
Pesäpallojaosto vietti yh-
teistä päätös- ja palkit-
semistilaisuutta Urheilu-
talolla sunnuntaina 30.9. 
Tupa oli täynnä viimeistä 
penkkiriviä myöten, kun 
pesäpalloilijat pienim-
mästä suurimpaan olivat 
saapuneet koko perheen 
voimin juhlimaan upean 
kauden päättäjäisiä. Kak-
kukahvien ja Heikki Saa-
risen kokoaman diaesi-
tyksen jälkeen siirryttiin 
itse palkintojenjakoon.

Alkupuheenvuorossaan ja-
oston puheenjohtaja Anna 
Warséll kiitteli koko seura-
väkeä pitkän ja menestyk-
sekkäänkin kauden läpivie-
misestä. Kesän historiallinen 
kohokohta koettiin heti alku-
kesästä, kun kauan haaveiltu 
ja kovalla työllä aikaan saa-
tu uusi hiekkatekonurmikent-
tä vihittiin käyttöön 6.6. mie-
liin painuvin juhlallisuuksin. 
Kesän mittaan kaikki juniori-
joukkueet C-ikäisiin asti viet-
tivät viikon Nuorisopesiksen 
järjestämillä valtakunnalli-
silla pesisleireillä. Ruoveden 
Pirkkain pesäpallojaosto oli 
myös mukana mittavassa tal-
koossa, kun Hämeen Pesäpal-
lo hämäläisten pesäpalloseuro-
jen kanssa järjesti Tampereella 
valtakunnallisen Nuorisolei-
rin. Tampereella talkoili viikon 
aikana lähes sata ruovesiläis-
tä pesäpalloihmistä huolehti-
en leirin suurimman koulun 
muonituksesta ja majoituksen 
valvonnasta.

Kukin joukkue palkitsi kes-
kuudestaan itse päättämien-
sä kriteerein kolme pelaajaa. 
Lisäksi palkittiin jaoston yh-
teisesti päättämät henkilöt 
kauden 2007 ansioistaan. Ti-
laisuudessa jaettiin myös Hä-
meen aluesarjamitalit seuraa-
vin sijoituksin: E-tytöt: kultaa, 
E-pojat: kultaa ja hopeaa, D94-
tytöt: hopeaa, D-pojat: kultaa, 
C-tytöt: kultaa.

C- ja B-tytöillä 
työntäyteinen pesiskesä
Alkukesän kovat vastustajat 
siivittivät C-tytöt loistaviin 
peleihin Tampereen Nuori-
soleirillä. Ensimmäisen otte-
lun joukkue hävisi välierissä 
ja senkin vasta kotiutuslyön-
tikisassa niukasti Lapuan Vir-
kiälle. Leiriltä kotiintuomisina 
oli toistamiseen kunniakas nel-
jäs sija ja roppakaupalla lois-
tavia suorituksia. Oman ikäis-
ten pelien lisäksi osa tytöistä 
pelasi myös B-tyttöjen Super-
pesistä ja naisten Suomensar-
jaa hankkien näin arvokasta 
kokemusta tuleville vuosille. 
Pelaamisen lisäksi tytöt hoiti-
vat ansiokkaasti tämän kesän 
pesiskoulun. C-tytöistä palkit-
tiin Martta Asikainen, Milja 
Vehmaanperä ja Iida Paju-
nen.

Seuran edustusjoukkue, B-
tytöt, pelasi kahta kovatasois-
ta sarjaa tavoitteena kovien 
pelien kautta pelirutiinin pa-
rantaminen. Ottelujen ruuh-
kautuminen alkukesälle söi 
joukkueen peli-iloa ja puu-
routti pelin, mutta otteluoh-
jelman kevenemisen myötä 

loppukesästä kentällä nähtiin 
lähes voittamaton, iloinen 
ja suoritusvarma joukkue. 
Oman pelaamisen ohella B-
tytöt hoitivat tuomarointeja, 
nuorempien lasten valmen-
nus- ja pelinjohtotehtäviä, tal-
koilivat Tampereen Nuoriso-
leirillä sekä järjestivät kauden 
päätteeksi yrityksille hyvää 
palautetta saaneen firmalii-
gan. B-tytöistä palkittiin Mii-
na Nenonen, Riikka Salme-
la ja Anne Lamminen.

D-93
Kesän alussa uusi tyttöjouk-
kue aloitti pesäpallon, hieman 
taisi jännittää mutta hienos-
ti tytöt ottivat haasteen vas-
taan. Talvikausi harjoiteltiin 
lajitaitoja salilla, lisäksi har-
joitusohjelmaan on kuulunut 
juoksua, uintia ja taitoratahar-
joituksia. Lajiin on pyritty tu-
tustumaan monipuolisuuden 
kautta. 

Keväällä laidunkauden al-
kaessa joukkue siirtyi kokei-
lemaan talven oppeja ulko-
kentälle.  Ilo oli huomata, että 
pikkuaskelin edettiin eteen-
päin. Työtä kuitenkin oli ja on 
jäljellä. Pelejä pelattiin sekä 
Hämeen aluesarjassa, että 
Pohjanmaan sarjassa, sarja-
pelejä oli kaikkiaan kesän ai-
kana oli noin kolmisenkym-
mentä. Lisäksi pelattiin Turun 
alueleirillä, sekä Varkaudessa 
valtakunnan leirillä sijoittu-
en hienosti kahdeksanneksi! 
Tämä oli hieno saavutus pe-
säpallotaipaleensa aloittaneel-
ta tyttöjoukkueelta ja jää var-
masti mukavaksi muistoksi. 

Suuripään Sara pelasi vie-
lä tyttöjen Itä- Länsi pelissä. 
D-93 tytöistä palkittiin hienon 
kesän lukkarina työskennellyt 
Pia Jussila. Kakkospalkinnon 
sai heittovoimaa ja liikettä ta-
kakentällä esittänyt Roosa 
Laurikainen, sekä kolmos-
palkinnon kesän aikana jouk-
kueen ykkösvaihtajaksi yltä-
nyt Hanna-Kaisa Kiiski.

D94-tytöt
D94-tytöt pelasivat kauden 
2007 vain kahdeksalla pelaa-
jalla, joten apua kaivattiin jo-
kaiseen otteluun nuoremmista 
-95 syntyneistä tutuista edel-
lisvuoden ja tulevan vuoden 
joukkuekavereista. Yhteistyö 
sujui saumattomasti jo monen 
vuoden kokemuksella ja Hä-
meen aluesarjasta saavutettiin 
kauden päätteeksi arvokkaat 
hopeamitalit. 

Joukkue osallistui myös 
Suomen ehkä kovimpaan D-
tyttöjen sarjaan Satakunnan 
aluesarjaan. Sarjan joukkueis-
ta suuri osa oli -93-syntynei-
den joukkueita, joten nuorella 
95-syntyneillä täydennetyllä 
joukkueella oli välillä todella 
kovia vastuksia vastassa. Pe-
lit olivat kuitenkin enimmäk-
seen hyvätasoisia ja paljon 

arvokasta oppia kertyi tule-
vaa D-tyttövuotta varten. Sar-
jassa joukkue sijoittui seitse-
männeksi. 

Varkauden valtakunnanlei-
rillä D-94 tytöt sijoittuivat hie-
nosti pelisarjassa 8. sijalle. 

Joukkueen nopekinttuisin, 
kovakätisin ja taitavin lyö-
jä Ida Saarilahti palkittiin 
joukkueen palkinnolla jaos-
ton päättäjäisissä. Vuoden 
Taktikon palkinto luovutettiin 
tänä vuonna Leena Ojaselle 
ja suurella sydämellä pesäpal-
loa pelannut Heidi Kosonen 
pokkasi kolmannen joukkue-
palkinnon.

D-pojat 
D-poikien joukkueen vahvuus 
oli kahdeksan pelaajaa, joten 
leireille ja peleihin täydennet-
tiin joukkuetta nuoremmis-
ta pojista ja yhteen peliin ty-
töistäkin.

Pienilukuisesta joukkueesta 
huolimatta kausi meni tulok-
sellisesti erittäin hyvin. 

Alueleirillä sijoituttiin vii-
den joukkueen sarjassa nel-
jänneksi, vain niukasti jää-
tiin mitalipelien ulkopuolelle. 
Tällä leirillä E-ikäisistä perä-
ti 12 poikaa kävi rohkeasti tu-
tustumassa miltä tuntuu pelata 
suuremmalla kentällä isompi-
en poikien pelejä.

Valtakunnanleirillä Var-
kaudessa pelattiin pelisarjas-
sa. Pieni pelaajamäärä hait-
tasi joukkueen pelaamista, 
mutta se ei lopputuloksissa 
juurikaan näkynyt. Sairaus-
tapausten vuoksi peräti neljä 
yhdestätoista leiripelistä pe-
lattiin kahdeksalla pelaajalla. 
Tuloksena oli kuitenkin erin-
omainen kuudes sija 26 jouk-
kueen sarjassa. Aluesarjas-
sa vastustajana ollutta Räpsää 
vastaan pelattiin kesän aikana 
neljä kertaa. Niistä tuloksena 
oli neljä voittoa. Joukkueesta 
palkittiin Janne Haavikko, 
Eero Enoranta sekä Pauli 
Ahonen.

E-pojilla paljon pelejä
E-pojat eli 95-96 syntyneet 
pelaajat urakoivat 19 pojan 
voimin kesän aikana reilus-
ti enemmän pelejä kuin aikai-
semmilla kausilla. Aluesarjaa 
pelattiin kahdella joukkueella 
ja tuomisina sarjasta oli kulta- 
ja hopeamitalit. Lisää haastei-
ta haettiin osallistumalla Poh-
janmaan alueen B-sarjaan. 
Lopputurnauksessa Seinäjo-
ella varmistettiin pronssimita-
lit voittamalla Seinäjoen Mai-
laJussit.

Kesän kohokohtina ovat 
aina leirit. Alkukesän aluelei-
rillä Turussa haettiin pelitun-
tumaa varsinaissuomalaisista 
joukkueista palkintona ho-
peamitalit. Valtakunnanleiril-
lä Lappeenrannassa pelattiin 
kahdella joukkueella helpom-
massa pelisarjassa. E95 ja E96 
joukkueet sijoittuivat tasaisten 
pelien jälkeen sijoille 6 ja 17. 

Kausi huipentui Vanhemmat 
vastaan Pojat –peliin, joka ta-
saisen väännön jälkeen päät-
tyi toisen joukkueen voit-
toon… Joukkueesta palkittiin 
Aatu Ahomäki, Santeri Rou-
hiainen, Eero Salmela, Pek-
ka Seppänen ja Hermanni 
Lassila.

E95-96-tytöt
E-tyttöjen kausi oli kiireinen, 
sillä omien pelien lisäksi lä-
hes kaikki pelaajat kävivät 
pelaamassa myös vanhempi-
en D-tyttöjen pelejä. Joukkue 
osallistui sekä Hämeen alue-
sarjaan että kovatasoiseen 
Pohjanmaan A-sarjaan. 

Hämeen aluesarjasta jouk-
kue saavutti puhtaalla pelillä 
ylivoimaisen kultamitalin ja 
Pohjanmaan sarjassa sijoitut-
tiin kuudenneksi. 

Kesän kohokohta koettiin 
kuitenkin Lappeenrannan Te-
navaleirillä, josta tuomisina 
oli kilpasarjan hopeamitalit, 
seuran historian ensimmäiset 
kilpasarjan mitalit. 

Joukkueesta palkittiin no-
pea etenijä, ulkokentällä ket-
terästi liikkuva tarkka ja hyvä 
heittäjä sekä taitava lyöjä Saa-
ra Pylvänen, vastustajajouk-
kueille harmaita hiuksia tuot-
tanut taktisesti taitava pelaaja 
Matleena Nenonen sekä pe-
leihin ja harjoituksiin täydellä 
sydämellä henkeä luonut Vee-
ra Rajamäki.

F-tytöt
F-tyttöjä on ollut harjoituksis-
sa n. 15 – 20 tyttöä. Harjoi-
tukset ovat koostuneet moni-
puolisesta liikunnasta, kuten; 
suunnistus, uinti, telinevoimis-
telu, nopeus- ja taitorataharjoi-
tukset, rytmi- ja tanssiharjoi-
tukset, hiihto ja luistelu, sekä 
erilaiset pelit ja leikit.  

Kesän pelit olivat pääpai-
noisesti turnauksiin osallistu-
misia, koska Hämeen aluesar-

jaan ei saatu F:ien joukkuetta 
koottua. F-tytöt osallistuivat 
kesäkuussa Turun Alueleiril-
le, elokuussa Keravan valta-
kunnan leirille, molemmilla 
leireillä tytöt pelasivat omana 
joukkueenaan, ja lisäksi täy-
dennettiin F-poikien vajaak-
si jäänyttä joukkuetta 2-3 pe-
laajalla. 

F-tyttöjen joukkueesta pal-
kittiin -97 syntyneistä roh-
kea ja reipasotteinen Suvi 
Vehmaanperä, Suvi oli en-
simmäisessä turnauksessa 
vapaaehtoinen, kun piti men-
nä poikajoukkuetta täyden-
tämään. Lisäksi pienimmis-
tä palkittiin Lotta Ahomäki, 
joka on myös pelkäämättö-
män rohkea ja reipas, ”aina 
valmiina palvelukseen”, vaik-
ka kulkeekin pitkän matkan 
takaa. Tytöt äänestivät kes-
kuudestaan tsempparipelaa-
jaksi Aino-Maija Kiiskin.

F-pojat
F-poikien pieni, mutta pippu-
rinen joukkue jaksoi harjoi-
tella ahkerasti koko kesän ja 
vaikka varsinaiseen sarjaan 
ei osallistuttukaan, pelattiin 
kesän mittaan muutama ystä-
vyysturnaus lähiseudun jouk-
kueita vastaan. Hieman va-
jaalla pelaajamäärällä peleihin 
saatiin aina F-tyttöjoukkuees-
ta rohkeita tyttöjä vahvistuk-
seksi ja näin pelit saatiin pe-
lattua. Joukkue osallistui 
Turun alueleirille sekä Kera-
van valtakunnalliselle Nape-
roleirille. 

Pienimpien sarjassa ei si-
joituksia lasketa, mutta kum-
maltakin leiriltä oli tuomisina 
niin voittoja kuin tappioita-
kin ja roppakaupalla mukavia 
muistoja ja upeita kokemuk-
sia sekä uutta oppia pesäpal-
lon saloista. 

Joukkueesta palkittiin Ee-
mil Aaltonen, Roope Sarva-
na sekä Antero Ahvenjärvi.
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Ruoveden Pirkkain pesiskauden päättäjäisissä muistettiin ja palkittiin. 
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Palkitut 2007:
Puheenjohtajan Pytty (kiertopalkinto): Anna Rintanen
Vuoden Kunniamaininta: Martti Hietanen
Vuoden Pesisperhe: Tapani, Arja-Leena, 
Paula ja Matti Pöytäniemi
Vuoden Puurtaja: Jaana Viitanen
B-tyttöjen Huomionosoitus: Sirpa Moisio
Vuoden Pesisteko: Petri Asikainen
Vuoden Tuomari: Matti Suohalme
Vuoden Tyttötuomari: Ilona Katajamäki
Vuoden Poikatuomari: Juho Inkinen
Vuoden Valmentaja: Anna Warséll
Vuoden Pelinjohtajat: Jarmo Ahonen, 
Matti Vehmaanperä
Vuoden Poikapelaaja: Janne Haavikko
Vuoden Tyttöpelaaja: Martta Asikainen
Vuoden Joukkueenjohtaja: Sari Ahvenjärvi
Vuoden Nuori-Suomi-joukkue: F-tytöt
Vuoden Menestyjä(kiertopalkinto): E-tytöt


