Heininen 
 
Tämä tuomari on ollut aina valmiina tuomaroimaan. Hän on 
luotettava ja rohkea tuomari, jolta tuomarointi sujuu niin 
päätuomarina, syöttötuomarina, kuin pesätuomarinakin.  
Tuomioissa hän on jämpti ja hänellä on selkeät näytöt sekä 
vihellykset. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti. Säännöt hänellä on hyvin hallussa ja 
erikoistilanteetkin hän hoitaa sujuvasti. 
Tässä nuoressa on ainesta ihan huipulle asti! 

 

Vuoden pelinjohtajat Juha Kangas ja Harri Koivisto 
 
Nämä pelinjohtajat ja valmentajat ovat osoittaneet erityistä 
sitoutumista valmennustoimintaan, käyttäneet lukuisia tunteja 
joukkueensa hyväksi ja ovat aina mukana täydellä sydämellä. 
Joukkue on myös pärjännyt hienosti kesän peleissä 

 
 
Vuoden Sisupelaaja Maija Soini 
 
Tämä pelaaja osoittaa, että pesäpallon pelaamisen voi aloittaa vielä 
yläkouluiässäkin. Tämä pelaaja aloitti vasta D-ikäisenä, mutta on 
ahkeralla harjoittelulla ja kovalla työllä ja sisulla noussut sisälle 
joukkueeseen. Hän harjoittelee myös omatoimisesti Jämijärvellä. 
 
 
Vuoden nuoret pelinjohtajat  Sofia Kuusinen ja Suvi Saari 
 
Nämä nuoret pelinjohtajat ovat osoittaneet huomattavaa vastuuta ja 
innostuneisuutta valmentajina ja ovat tehneet erittäin hyvää työtä 
oman joukkueensa valmennuksessa ja pelinjohdossa.  
 
 



 
Vuoden talkoolainen Sanna Uusi-Rajasalo 
 
Tämä talkoolainen on aina valmis auttamaan, vaikka itsellä ei ole 
lapsia pesiksen parissa. Rauhallinen ja osaava kirjuri, joita ei 
koskaan ole liikaa.  
 
 
Vuoden MAJU-tiimi  Mailajuniorien F-tytöt  
 
Tämän joukkueen nuoret tytöt ovat kannustaneet ahkerasti 
Majuttarien peleissä ja olleet vapaaehtoisena myös myymässä arpoja 
naisten peleissä. Tämä pieni mutta pippurinen joukkue ansaitsee 
Vuoden Maju-tiimipalkinnon.  
 
 
Rajalan Kello ja Kullan lahjoittama kärkkärikello Sanni Männistö 
 
Majuttarien eniten kärkilyöntejä (97 kärkilyöntiä) naisten 
ykköspesiksen runkosarjassa lyönyt pelaaja 
 
 


