
 

 

 

VUODEN 2022 PALKITUT 

Erityismaininnat 

  

G-tytöt  Vuoden ulkopelaaja Venla Viinamäki 

Vuoden sisäpelaaja Oona Viitanen 

Vuoden tsemppari Vilma Rintamäki 

 

F-tytöt mustat Vuoden onnistuja Hilla Viitasalo 

Vuoden kehittynein Lila Ylikoski 

Vuoden moniosaaja Liivia Läheniemi 

 

F-tytöt oranssit  Vuoden positiivinen joukkuepelaaja Hertta 

Räikkälä  

Vuoden etukenttäpelaaja Aurelia Alho 

  Vuoden näppitaituri Armi Mustaniemi 

   

E-tytöt   Monipuolinen onnistuja Viivi Pasanen 
  Ahkera sisäpelaaja Helmi Vuorela  

Kauden kehittynein Inka Isoviita  
 
 

D-tytöt   Vuoden ulkopelaaja Siiri Heininen  

  Vuoden joukkuepelaaja Pihla Haapala 

  Vuoden sisäpelaaja Kaisa-Liisa Sauvaniemi 

  

C-tytöt  Monitaituri Veera Jussila 
  Ulkopelaaja Aida Kähkönen 

Sisäpelaaja Emmi Yli-Rajala  
 

B-tytöt  Kehittynein Ida-Maria Perähannu 
  Sisäpelaaja Wilma Viinamäki 
  Ulkopelaaja Taru Santahuhta 
   



     
 

 

  
 

Kiertopalkinnot 

 

Vuoden G-tyttö  Helmi Mato-oja  
 
Tämä G-tyttö on kauden aikana osallistunut aktiivisesti turnauksiin 
ja pelannut rohkeaa sisä- ja ulkopeliä läpi kauden.  
 
 
Vuoden F-tyttö  Siiri Kenttä  
 
Vuoden F-tyttö oli joukkueensa tehokkain pelaaja ja tasainen 
suorittaja. Hän ratkaisi monta tiukkaa peliä joukkueen eduksi. Hän 
on myös todella ahkera harjoittelija.   
 
 
Vuoden E-tyttö  Veera Pasanen  
 
Vuoden E-tyttö on nopea, pomminvarma vaihtaja sisäpelissä. On 
kehittynyt huimasti tänä vuonna ulkopelissä, niin heittokäden osalta 
kuin taktisella puolella. Hän omaa erinomaisen peliälyn, on erittäin 
kilpailuhenkinen ja hänellä on kova halu kehittyä, seuraamme 
mielenkiinnolla hänen kehittymistään. Vuoden E-tyttö, 
lukkarivirtuoosi Veera Pasanen 
 
 
Vuoden D-tyttö    Lilja Leppänen 
 
Vuoden D-tyttö on monipuolinen sisäpelaaja ja erittäin tärkeä osa 
joukkueen ulkopeliä. Lajitaidoissa hän on joka alueella tasaisen 
vahva ja treenimotivaatio on erittäin korkealla. Loistavat eväät 
kehittyä tulevaisuuden huippupelaajaksi! 
 
Vuoden C-tyttö   Kerttu Heininen  
 
Sisukas, voitontahtoinen ja häpeilemätön peluri, joka nauttii 
kilpailemisesta 



   
Vuoden B-tyttö  Inka Kamppi 

Aina halukas oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Niin kentällä 
kuin kentän ulkopuolellakin joukkueen suurimpia vastuunkantajia. 

  
Vuoden NYP pelaaja Jutta Kuoppala 
 
Tämä pelaaja on pelannut hienon kauden niin mailan varressa 
ykköskärjen vaihtajana kuin etukentälläkin. Kärkilyöntiprosentti oli 
huimat 72 ja hän oli myös kärkilyöntitilaston etelälohkon kakkonen 
117 kärkilyönnillään. Hänet nähtäneen Superissa ensi kaudella 
 
Sama pelaaja saa siis myös Rajalan Kellon ja Kullan lahjoittaman 
kärkkärikellon joukkueensa eniten kärkilyöntejä lyöneenä pelaajana.  
 
Vuoden tyttölukkari  Lilja Leppänen 
 
Motivaatio ja treenaminen tuottaa tulosta! Tästä on hyvä jatkaa 
tulevaisuuteen! Kauden aikana lähemmäs 50 peliä lukkaroinut.  
 
 
Vuoden tuomari  Sofia Katajamäki   
 
Innokas ja aktiivinen tuomari, jo ensimmäisenä tuomarivuotenaan 
hän tuomaroi yhteensä 21 pelissä tänä kesänä. Otti rohkeasti 
vastuuta myös peli- ja syöttötuomarin tehtävissä ja osallistui myös 
tuomarileirille 
 

Vuoden pelinjohtaja Rami Viitasalo  
 

Hän toimi F-tytöt mustien pelinjohtajana kaudella 2022. Joukkue 
pelasi upean kauden kärsien vain kaksi tappiota koko kauden 
aikana.    
 
Vuoden Sisupelaaja Pihla Haapala   
 
Pelaaja on sisukkaasti treenannut ja kirinyt taidoissaan muita, 
aloitettuaan harrastuksen vähän myöhempää kuin moni muu 
joukkueesta. Haluamme palkita pelaajan, joka ei ole lannistunut, 
vaikka ei tänä vuonna pystynyt toisella leirillä pelaamaan yhtäkään 



peliä terveysmurheiden vuoksi. Siitä huolimatta jaksoi olla leirillä 
mukana ja tsempata muita. Pelaaja taistelee ja yrittää aina loppuun 
asti! 
 
 
Vuoden nuoret pelinjohtajat Wilma Viinamäki ja Inka Kamppi 
 
Tämä ihana kaksikko lähti ennakkoluulottomasti tulevaan kauteen. 
Kokemusta pelinjohtamisesta ei ollut ja vähän jännitystäkin oli 
ilmassa. Kesän aikana kokemusta karttui, jännitys hälveni ja pelit 
sujuivat. Tämä kaksikko otti loistavasti vastuuta ja hoitivat koko 
kesän urakan mallikkaasti. Yhteistyö pelaajien kanssa sujui ja heistä 
pidettiin kovasti 
 
Vuoden talkoolainen Tuomas Varis   
 
Hän on toiminut Majuttarien hovikuskina jo useamman vuoden ajan. 
Hän ajoi mm. kaudella 2022 kaikki Majuttarien vieraspelireissut yhtä 
lukuun ottamatta. Aina hyväntuulinen ja rauhallinen luottokuski! 
 
 
Vuoden MAJU-tiimi E-tytöt  
 
Tämä joukkue meni vaikeuksien kautta voittoon kaudella 2022. 
Palkinto ei tule tällä kertaa pelillisistä ansiosta, sillä kausi aluesarjan 
tyttöjen kilpasarjassa oli erittäin vaativa. Ainoa voitto haettiin hyvän 
yhteishengen siivittämänä loppukaudesta Porista. Joukkue osoitti 
sisukkuutta ja avoimuutta, jota lajissa tarvitaan. Kesä huipentui 
mahtavaan stadiontapahtumaan, jossa oli peräti 300 katsojaa ja 
huikea tunnelma. 


