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Mailajunioreiden pienimmät 
pelaajat eli G- ja F-tytöt ovat 

odottaneet jo kuumeisesti pesis-
kesän alkamista. Vihdoinkin pää-
see ulos tekemään hiekkakakkuja, 
pelaamaan ja nauttimaan niin iha-
nista pesisleireistä. Nämä nuorim-
mat joukkueet ottavat mielellään 
mukaan uusia pelaajia, jotka ha-
luavat tulla nauttimaan mukavasti 
seurasta ja pesiksen tarjoamista 
iloisista hetkistä. 

Joukkue on saanut hienosti uusia 
harrastajia lajin pariin. Joukkuees-
sa on tällä hetkellä 15 tyttöä. Ikä-
jakauma on 5–8 ikävuoden väliltä. 
Tyttöjä yhdistää kaveruus ja in-
nostus pesäpalloon. Muutamalla 
tytöllä alkoi jo neljäs kausi, joten 
osa on aloittanut harrastuksen 
hyvin nuorena - mainio harrastus 
siis jo ennen kouluikää. Joukkueen 
valmentajina toimivat Inka Äpätti, 
Heini Pasanen ja Harri Koivisto.

Talven aikana joukkue on har-
joitellut kerran viikossa Sataedun 
salissa. Harjoituksissa on tutus-
tuttu toisiin, leikitty ja harjoiteltu 
pesäpallon alkeita. Ihan oikeaa 

pelaamistakin harjoiteltiin yh-
dessä KaMan G-poikien kanssa.  
Kesäaikaan joukkue harjoittelee 
kaksi kertaa viikossa. ”Harjoituk-
sissa parasta on nähdä kuinka 
innostuneita tytöt ovat kaikesta. 
Isommat tytöt ovat näyttäneet 
esimerkkiä pienemmille ja kehi-
tystä tapahtunut todella paljon jo 
talven aikana. Ulkokautta olemme 
odottaneet innokkaasti, sillä 
nyt pääsemme harjoittelemaan 
pelaamisen saloja paremmin”, 
toteaa valmentaja Inka Äpätti.

Kesällä pelaamme Läntisen alu-
een aluesarjaa. G-tyttöjen pelit 
pelataan turnauksina, joita on 
kesän aikana viisi ympäri Satakun-
taa. Kankaanpäässä on tarkoitus 
pelata 7.7.2018. Joukkue osal-
listuu kesäkuulla Porissa järjest-
ettävälle Etenee-alueleirille ja 
heinäkuun lopussa Haapajärvellä 
järjestettävälle valtakunnalliselle 
Naperoleirille. Leirit ovat tyttöjen 
kesän kohokohta. Siellä vietetään 
iloisia hetkiä joukkueen parissa ja 
opitaan paljon uutta. 

”Tytöt aloittavat jo talvella kyse-
lyn, koska leiri on ja missä. Val-
mentajan näkökulmasta ne ovat 
myös todella kivoja ja ikimuistoi-

sia. On mahtavaa nähdä, kuinka 
lapset oppivat muutaman päivän 
aikana niin paljon uutta ja kaikilla 
on iloinen mieli. Yhdessä jouk-
kueena kaikki on hauskempaa”,  
jatkaa Inka.

Harjoituskausi käynnistettiin mar-
raskuussa yhdeksän tytön voimin. 
Talven mittaan mukaan on tul-
lut lisää innokkaita tyttöjä ja nyt 
joukkueessa on 15 pelaajaa. Tytöt 
ovat syntyneet vuosina 2008 ja 
2009. Talvikaudella harjoiteltiin 
kaksi kertaa viikossa ja lisäksi 
pelattiin useita harjoitusotteluita. 
Talven aikana kohdattiin KaMan 
G-pojat ja lisäksi pelejä pelat-
tiin Pomarkussa sekä Raumalla 
järjestetyssä F-tyttöjen talvitur-
nauksessa. 

Harjoitukset ovat olleet vaihtel-
evia, sillä niissä on käynyt eri 
vahvuusalueiden asiantuntijoita 
pitämässä mm. lukkarikoulutusta 
ja juoksuharjoituksia. Joukkue 
kävi myös tutustumassa nyrkkei-
lysaliin, jossa tytöt saivat tutustua 
minkälaista treeniä nyrkkeilijät 
tekevät.

Huhtikuussa joukkue vietti mu-
kavan leiripäivän Hakoniemessä. 
Jenna Viitanen kävi leikittämässä 
lapsia sekä kertomassa hyvän 
ravinnon ja unen merkityksestä 
urheilevalle lapselle. Sen päälle 
jumppailtiin lapset sekä aikuiset 
yhdessä Jennan johdolla - lopuk-
si vielä rentouduttiin saunan ja 
avannon merkeissä.

Tulevana kesänä tytöt har-
joittelevat kaksi kertaa viikossa. 
Joukkue osallistuu Läntisen al-
ueen aluesarjaan, jossa alkusar-
jassa pelataan 12 peliä. Kun sarja 
saadaan päätökseen, sijoituksesta 
riippuen pelataan joko alempi- tai 
ylempi jatkosarja. Pelit jatkuvat 
siis vielä syyskuulle saakka.

Joukkue osallistuu Porissa 
järjestettävälle Etenee-alueleirille 
15.–17.6. ja heinäkuun lopussa 
Haapajärvellä järjestettävälle 
valtakunnalliselle Naperoleirille 
24.–28.7. Leirit ovat koko kesän 
odotetuin juttu!

Joukkueen valmentajina toimivat 
Juha Kangas, Jari Palokangas ja 
Harri Koivisto.

Inka Äpätti ja Sini Kokkola

Pesiskausi alkaa – nyt on ilo ylimmillään

Kuva: Essi Koivisto

F-tytöt

G-tytöt

Jos 
pesiskipinä iskee,
niin rohkeasti vaan

mukaan iloiseen 
joukkoon!

Lisää tietoa G- ja F-tyttöjen
toiminnasta löytyy seuran 
kotisivuilta osoitteesta
www.mailajuniorit.fi/
joukkueet. 

Joukkueiden tekemisiä voi
seurata myös Mailajuniorien
facebook-sivuilla.

Tervetuloa kannustamaan ja 
katsomaan tyttöjen pelejä 
harjoituskentille!

Junior

Tule 
mukaan

toimintaan!

Jos tyttöjoukkueiden toiminta herättää kiinnostusta, niin tule rohkeasti mukaan ja ota yhteyttä Inkaan, Siniin tai muihin joukkueenjohtajiin. 
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Kausi 2017 oli naisten joukku-
eella kovaa taistelua ykköspe-

siksen sarjapaikan pitämisestä, 
mutta taistelu ei aivan riittänyt. 
Pienoinen hengähdystauko oli pai-
kallaan kesän jälkeen. Lokakuussa 
kokoonnuttiin purkamaan aja-
tuksia menneestä kaudesta, jotta 
virheistä opittaisiin ja oltaisiin val-
miimpia tulevan kauden koitoksia 
varten. Tällöin hahmoteltiin myös 
sekä naisten suomensarja- että 
B-tyttöjoukkueen kokoonpanoja 
pelaajien, valmennus- ja jouk-
kuejohdon osalta. Pari peluria iski 
piikkarit ja räpylän naulaan jouk-
kueen rungon pysyessä kuitenkin 
koossa. Naisten suomensarjan 
joukkue koostuu tulevanakin kau-
tena pääosin B-ikäisistä pelureista, 
joten suomensarjan ja B-tyttöjen 
harjoittelu- ja valmennuskuviot 
toimivatkin yhtenä. Valmentaja/
pelinjohtaja Aki Rajahalme teki 
paluun naispesäpallon pariin apu-
naan Lauri Uurasjärvi, Teemu San-
tahuhta ja Jyri Ryödi. 

”Edellinen jakso Mailajuniorei-
den valmennuksessa oli Haapasil-
lan Juhan kanssa raskas kahden 
joukkueen vetämisessä ja pieni 
tauko valmentamisesta teki terää. 
Viime syksynä olimme Löytökor-
ven Sannan kanssa keskusteluissa 
naisten joukkueen valmennukses-

ta ja kun hyvä valmennusryhmä 
saatiin kasaan, lähdin mielelläni 
mukaan”, Rajahalme kertoo. 

Taustajoukoissa tulevalla kau-
della hääräävät tuttuun tapaan 
joukkueenjohtajana Sanna Löytö-
korpi, fysiikkavalmentajana Jenna 
Viitanen ja huoltohommissa Niina 
Nukarinen. Lisäksi apuna valmen-
nuspuolella ovat olleet Valtteri 
Kleemola ja Ville Väliaho.

Syksy treenailtiin peruskuntoa 
kohottaen monipuolisin pelein ja 
harjoittein sekä sisällä että ulkona. 
Pesäpallovälineet kaivettiin jälleen 
esiin marraskuun loppupuolella. 
Lajillisesti talvikauden yhtenä pää-
teemana on ollut erityisesti sisäpe-
lin kehittäminen muita osa-alueita 
kuitenkaan unohtamatta. Fyysistä 
kuntoa on testattu ajoittain, ja tu-
lokset puhuvat puolestaan erityi-
sesti lisääntyneen voiman osalta.

Talvikauteen on mahtunut myös 
muutamia halliharjoituksia ja -har-
joituspelejä Pohjanmaan suunnal-
la. Pitkällä kentällä on päästy mm. 
näkemään, miten pallo lentää, ja 
hiomaan myös ulkopelikuvioita 
kuntoon. Pelejä on pelattu mm. 
Seinäjokea, Vähäkyröä ja Nurmoa 
vastaan. 

”Talvikauden peleiltä on val-
mennus hakenut uutta näkemystä 
ulkopelipaikoista ja pelaajien ky-

vystä suoriutua niillä. Loukkaan-
tumiset ovat hieman häirinneet 
optimaalista valmistautumista tu-
levaan kauteen. Pelien perusteella 
tavoitteemme nousukarsinnoissa 
on kuitenkin realistinen. Ensin on 
kuitenkin sijoituttava neljän jouk-
koon ja siitä elokuun puolen vä-
lin kaksi viikkoa ratkaisevat missä 
sarjassa naispesäpalloa pelataan 
kaudella 2019”, jatkaa Rajahalme.

Kevät tekee tuloaan hyvää vauh-
tia ja pesäpallostadion näyttää 
pintansa. Juttua kirjoitettaessa 
ollaan juuri siirtymässä ulkohar-
joitteluun ja valmistautumassa 
tuleviin harjoituspeleihin toivotta-
vasti keväisen auringon lämmittä-
mänä. Viime kaudesta oppineena 
ja hyvän talvikauden treenannee-
na joukkue odottaa jo innolla kau-
den alkua. Majuttarien suomen-
sarjan ensimmäinen kotiottelu 
pelataan sunnuntaina 20.5.2018 
klo 16.00 vastuksenaan Ruove-
den Pirkat. Sitä ennen aloittavat 
kuitenkin kautensa B-tytöt, jotka 
kohtaavat helatorstain ottelussa 
Hämeenkyrön Räpsän. Tervetuloa 
seuraamaan jännittäviä tyttö- ja 
naispesisotteluja Pohjanlinnan 
pesäpallostadionille ja kannusta-
maan joukkueet kohti jatkopelejä.

Jenna Viitanen

Naisten suomensarjan 
kuulumisia 

Perustettu 16.1.2013
Tyttö- ja naispesäpalloon erikoistunut seura
Juniorijoukkueita G-tytöistä B-tyttöjen superpesikseen 
yhteensä 7.
Naisten joukkueita 2 
(naisten suomisarja ja naisten maakuntasarja).
Lisenssipelaajien määrä noin sata, 
muita harrastajia noin 150. Jäseniä noin 200.

Leirimenestys: 
Tenavaleirimestaruus v. 2013, Suurleiripronssia v. 2013, 
Tenavaleirin ja Suurleirin 4 sija v. 2014, Suurleirimesta-
ruus v. 2015, C-tyttöjen SM-pronssia v. 2015, Suurleirin 
pronssia v. 2016, Tenavaleirin 5. sija v. 2016, Suurleirin ja 
Nuorisoleirin 7. sijat vuonna 2017

Mailajuniorit ry

Naisten suomensarja

Naisten Suomensarjan kummiyritykset
Tea Santahuhta Honkajoki Oy
Jenna Viitanen AR Isännöinti Oy
Hanna Utunen Kahvila-konditoria Postelli
Pauliina Kulmala Kuntokeskus Palatsi
Juulia Löytökorpi Asianajotoimisto Timo Kokemäki Oy
Jonna Katajamäki LVI Mustaniemi Oy
Noora Viitasalo Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy
Ninni Ryödi Isojoen Konehalli Oy
Julia Nukarinen Tilitoimisto Minna Väliaho Oy
Sanni Männistö Kankaanpään A-koti
Janette Niemi Kankaanpään kaupunki
Emmi Kannosto LVI-talo Kannosto Oy
Sara Löytökorpi Jukka-Talot / Saraforma Oy
Mia-Maria Viitanen Asianajotoimisto Löytökorpi Oy
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Kankaanpään Vuokko-apteekki 
Opistonkatu 2, 38700 KANKAANPÄÄ,  

 Ma-Pe 8.30-18.00, la 9.00-14.00  
puh. 02 572 760 • www.vuokkoapteekki.fi

Siikaisten sivuapteekki • puh. 02 552 1121 
ma – ti ja to 9 – 16, ke 9 – 17 pe 9 – 13  

-15% 

(tarjous voimassa 3.-5.5.18.)

Perskindol  
200 g

2540 
(norm. 29,88 €)

WWW.MATTILANMURSKE.COM

Kankaanpäästä läheltä keskustaa 

NARVISTA
Kysy myös seulottua multaa  

ja teiden lanausta.

KALLIOMURSKETTA

040 5565 169
Soita ja tilaa!Vaikka läpi harmaan kiven...

040 556 5169   www.mattilanmurske.fi

Majuttaret valmiina pelikauteen.
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Naisten suomensarjan 
kuulumisia 

Kapteenit Hanna Utunen & Noora Viitasalo odottavat innolla alka-
vaa kautta ja toivottavat katsojat tervetulleiksi peleihin.

H allikausi on taas takanapäin 
ja katseet ovat jo vahvasti tu-

levassa kaudessa. Olemme pääs-
seet hyvin pihalla treenaamaan 
ja yksi pelikin on jo pihalla päästy 
pelaamaan. Hallikauden pelit oli-
vat kaikki lupaavia, ja parempia-
kin mitä aikaisempina kausina. 
Hallipeleissä ovat monet pelaajat 
päässeet kokeilemaan uusia peli-
paikkoja, jotka ovat osoittaneet 
positiivisia merkkejä. Kesällä 
tullaankin näkemään sekä uusia 
pelaajia, että myös vanhoja, mut-
ta uusilla pelipaikoilla. Tulevana 
kautena lähdetään hakemaan 

voittoja entistä nälkäisempinä, 
sillä joukkueen tavoite on ase-
tettu aina loppupeleihin saakka. 
Matka on pitkä, mutta töitä on 
määrätietoisesti tehty syksystä 
lähtien kohti tätä tavoitetta. Toi-
vommekin, että myös katsojat 
löytäisivät tiensä meidän pelei-
hin. Suurilukuinen ja kannustava 
yleisö tuo aina oman vivahteensa 
peleihin, joten toivottavasti näh-
dään kesällä kentällä! 

Hanna Utunen 
& Noora Viitasalo

Majuttarien kapteenit 

Kapteeniston
mietteet 
kaudelle 2018!

Julia
Nukarinen

Pauliina
Kulmala

Joukkueenjohtaja
Sanna Löytökorpi

Pj/valmentaja
Jyri Ryödi

Pj/valmentaja
Teemu Santahuhta

Pj/valmentaja
Aki Rajahalme

Pj/valmentaja
Lauri Uurasjärvi

Lukkari
Tea Santahuhta

Juulia
Löytökorpi

Ninni Ryödi Emmi KannostoJonna
Katajamäki

Sanni
Männistö

Hanna
Utunen

Mia-Maria
Viitanen

Sara
Löytökorpi

Janette
Niemi

Jenna 
Viitanen

Noora
Viitasalo

Tilaa ilmainen
palvelukartoitus
044 577 2277 

Tilaa ilmainen
palvelukartoitus
044 577 2277 

Valokuitu
käyttöön.

Valokuitu
käyttöön.

Tilaa ilmainen
palvelukartoitus
044 577 2277 

Valokuitu
käyttöön.

Paholuomantie 11, 38970 Lauhala, Honkajoki. Puh. 02 545 3276. Puutarha avoinna ma–pe 8–19, la–su 8–18

Hienoja  
ORVOKKEJA  
ja  
ORVOKKI- 
AMPPELEITA

KAHVITARJOILU la 12.5. klo 8–18.00. Arvontaa! Tervetuloa!

Kauniita  
RUUKKUKUKKIA 
Ihania KIMPPUJA

KEKKILÄN MULLAT  
JA LANNOITTEET 
Puutarhamulta 40 l,   
6 säkkiä 1790

Niemisen puutarhalta Honkajoelta 
Olemme kasvattaneet iloksenne paljon kesäkukkia ja amppeleita!

Äitienpäiväksi

Tule tsekkaamaan Majuttarien kevätkunto!
HARJOITUSPELI 

MAJUTTARET NSS –JALASJÄRVEN JALAS NYP
Tänään 3.5. klo 18 

Pohjanlinnan kentällä 
(säävaraus)

Vapaa sisäänpääsy, kioski palvelee. Tervetuloa!

Huoltaja
Niina Nukarinen

Fyssari
Heidi Kallio
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Janette Niemi Kankaanpään kaupunki
Emmi Kannosto LVI-talo Kannosto Oy
Sara Löytökorpi Jukka-Talot / Saraforma Oy
Mia-Maria Viitanen Asianajotoimisto Löytökorpi Oy

 
 
       
 
 
 
  

*  KIRJANPITOJA  * TILINTARKASTUKSIA  *  YRITYSNEUVONTAA * 
 

Tilitoimisto J. Syrjätie Ky 
Tilitoimisto Minna Väliaho Oy 

Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy 
Tilitoimisto Torpo Oy 

auktorisoidut  tilitoimistot 
 

 
 
       
 
 
 
  

*  KIRJANPITOJA  * TILINTARKASTUKSIA  *  YRITYSNEUVONTAA * 
 

Tilitoimisto J. Syrjätie Ky 
Tilitoimisto Minna Väliaho Oy 

Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy 
Tilitoimisto Torpo Oy 

auktorisoidut  tilitoimistot 
 

Kankaanpään Vuokko-apteekki 
Opistonkatu 2, 38700 KANKAANPÄÄ,  

 Ma-Pe 8.30-18.00, la 9.00-14.00  
puh. 02 572 760 • www.vuokkoapteekki.fi

Siikaisten sivuapteekki • puh. 02 552 1121 
ma – ti ja to 9 – 16, ke 9 – 17 pe 9 – 13  

-15% 

(tarjous voimassa 3.-5.5.18.)

Perskindol  
200 g

2540 
(norm. 29,88 €)

WWW.MATTILANMURSKE.COM

Kankaanpäästä läheltä keskustaa 

NARVISTA
Kysy myös seulottua multaa  

ja teiden lanausta.

KALLIOMURSKETTA

040 5565 169
Soita ja tilaa!Vaikka läpi harmaan kiven...

040 556 5169   www.mattilanmurske.fi

Majuttaret valmiina pelikauteen.
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Naisten suomensarjan 
kuulumisia 

Kapteenit Hanna Utunen & Noora Viitasalo odottavat innolla alka-
vaa kautta ja toivottavat katsojat tervetulleiksi peleihin.

H allikausi on taas takanapäin 
ja katseet ovat jo vahvasti tu-

levassa kaudessa. Olemme pääs-
seet hyvin pihalla treenaamaan 
ja yksi pelikin on jo pihalla päästy 
pelaamaan. Hallikauden pelit oli-
vat kaikki lupaavia, ja parempia-
kin mitä aikaisempina kausina. 
Hallipeleissä ovat monet pelaajat 
päässeet kokeilemaan uusia peli-
paikkoja, jotka ovat osoittaneet 
positiivisia merkkejä. Kesällä 
tullaankin näkemään sekä uusia 
pelaajia, että myös vanhoja, mut-
ta uusilla pelipaikoilla. Tulevana 
kautena lähdetään hakemaan 

voittoja entistä nälkäisempinä, 
sillä joukkueen tavoite on ase-
tettu aina loppupeleihin saakka. 
Matka on pitkä, mutta töitä on 
määrätietoisesti tehty syksystä 
lähtien kohti tätä tavoitetta. Toi-
vommekin, että myös katsojat 
löytäisivät tiensä meidän pelei-
hin. Suurilukuinen ja kannustava 
yleisö tuo aina oman vivahteensa 
peleihin, joten toivottavasti näh-
dään kesällä kentällä! 

Hanna Utunen 
& Noora Viitasalo

Majuttarien kapteenit 

Kapteeniston
mietteet 
kaudelle 2018!

Julia
Nukarinen

Pauliina
Kulmala

Joukkueenjohtaja
Sanna Löytökorpi

Pj/valmentaja
Jyri Ryödi

Pj/valmentaja
Teemu Santahuhta

Pj/valmentaja
Aki Rajahalme

Pj/valmentaja
Lauri Uurasjärvi

Lukkari
Tea Santahuhta

Juulia
Löytökorpi

Ninni Ryödi Emmi KannostoJonna
Katajamäki

Sanni
Männistö

Hanna
Utunen

Mia-Maria
Viitanen

Sara
Löytökorpi

Janette
Niemi

Jenna 
Viitanen

Noora
Viitasalo

Tilaa ilmainen
palvelukartoitus
044 577 2277 

Tilaa ilmainen
palvelukartoitus
044 577 2277 

Valokuitu
käyttöön.

Valokuitu
käyttöön.

Tilaa ilmainen
palvelukartoitus
044 577 2277 

Valokuitu
käyttöön.

Paholuomantie 11, 38970 Lauhala, Honkajoki. Puh. 02 545 3276. Puutarha avoinna ma–pe 8–19, la–su 8–18

Hienoja  
ORVOKKEJA  
ja  
ORVOKKI- 
AMPPELEITA

KAHVITARJOILU la 12.5. klo 8–18.00. Arvontaa! Tervetuloa!

Kauniita  
RUUKKUKUKKIA 
Ihania KIMPPUJA

KEKKILÄN MULLAT  
JA LANNOITTEET 
Puutarhamulta 40 l,   
6 säkkiä 1790

Niemisen puutarhalta Honkajoelta 
Olemme kasvattaneet iloksenne paljon kesäkukkia ja amppeleita!

Äitienpäiväksi

Tule tsekkaamaan Majuttarien kevätkunto!
HARJOITUSPELI 

MAJUTTARET NSS –JALASJÄRVEN JALAS NYP
Tänään 3.5. klo 18 

Pohjanlinnan kentällä 
(säävaraus)

Vapaa sisäänpääsy, kioski palvelee. Tervetuloa!

Huoltaja
Niina Nukarinen

Fyssari
Heidi Kallio
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Naisten harrasteryhmä

J siitä se ajatus sitten lähti… 
Tarina alkoi sunnuntaina 17.12. 

2017, kun Mailajunioreiden pu-
heenjohtaja Sanna Löytökorpi 
perusti WhatsApp –ryhmän, jo-
hon kerääntyi toistakymmentä 
nimeä, takana toinen toistaan 
erilaisempaa pesäpallotaustaa. 
Tarkoituksena oli kokoontua ja 
testata joko pienen tai hieman 
isomman tauon jälkeen, miltä se 
pesäpallo maistuisikaan. Ryhmän 
perustamisen ideana oli rento 
sekä hauska harrastaminen – 
höntsäily tarkoituksessa. 

Ensimmäisen kerran kyseisellä 

porukalla tapasimme 21. tam-
mikuuta. Jokainen paikalle tulija 
sai kertoa hieman taustaansa ja 
samalla pääsimme treenaamaan. 
Ryhmässämme on pelaajia, joi-
den lopettamisesta on aikaa va-
jaa vuosi sekä pelaajia, joiden 
lopettamisesta on kymmenkunta 
vuotta. Harjoituksia tällä poru-
kalla on ollut kerran viikkoon ja 
välillä porukka on vaihtunutkin. 
Jos syystä tai toisesta treenit on 
jäänyt väliin, ei se ole ollut niin 
vakavaa. Innostus kuitenkin en-
simmäisten harjoitusten jälkeen 
näkyi varmasti meillä kaikilla, sillä 
selkeästi vanha innostus kaikkien 
yhteiseen mielenkiinnon aihee-
seen – pesäpalloon – oli syttynyt.  
Osa porukastamme on Kankaan-
päästä, osa Parkanosta. Yhteis-
tä aikaa tällä porukalla on hyvin 
vähän, mutta yhdistävän tekijän, 
pesäpallon, takia ryhmähenki on 
ollut loistavaa.

Tavoitteita meillä ei ole ollut, 
ainoastaan yhdessä treenaamis-

ta rakkaan lajin parissa. Harras-
teryhmänä olemme harjoitelleet 
sisätiloissa ja nyt kevään tullen 
pääsemme nauttimaan myös ul-
koilmaharjoittelusta. Voisiko sa-
noa myös, että nälkä kasvaa syö-
dessä? Sillä nyt tilanne on se, että 
pyrimme pelaamaan kesällä noin 
10-15 peliä, osan kokonaan tällä 
kokoonpanolla, osan Mailajunio-
reiden C-tyttöjen avustamana. 

Tällä hetkellä harrasteryhmän 
joukkueessa on noin 12 tyttöä 
ja valmentaja/pelinjohtaja. Mää-
rältään joukkueemme kuulos-
taa täydeltä, mutta näin ei ole. 
Ryhmämme on avoin ja jos koet 
kiinnostusta pesäpalloon, jouk-
koomme saa tulla mukaan! Har-
joituksiin saa tulla kokeilemaan, 
jos yhtäkään tuntuu siltä, että 
kiinnostusta voisi olla.

Lisätietoja mielellään kertovat
joukkueenjohtajamme
Salla (044 2659442) sekä
Elina (050 3104874)

Puhdas
makuhetki

Maalaistuote Vataja Oy
38700 Kankaanpää • puh. (02) 578 3337 maalaistuotevataja.fi

Puhdas makuhetki

Harrastepesiksessä nautitaan yhdessäolosta ja onnistumisista 
rakkaan lajin parissa.

Harjoituksista kuultua:

”Ajattelin, että olisi vielä kiva 
kokeilla pesistä muutaman vuo-
den tauon jälkeen, koska olen 
aina tykännyt pesiksestä”

”Harrasteryhmässä aloitin 
juuri siksi, että pääsen harjoitta-
maan itselle tärkeää lajia, mutta 
aikaa jää muuhunkin.”

”Lajihan on ihan kuningas ja 
olen pitkään haaveillut, että vie-
lä pääsisi kentille”

”Kiinnostus lajia kohtaan ei 
ole koskaan kadonnut. Harras-
teryhmässä mukana olo on juuri 
sitä, mikä sopii tässä kohtaa mi-
nulle; rentoa ja mukavaa yhdes-
säoloa.”

Pia Pitkäranta

Kuva: Heli Korjansalo

Torikatu 11, 38700 KANKAANPÄÄ 
Puh 044 503 7793, 044 240 8291 

Myyntikohteitamme 

 
Rivitalo Kärjenkatu 2, 3h+k+s, terassi ja autokatos 

Päätyhuoneisto, jossa huonekorkeus 270cm, lisäksi takka luo lämmintä tunnelmaa 
80m² / Mh 157 500€ 

 

Mukana pelissä 

 
 

Kerrostalo Kivenkatu 6 
2mh+oh+k+kph+s 

78 m² / Mh 75 000€, Vh 76 540€ 
 
 

Rivitalo Maalarinkatu 11 
1h+kk+kph, Täysin remontoitu, tämä kohde 

sopii sijoitukseen tai vaikka ensiasunnoksi 

35 m² / Mh 49 500 € 

Uusi hinta! 

Uusi hinta!  
 

Kerrostalo Juhaninkatu 10 
2h+k+kph, hissitalo 
56 m² / Mh 56 500€ 

 
 

Lisää kohteita löydät 
www.arisannointi.fi 

Sovi oma esittelyaikasi! 

Pohditko myyntiä 
tai ostamista  

– anna meidän 
auttaa  

Linnankatu 1, Kankaanpää  | Puh. (02) 572 1145
www.kankaanpaanautokoulu.fi

Kankaanpään Autokoulu tukee Mailajunioreiden toimintaa

”Harmi, kun 
(Kankaanpäässä?) ei ole 
mitään sellaista porukkaa, 
missä voisi treenailla 
silloin tällöin rennolla 
otteella ilman suurempia
tavoitteita tai sitoutumisia”

mailajuniorit.fi

Isommalla pallolla tulee ihan uusia elämyksiä.

Projektityöntekijä Jenna Viitanen palkitsee osallistujat ahkeroinnistaan. 
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Vipinää Räpylään -projekti sai al-
kunsa tarpeesta tarjota lapsille 
helposti lähestyttävää, iloista ja 
osittain uudenlaistakin tapaa liik-
kua. Vuosien 2016 - 2018 aikana 
projekti on liikuttanut Kankaan-
päässä ja Pohjois-Satakunnassa 
yli 1 000 lasta työllistäen samalla 
yli kymmenen alueen nuorta. Ta-
pahtumia on järjestetty vuosien 
aikana noin 70.

Hankkeen yhtenä päätavoit-
teena on ollut päiväkoti- ja kou-
lulaisryhmien tutustuttaminen 
pesäpallon alkeisiin. Erityisesti 
tänä keväänä kohderyhminä ovat 
olleet ympäristökuntien 5-6-vuo-
tiaat lapset. Lasten liikuttamisen 
ohella on perehdytetty myös las-
ten kanssa työskenteleviä henki-
löitä helposti toteutettaviin pesä-
palloharjoitteisiin ja -viitepeleihin. 
Tunneilla lapset ovat päässeet 
tutustumaan mm. eri tapoihin 
käsitellä palloa ja kokeilemaan 

lyömistä erilaisten leikin omaisten 
harjoitteiden kautta. Palaute tun-
neista on ollut erittäin positiivista 
ja innostunutta sekä lasten että 
henkilökunnan puolelta. Erityises-
ti vetäjiä on ilahduttanut seuraa-
vat kommentit tuntien ohessa:

Lisäksi yhtenä Vipinää Räpylään 
-projektin tavoitteena on ollut 
tarjota matalan kynnyksen pesä-
palloharjoittelua, minkä vuoksi on 
tarjottu täysin ilmainen pesislii-
kuntakerho 3-5-vuotiaille lapsille. 
Pesisliikkari on aloittanut toimin-
tansa loppuvuonna 2017 ja liikut-
tanut yhteensä noin 20 lasta. Mi-
käli halukkaita löytyy, toiminta saa 
jatkoa myös kesäkaudella 2018. 

Lasten liikuttamisen lisäksi on tar-
jottu myös aikuisille mahdollisuus 
osallistua leikkimieliseen pesäpal-
lon harrastamiseen firmapesissar-
jan muodossa.

Hankkeen osalta on toteutet-
tu tutkimus urheiluseuran ja yri-
tysten kumppanuuksiin liittyen. 
Hanke on poikinut myös uusia 
yhteistyöverkostoja tulevien pe-
säpalloleirien saralta, sillä vuoden 
2019 Naperoleiri järjestetään yh-
dessä KaMan ja Pomarkun Pyryn 
kanssa sekä Etenee -leiri vuonna 
2020 yhdessä Kokemäen Kova-
Väen ja KaMan kanssa. Lisäksi 
projektin yhtenä suurena tuotok-
sena tullaan kevään aikana julkai-
semaan kattava ja laadukas val-
mennusopas, jonka tavoitteena 
on kehittää pesäpallon valmen-
nusosaamista.

 Jenna Viitanen ja 
Heini Pasanen

Vipinää räpylään -hanke 
lasten ja nuorten asialla

Vipinää räpylään faktat:
●   yli 1000 osallistunutta lasta
●   70 tapahtumaa 
●   yli 10 työllistynyttä nuorta
●   tutkimus urheiluseuran ja yritysten kumppanuudesta

Vielä ehtii 
mukaan!
●  Pesisliikkari 3-5-vuotiaille
  kesällä 2018, ota yhteyttä 
 Krista Mustaniemeen 
 puh. 044 3390 007

●  Vipinää Räpylään -huipennus
  sunnuntaina 27.5.2018

●  projektin päätös lasten
 lauantaina 30.6.2018 
 torilla

Tenniksen ja pesiksen yhdistäminen on kivaa.

ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAS 13.5.
Kattaukset  
klo 12.00 ja 15.00
Hinta 30 €, alle 15 v.  
1 €/ikävuosi.

Pöytävaraukset 
puh. 02 5411 102 tai  
juhlapalveluhakalinna 
@dnainternet.net

Vanhatie 25, 29630 Pomarkku 
www.hakalinna.net

MEILTÄ 
LAADUKKAAT

TYÖ-, EDUSTUS- JA 
SEURAVAATTEET 

BRODEERAUKSELLA 
JA LÄMPÖSIIRTO-
PAINATUKSELLA
www.emron.fi

toimisto@emron.fi
044 977 2542

”Tämä oli parasta ikinä!”
”Koska tulette uudestaan?”
”Todella ammattitaitoista 
ohjaamista!”
”Pesäpallo on kivaa!”

●   100 harrastepesikseen 
 osallistunutta 
●   valmennusopas ja 
 verkkomateriaali
●  20 pesisliikkariin osallistunutta
 3-5-vuotiasta
●  uusia yhteistyöverkostoja 
 leirien 2019 ja 2020 
 järjestämiseksi
● Leader -rahoitteinen
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höntsäily tarkoituksessa. 
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Ryhmässämme on pelaajia, joi-
den lopettamisesta on aikaa va-
jaa vuosi sekä pelaajia, joiden 
lopettamisesta on kymmenkunta 
vuotta. Harjoituksia tällä poru-
kalla on ollut kerran viikkoon ja 
välillä porukka on vaihtunutkin. 
Jos syystä tai toisesta treenit on 
jäänyt väliin, ei se ole ollut niin 
vakavaa. Innostus kuitenkin en-
simmäisten harjoitusten jälkeen 
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seen – pesäpalloon – oli syttynyt.  
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päästä, osa Parkanosta. Yhteis-
tä aikaa tällä porukalla on hyvin 
vähän, mutta yhdistävän tekijän, 
pesäpallon, takia ryhmähenki on 
ollut loistavaa.
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ainoastaan yhdessä treenaamis-
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teryhmänä olemme harjoitelleet 
sisätiloissa ja nyt kevään tullen 
pääsemme nauttimaan myös ul-
koilmaharjoittelusta. Voisiko sa-
noa myös, että nälkä kasvaa syö-
dessä? Sillä nyt tilanne on se, että 
pyrimme pelaamaan kesällä noin 
10-15 peliä, osan kokonaan tällä 
kokoonpanolla, osan Mailajunio-
reiden C-tyttöjen avustamana. 

Tällä hetkellä harrasteryhmän 
joukkueessa on noin 12 tyttöä 
ja valmentaja/pelinjohtaja. Mää-
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taa täydeltä, mutta näin ei ole. 
Ryhmämme on avoin ja jos koet 
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jos yhtäkään tuntuu siltä, että 
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tysten kumppanuuksiin liittyen. 
Hanke on poikinut myös uusia 
yhteistyöverkostoja tulevien pe-
säpalloleirien saralta, sillä vuoden 
2019 Naperoleiri järjestetään yh-
dessä KaMan ja Pomarkun Pyryn 
kanssa sekä Etenee -leiri vuonna 
2020 yhdessä Kokemäen Kova-
Väen ja KaMan kanssa. Lisäksi 
projektin yhtenä suurena tuotok-
sena tullaan kevään aikana julkai-
semaan kattava ja laadukas val-
mennusopas, jonka tavoitteena 
on kehittää pesäpallon valmen-
nusosaamista.

 Jenna Viitanen ja 
Heini Pasanen

Vipinää räpylään -hanke 
lasten ja nuorten asialla

Vipinää räpylään faktat:
●   yli 1000 osallistunutta lasta
●   70 tapahtumaa 
●   yli 10 työllistynyttä nuorta
●   tutkimus urheiluseuran ja yritysten kumppanuudesta

Vielä ehtii 
mukaan!
●  Pesisliikkari 3-5-vuotiaille
  kesällä 2018, ota yhteyttä 
 Krista Mustaniemeen 
 puh. 044 3390 007

●  Vipinää Räpylään -huipennus
  sunnuntaina 27.5.2018

●  projektin päätös lasten
 lauantaina 30.6.2018 
 torilla

Tenniksen ja pesiksen yhdistäminen on kivaa.

ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAS 13.5.
Kattaukset  
klo 12.00 ja 15.00
Hinta 30 €, alle 15 v.  
1 €/ikävuosi.

Pöytävaraukset 
puh. 02 5411 102 tai  
juhlapalveluhakalinna 
@dnainternet.net

Vanhatie 25, 29630 Pomarkku 
www.hakalinna.net

MEILTÄ 
LAADUKKAAT

TYÖ-, EDUSTUS- JA 
SEURAVAATTEET 

BRODEERAUKSELLA 
JA LÄMPÖSIIRTO-
PAINATUKSELLA
www.emron.fi

toimisto@emron.fi
044 977 2542

”Tämä oli parasta ikinä!”
”Koska tulette uudestaan?”
”Todella ammattitaitoista 
ohjaamista!”
”Pesäpallo on kivaa!”

●   100 harrastepesikseen 
 osallistunutta 
●   valmennusopas ja 
 verkkomateriaali
●  20 pesisliikkariin osallistunutta
 3-5-vuotiasta
●  uusia yhteistyöverkostoja 
 leirien 2019 ja 2020 
 järjestämiseksi
● Leader -rahoitteinen
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Pesäpallo on yksi edullisim-
mista joukkueharrastuksista. 

Mailajunioreissa vuositason pa-
kolliset maksut jäävät lasten ja 
nuorten osalta noin 100 – 200 
euron väliin. Kyseinen summa 
sisältää seuralle maksettavan pe-
laajamaksun, jolla seura hankkii 
pelaajalle Pesäpalloliiton pelaa-
jaluvan ja vakuutuksen. Pelaaja-
maksuun sisältyy lisäksi valmen-
nus, harjoitusvuorot, sarjapelit, 
pelipallot, peliasu, vapaa pääsy 
kaikkiin seuran otteluihin ja seu-
ran jäsenmaksu, jolla saa yhteis-
työkumppanien tarjoamia hyviä 
etuja. Nämä pakolliset kustan-

nukset maksetaan seuralle nor-
maalisti kahdessa erässä – tam-
mikuussa ja maaliskuussa. 

Seuralle maksettavien maksu-
jen lisäksi pelaajalle tai joukkueel-
le itselleen tulevat maksettavaksi 
seuraavat kulut: pesisvarusteet, 
pelimatkat, leirit ja asusteet. Näi-
tä kuluja ja niihin liittyviä vastuita 
joukkue linjaa itse vanhempain-
kokouksessaan.

Pesisvarusteet kestävät yleen-
sä pitkään, joten alkuunsa tehdyt 
hankinnat palvelevat useamman 
vuoden ajan. Räpylöitä, mailoja, 
kypäriä pystyy usein hankkimaan 
myös käytettynä, jolloin kustan-

nukset ovat hyvinkin maltilliset.  
Seuralla on myös omia varusteita, 
joita lainaamallakin pääsee har-
rastuksessa alkuun. Toivottavaa 
on, että pelaaja hankkii kesän 
pelejä varten itselleen nimilapun 
ja pelipaidan, jotka maksavat yh-
teensä noin 30 euroa/pelaaja.

Junioreiden pelaajamaksut on 
porrastettu iän perusteella. Pe-
laajamaksut nousevat hieman iän 
myötä, sillä myös sarjatoiminnan 
kulut – lisenssimaksut, sarjamak-
sut, tuomarikulut ja pallot – kas-
vavat vanhempaan ikäluokkaan 
siirryttäessä. 

Matti-Pekka Salo

Pesis on edullinen harrastus
Lasten pesisharrastukseen pääsee mukaan noin 15 – 20 eurolla kuukaudessa

Ikäluokka Lapsen ikä Pelaajamaksu seuralle
G-ikäiset              alle 9-vuotiaat 2 x 50 = 100 €/vuosi
F-ikäiset 9 - 10-vuotiaat 2 x 60 = 120 €/vuosi
E-ikäiset 11 - 12-vuotiaat 2 x 70 = 140 €/vuosi
D-ikäiset  13 - 14-vuotiaat 2 x 80 = 160 €/vuosi
C-ikäiset  15 - 16-vuotiaat 2 x 90 = 180 €/vuosi
B-ikäiset  17 - 19-vuotiaat 2 x 100 = 200 €/vuosi
Aikuispelaajat  20-vuotiaat ja
 vanhemmat 2 x 130 = 260 €/vuosi
Muun seuran  Maksaneet PPL:n
lisenssipelaajat       lisenssimaksun  
 omalle seuralleen 2 x 60 = 120 €/vuosi

 

Pvä   Vastustaja 
La 12.5.  klo 13 Jalasjärvi 
To 24.5.  klo 18 Hämeenkyrö * 
Ti 19.6.  klo 18 Pori *  
 
* peli pelataan  harjoituskentällä

 C-tyttöjen 
SM-sarja

 Majuttaret
naisten
suomensarja

Mailajuniorien kotipelit 
Pohjanlinnan stadionilla
kaudella 2018   

Pvä  Vastustaja 
To 10.5. klo 13 Hämeenkyrö 
To 17.5. klo 18 Seinäjoki 2 
Ma 4.6. klo 18 Jyväskylä 

Pvä   Vastustaja 
Su 20.5  klo 16 Ruovesi 
Pe 25.5.  klo 18 Nurmo 
Ke 6.6.  klo 18 Ilmajoki 
Su 10.6.  klo 16 Seinäjoki 
Ke 27.6.  klo 18 Ylihärmä 
To 28.6.  klo 18 Vähäkyrö 
Ke 4.7.  klo 18 Vimpeli 
La 21.7.  klo 17 Kannus 
Ke 25.7.  klo 18 Ikaalinen 
Ke 8.8.  klo 18  Lapua 

20 euron jäsenmaksulla tuet lasten liikuntaa
ja saat rahanarvoisia etuja
JÄSENEDUT 2018:

Jos perheestä on mukana useampi 
junioripelaaja, niin nuoremmista
hyvitetään sisaralennuksena 20 €. 
Hyvitys tehdään kausimaksun
jälkimmäisestä erästä.

www.mailajuniorit.fi/info/jasenyys

Joukkue syntymävuodet yhteystiedot

Pesisliikuntakerho s. 2013-2015 Krista Mustaniemi, krista.mustaniemi@kankaanpaa.fi, p. 044 339 0007
G-tytöt s. 2010-2012 Heini Pasanen, heini87@gmail.com, p. 050 377 0010
F-tytöt s. 2008-2009 Sini Kokkola, sinikokkola@luukku.com p. 050 368 6389
E-tytöt s. 2006-2007 Satu Ritari, saturitari81@gmail.com, p. 0400 630 412 
D05-tytöt s. 2005 Minna Sorvari, mmsorvari@gmail.com, p. 050 5920 359
D04-tytöt s. 2004 Ari Mylly, ari.mylly@gmail.com, p. 0500 766 212
C-tytöt s. 2002-2003 Leena Peltomäki, leena.peltomaki@kankaanpaa.fi, p. 040 510 7951
B-tytöt   s. 1999-2001 Sanna Löytökorpi, sanna.loytokorpi@loytokorpi.fi, p. 0500 848 686
Naisten suomensarja Sanna Löytökorpi, sanna.loytokorpi@loytokorpi.fi, p. 0500 848 686
Naisten harrastepesis/maakuntasarja Elina Reko, elinakatariina@gmail.com, puh. 050 310 4874
Kaikissa joukkueissamme on tilaa uusille pelaajille.

Mailajuniorien joukkueet kaudella 2018

JÄSENYYS 
KANNATTAA!

Kuntokeskus Palatsi: 
10-kortti 60 e (ei voi yhdistää muihin etuuksiin tai tarjouksiin)
Optikko Kangasniemi: 
aurinkolasit, piilolinssit ja silmälasit -15% 
Neste Kankaanpää: 
normaalihintaiset autonpesut -50%
Kukkapuoti Unikko: 
normaalihintaiset kukat ja lahjatavarat -10% 
RengasCenter Kankaanpää: 
normaalihintainen renkaanvaihto -10%

Kahvila-Konditoria Postelli: 
paikan päällä nautituista 
kahvilatuotteista -10%  
Kankaanpään Kukka Anttila: 
normaalihintaiset tuotteet
(ei koske adresseja) -10% 

K-Citymarket Kankaanpää: 
5% alennus ruokatarvikkeista (ei tupakointituotteet, alkoholi, 
äidinmaidonkorvikkeet, pantit ja plussatarjoukset) 
Team Sportia Kankaanpää: 
normaalihintaisista tuotteista vähintään -10%
Kesport Alppi: 
normaalihintaisista tuotteista alennusta, alennusprosentti 
vaihtelee tuoteryhmittäin, mm. lenkkarit ja tekstiilit -20%
Kuntokeskus COMBI: 
10-kortti jäsenille 72€,  3kk kortti jäsenille 194 €, 1kk kortti 65€ 

Kaudella 2018 maksut ovat seuraavat:

mailajuniorit.fi

Nyt on loistava mahdollisuus
olla näkyvillä lasten, nuorten ja 
liikuntaa harrastavien arjessa. 

Hinnat (alv 0%, ei lisätä alvia) 
Kausi 2018 – hinta 400 €
Kaudet 2018 – 2019, hinta 700 €
Kaudet 2018 – 2020, hinta 900 €
Hinta sisältää banderollin valmistuksen ja mahdollisen 
ilkivallan sattuessa yhden uusinnan sopimuskauden aikana.

.

Lunasta yrityksellesi KENTTÄMAINOS
harjoituskentän tekonurmen päätyaitaan.

Kenttämainos on kaikkien kenttää, liikuntapolkuja ja latuja 
käyttävien näkyvillä ympäri vuoden.

Mainospaikka
Kooltaan noin 1 x 3 metrinen 

säänkestävä värillinen banderolli

Varmista samalla yrityksesi näkyvyys vuosien 2019 ja 2020 leireillä!
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lukkokeskus.com
LUKKOKESKUS

Keskuskatu 55
38700 Kankaanpää

Keskuskatu 3, KANKAANPÄÄ
puh. (02) 576 600
avoinna ark. 9–17, la 10–14

www.autoluojus.fi

Audi A6 Sedan Business 2,0 TFSI 
132 A Start-Stop   -13  
130 tkm ,Autom. vaiht., Alv-väh.kelp, 
1-om., Huippusiisti, H-kirja, Xenon, 
Aut.ilm., ESP, Sport-ist., Aluv., Cruise, 
Lohkol., Multimedia, Bluetooth,   
 27 400€

Automyynti:  Jouni Sampakoski 040 528 3200,  Sanna-Kaisa Kiviniemi 040 505 6100   Automyynti avoinna: ma-pe 9-17, la 10-14

BMW 5-SARJA 520d Turbo A F10 
Sedan Busin A   -14  
60 tkm, Autom. vaiht., 1-om., Huip-
pusiisti, P-tutka, Xenon, Aut.ilm., 
Aluv., Cruise, Bluetooth, MMI
 
 34 800€

Toyota RAV4 2,2 D-CAT 4WD 
Premium A (MY13)   -13
108 tkm, 4x4, Autom. vaiht., Huippu-
siisti, H-kirja, Nahkaverh., Navi, P-tut-
ka, Ilmast., Aluv., Cruise, Met.väri, 
MP3, Sadetunn., Lohkol., Bluetooth, 
MMI, Webasto    32 500€

VW AMAROK DC Trendline 
Polar 2,0 TDI 103 4wd OR   -16
42 tkm, 4x4, Vähän ajettu, Huippu-
siisti, H-kirja, Aut.ilm., ESP, Vetok., 
Aluv., Cruise, CD, MMI, Webasto
 
 33 800€

Volvo XC60 D4 Momentum  
Business (MY13.2)   -13  
150 tkm, Alv-väh.kelp, 1-om., H-kir-
ja, Xenon, Aut.ilm., ESP, Vetok., Aluv., 
Cruise, Sadetunn., Bluetooth, Hf, 
MMI, Webasto,   
 27 900€

Kahvila-Konditoria Postelli: 
paikan päällä nautituista 
kahvilatuotteista -10%  
Kankaanpään Kukka Anttila: 
normaalihintaiset tuotteet
(ei koske adresseja) -10% 

Pesiksessä opitaan sosiaalisia taitoja ja hyvän yhteishengen merkitys. 

Yhteistiedot: Sanna Löytökorpi, sanna.loytokorpi@loytokorpi.fi, p. 0500 848 686
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pelipallot, peliasu, vapaa pääsy 
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ran jäsenmaksu, jolla saa yhteis-
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etuja. Nämä pakolliset kustan-

nukset maksetaan seuralle nor-
maalisti kahdessa erässä – tam-
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seuraavat kulut: pesisvarusteet, 
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sä pitkään, joten alkuunsa tehdyt 
hankinnat palvelevat useamman 
vuoden ajan. Räpylöitä, mailoja, 
kypäriä pystyy usein hankkimaan 
myös käytettynä, jolloin kustan-

nukset ovat hyvinkin maltilliset.  
Seuralla on myös omia varusteita, 
joita lainaamallakin pääsee har-
rastuksessa alkuun. Toivottavaa 
on, että pelaaja hankkii kesän 
pelejä varten itselleen nimilapun 
ja pelipaidan, jotka maksavat yh-
teensä noin 30 euroa/pelaaja.

Junioreiden pelaajamaksut on 
porrastettu iän perusteella. Pe-
laajamaksut nousevat hieman iän 
myötä, sillä myös sarjatoiminnan 
kulut – lisenssimaksut, sarjamak-
sut, tuomarikulut ja pallot – kas-
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siirryttäessä. 
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G-ikäiset              alle 9-vuotiaat 2 x 50 = 100 €/vuosi
F-ikäiset 9 - 10-vuotiaat 2 x 60 = 120 €/vuosi
E-ikäiset 11 - 12-vuotiaat 2 x 70 = 140 €/vuosi
D-ikäiset  13 - 14-vuotiaat 2 x 80 = 160 €/vuosi
C-ikäiset  15 - 16-vuotiaat 2 x 90 = 180 €/vuosi
B-ikäiset  17 - 19-vuotiaat 2 x 100 = 200 €/vuosi
Aikuispelaajat  20-vuotiaat ja
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Keskuskatu 3, KANKAANPÄÄ
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ka, Ilmast., Aluv., Cruise, Met.väri, 
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Yhteistiedot: Sanna Löytökorpi, sanna.loytokorpi@loytokorpi.fi, p. 0500 848 686
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C-tytöt 2018
C-tytöissä kaudella 2018 pelaa 11
innostunutta tyttöä,  Osa tytöistä
on pelannut yhdessä jo G- ja E-
ikäisestä saakka. Tytöt ovat 14-16
–vuotiaita. Kesän peleihin ja nuo-
risoleirille tytöt saavat vahvistusta 
muista joukkueista. 

Pelinjohdossa jatkavat Oulun 
Nuorisoleirillä  Itä-Länsi –pelis-
sä Lännen pelinjohtajaksi valittu 
Jerry Kerola sekä samassa pelissä 
huoltajana toiminut Paula Pelto-
nen. Valmennustiimissä – sekä 
joukkueen huoltajana – toimii 
Urpo Perna. Joukkueenjohtajan 
pestissä toimivat yhteisvoimin 
Peltomäen Leena ja Saaren Jan-
ne. Tyttöjen fysiikkavalmentajana 
on toiminut Tuulia Lohivuo teh-
den tytöille kuntosaliohjelmat, 
joita on talven ajan noudatettu. 
Tietenkään ei sovi unohtaa mui-
den vanhempien tärkeää tukea ja 
kannustusta. 

Talvikauden aikana tytöt ovat 
harjoitelleet monipuolisesti käy-
den mm. Lapualla hallissa harjoit-
telemassa sekä pelaamassa harjoi-
tuspelejä. Tytöt osallistuivat myös 
SMJ:n järjestämään talviturnauk-
seen maaliskuussa. 

Ulkokauden tytöt avasivat 21.-
22.4. Helsingissä järjestetyssä C-B 
–ikäisten alueleirillä. Alkulohkossa
vastassa olivat Hämeenkyrö ja Ko-
kemäki. Tytöt voittivat molemmat

ottelut ja etenivät jatkolohkoon. 
Jatkolohkossa vastassa olivat 

Oulu ja Vaasa. Tytöt voittivat mo-
lemmat pelinsä jatkolohkossa ja 
etenivät näin alueleirin finaaliin. 
Finaalissa vastassa oli Pöytyä. Pöy-
tyä kaatui finaalissa ja näin ollen C-
tytöistä tuli aluemestareita. Tästä 
on hyvä jatkaa kohti kesän pelejä.

Kauden 2018 tärkein tavoite 
on saavuttaa kilpasarjan paikka 
heinä-elokuun vaihteessa pelat-
tavalle Nuorisoleirille, joka tänä 
vuonna järjestetään Seinäjoel-
la. Karsintasarjan alkulohkossa 
C-tyttöjen kanssa sarjapaikoista
taistelevat Jalasjärvi, Hämeenkyrö
ja Pori 1. Kunhan tytöt selvittävät
tiensä leirin kilpasarjaan, asete-
taan sen jälkeen uusi tavoite.

C-tytöt pelaavat myös aluesar-
jaa tulevana kesänä. Uudet tuulet 
puhaltavat myös aluesarjassa, sillä 
tänä vuonna tytöt pelaavat Län-
tisen alueen aluesarjassa Etelä-
Pohjanmaan joukkueita vastaan. 
Alkusarjassa vastustajia ovat Vaa-
sa, Seinäjoki, Vimpeli ja Ruovesi. 
Aluesarjan lisäksi tytöt pelaavat 
muutaman Maakuntasarjan pelin 
sekä auttavat tarvittaessa B-tyttö-
jä, sekä kesän Suurleirillä D-tyttö-
jen joukkuetta. 

Pesäpallon täyteinen kesä on ty-
töillä siis tiedossa.

Leena Peltomäki ja Janne Saari

KUKKAPUOTI UNIKKO, KESKUSKATU 39, CITYMARKET KANKAANPÄÄ • puh. 0401380499 • kukkapuoti.unikko.ekukka.fi • MA-PE 9-17, LA 9-15, KESÄ SU 9-14

Kevään ja kesän juhlakausi alkaa taas! Kukat kruunaavat juhlan!
Kuvia Unikon sidonnoista näet instagramissa, facebookissa ja verkkokaupassa. Mallikansiota voit selata 
Kukkapuodissa. Tervetuloa valitsemaan juhliesi näköiset kukat. Kimput sidomme kädenkäänteessä ja 
asetelmatkin valmistuvat valikoimissa olevista kukista nopeasti!

Suunnittelemme juhlien ja muistotilaisuuksien 
koristelut toiveidesi mukaan, 
Myös pitopalvelun toiveita kuunnellen.

Muista valmistujaiset,
lakkiaiset ja rippijuhlat!

Sesonkiaikoina palvelemme joustavasti, pidennetyin aukioloajoin. 
Äitienpäiväviikolla avoinna joka päivä!

Helatorstaina 10.5.  ÄITIENPÄIVÄ KUKKAPAJA lapsille - kysy lisää Unikosta!

Helsingin alueleirimestarit: Karoliina Ranua, Suvi Saari, Oona Pelto-
mäki, Noora Kerola, Jade Vartiamäki, Venla Karttunen, Milla Hieta-
nen, Noora Vesanko, Katri Perna, Tiia Peltonen, Oona Pasori, Anniina 
Narmio. Alueleirille ei päässyt mukaan Tea Santahuhta, joka kuuluu 
vahvistuksena C-tyttöjen kokoonpanoon. 

Tyttöjen Superpesiksessä on
joukkueita yhteensä 32. Sarja 

pelataan neljässä alkulohkossa. 
Mailajuniorit pelaavat kovassa al-
kulohkossa B, jonka muut joukku-
eet ovat Fera 1 ja Fera 2 Raumalta, 
Hämeenkyrön Räpsä, Kirittäret 
Jyväskylästä, Loimaan Palloilijat, 
Pesäkarhut Porista ja Seinäjoen 
Maila-Jussit 2. B-lohkon taso on 
jälleen kerran erittäin kova ja tais-
telu jatkopaikoista tiukkaa. Vain 
lohkon kaksi parasta jatkaa ylem-
piin jatkosarjoihin suoraan lohko-
kolmosten ja –nelosten pelatessa 
jatkopaikasta vielä toisen lohkon 
lohkokolmosia ja –nelosia vastaan. 

Mailajuniorien B-tyttöjen ta-
voitteena on ylempään jatkosar-
jaan pääsy. Mitä sen jälkeen tulee, 
on plussaa, kertoo 1. pelinjohtaja 
Teemu Santahuhta. Tytöt ovat 
pääsääntöisesti pelanneet sa-
massa joukkueessa jo useamman 
vuoden ja kokoonpano on viime 
vuodesta muuttunut vain vähän. 

Talven mittaan on kuitenkin tehty 
muutoksia mm. ulkopelijärjestyk-
seen ja kesällä nähdäänkin tyttöjä 
myös uusilla pelipaikoilla. Suurin 
osa tytöistä pelaa kahta sarjaa, 
joten jonkin verran kokoonpano 
tullee kesän mittaan vaihtele-
maan kun pelaajille pitää antaa 
myös lepovuoroja. Odotukset ke-
sään ovat kuitenkin korkealla, to-
teaa joukkueen 2. pelinjohtaja Jyri 
Ryödi. Talviharjoittelu on ollut 
motivoitunutta ja halliaikaa on 
oman talviharjoitteluhallin puut-
tuessa haettu pitkin talvea Lapu-
alta, Seinäjoelta, Kauhajoelta ja 
Ilmajoelta. 

Talvikausi on ollut pitkä ja har-
joitusmatkat talviharjoitushallei-
hin mm. Lapualle ovat syöneet 
melko paljon resursseja, mutta 
uskon, että panostus on kannat-
tanut ja tuottaa hedelmää, kertoo 
joukkueenjohtaja Sanna Löytö-
korpi, joka on ollut myös erittäin 
tyytyväinen siitä, että joukkueen 

harjoituksissa on jatkuvasti ollut 
3-5 motivoitunutta valmentajaa
paikalla. Tämä on mahdollistanut
yksilöllisemmän valmennuksen.

Kausi alkaa kotona helatorstai-
na 10.5. klo 13, jolloin vastassa 
on tuttu kilpakumppani Hämeen-
kyrön Räpsä. Tervetuloa kauden 
kotiavausta seuraamaan. 

Joukkueessa pelaavat: Julia Nu-
karinen, Juulia Löytökorpi, Jonna 
Katajamäki, Pauliina Kulmala, 
Noora Viitasalo, Mia-Maria Viita-
nen, Sanni Männistö, Emmi Kan-
nosto, Emma Visulaaka, Janette 
Niemi, Ninni Ryödi, Sara Löytö-
korpi ja Tea Santahuhta.

Pelinjohtajat: Teemu Santahuh-
ta ja Jyri Ryödi, valmennus Aki 
Rajahalme, Lauri Uurasjärvi, Valt-
teri Kleemola ja Ville Väliaho. Fy-
siikkavalmennus Jenna Viitanen. 
Huolto Niina Nukarinen ja fyssari 
Heidi Kallio.

Sanna Löytökorpi

Tyttöjen Superissa 
kova taso

B-tytöt kaudella 2018.

Kuva: Leena Peltomäki
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on pelannut yhdessä jo G- ja E-
ikäisestä saakka. Tytöt ovat 14-16
–vuotiaita. Kesän peleihin ja nuo-
risoleirille tytöt saavat vahvistusta
muista joukkueista.

Pelinjohdossa jatkavat Oulun
Nuorisoleirillä Itä-Länsi –pelis-
sä Lännen pelinjohtajaksi valittu
Jerry Kerola sekä samassa pelissä
huoltajana toiminut Paula Pelto-
nen. Valmennustiimissä – sekä
joukkueen huoltajana – toimii
Urpo Perna. Joukkueenjohtajan
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Tietenkään ei sovi unohtaa mui-
den vanhempien tärkeää tukea ja
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Talvikauden aikana tytöt ovat
harjoitelleet monipuolisesti käy-
den mm. Lapualla hallissa harjoit-
telemassa sekä pelaamassa harjoi-
tuspelejä. Tytöt osallistuivat myös
SMJ:n järjestämään talviturnauk-
seen maaliskuussa.
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22.4. Helsingissä järjestetyssä C-B
–ikäisten alueleirillä. Alkulohkossa
vastassa olivat Hämeenkyrö ja Ko-
kemäki. Tytöt voittivat molemmat

ottelut ja etenivät jatkolohkoon.
Jatkolohkossa vastassa olivat

Oulu ja Vaasa. Tytöt voittivat mo-
lemmat pelinsä jatkolohkossa ja
etenivät näin alueleirin finaaliin.
Finaalissa vastassa oli Pöytyä. Pöy-
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on hyvä jatkaa kohti kesän pelejä.
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on saavuttaa kilpasarjan paikka
heinä-elokuun vaihteessa pelat-
tavalle Nuorisoleirille, joka tänä
vuonna järjestetään Seinäjoel-
la. Karsintasarjan alkulohkossa
C-tyttöjen kanssa sarjapaikoista
taistelevat Jalasjärvi, Hämeenkyrö
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tiensä leirin kilpasarjaan, asete-
taan sen jälkeen uusi tavoite.

C-tytöt pelaavat myös aluesar-
jaa tulevana kesänä. Uudet tuulet
puhaltavat myös aluesarjassa, sillä
tänä vuonna tytöt pelaavat Län-
tisen alueen aluesarjassa Etelä-
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Kevään ja kesän juhlakausi alkaa taas! Kukat kruunaavat juhlan!
Kuvia Unikon sidonnoista näet instagramissa, facebookissa ja verkkokaupassa. Mallikansiota voit selata 
Kukkapuodissa. Tervetuloa valitsemaan juhliesi näköiset kukat. Kimput sidomme kädenkäänteessä ja 
asetelmatkin valmistuvat valikoimissa olevista kukista nopeasti!

Suunnittelemme juhlien ja muistotilaisuuksien
koristelut toiveidesi mukaan, 
Myös pitopalvelun toiveita kuunnellen.

Muista valmistujaiset,
lakkiaiset ja rippijuhlat!

Sesonkiaikoina palvelemme joustavasti, pidennetyin aukioloajoin.
Äitienpäiväviikolla avoinna joka päivä!

Helatorstaina 10.5. ÄITIENPÄIVÄ KUKKAPAJA lapsille - kysy lisää Unikosta!

Helsingin alueleirimestarit: Karoliina Ranua, Suvi Saari, Oona Pelto-
mäki, Noora Kerola, Jade Vartiamäki, Venla Karttunen, Milla Hieta-
nen, Noora Vesanko, Katri Perna, Tiia Peltonen, Oona Pasori, Anniina 
Narmio. Alueleirille ei päässyt mukaan Tea Santahuhta, joka kuuluu 
vahvistuksena C-tyttöjen kokoonpanoon. 
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pelataan neljässä alkulohkossa.
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kulohkossa B, jonka muut joukku-
eet ovat Fera 1 ja Fera 2 Raumalta,
Hämeenkyrön Räpsä, Kirittäret
Jyväskylästä, Loimaan Palloilijat,
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telu jatkopaikoista tiukkaa. Vain
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piin jatkosarjoihin suoraan lohko-
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jatkopaikasta vielä toisen lohkon
lohkokolmosia ja –nelosia vastaan.
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voitteena on ylempään jatkosar-
jaan pääsy. Mitä sen jälkeen tulee,
on plussaa, kertoo 1. pelinjohtaja
Teemu Santahuhta. Tytöt ovat
pääsääntöisesti pelanneet sa-
massa joukkueessa jo useamman
vuoden ja kokoonpano on viime
vuodesta muuttunut vain vähän.

Talven mittaan on kuitenkin tehty
muutoksia mm. ulkopelijärjestyk-
seen ja kesällä nähdäänkin tyttöjä
myös uusilla pelipaikoilla. Suurin
osa tytöistä pelaa kahta sarjaa,
joten jonkin verran kokoonpano
tullee kesän mittaan vaihtele-
maan kun pelaajille pitää antaa
myös lepovuoroja. Odotukset ke-
sään ovat kuitenkin korkealla, to-
teaa joukkueen 2. pelinjohtaja Jyri
Ryödi. Talviharjoittelu on ollut
motivoitunutta ja halliaikaa on
oman talviharjoitteluhallin puut-
tuessa haettu pitkin talvea Lapu-
alta, Seinäjoelta, Kauhajoelta ja
Ilmajoelta.

Talvikausi on ollut pitkä ja har-
joitusmatkat talviharjoitushallei-
hin mm. Lapualle ovat syöneet
melko paljon resursseja, mutta
uskon, että panostus on kannat-
tanut ja tuottaa hedelmää, kertoo
joukkueenjohtaja Sanna Löytö-
korpi, joka on ollut myös erittäin
tyytyväinen siitä, että joukkueen

harjoituksissa on jatkuvasti ollut
3-5 motivoitunutta valmentajaa
paikalla. Tämä on mahdollistanut
yksilöllisemmän valmennuksen.

Kausi alkaa kotona helatorstai-
na 10.5. klo 13, jolloin vastassa
on tuttu kilpakumppani Hämeen-
kyrön Räpsä. Tervetuloa kauden
kotiavausta seuraamaan.

Joukkueessa pelaavat: Julia Nu-
karinen, Juulia Löytökorpi, Jonna
Katajamäki, Pauliina Kulmala,
Noora Viitasalo, Mia-Maria Viita-
nen, Sanni Männistö, Emmi Kan-
nosto, Emma Visulaaka, Janette
Niemi, Ninni Ryödi, Sara Löytö-
korpi ja Tea Santahuhta.

Pelinjohtajat: Teemu Santahuh-
ta ja Jyri Ryödi, valmennus Aki
Rajahalme, Lauri Uurasjärvi, Valt-
teri Kleemola ja Ville Väliaho. Fy-
siikkavalmennus Jenna Viitanen.
Huolto Niina Nukarinen ja fyssari
Heidi Kallio.

Sanna Löytökorpi

Tyttöjen Superissa 
kova taso

B-tytöt kaudella 2018.

Kuva: Leena Peltomäki
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19€
kpl

RULLAKAIHDINMALLISTOMME UUDISTUI. 
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Poistamme nyt  
varastorullaverhot

EXTRA 
ALELLA
Rajoitettu n. 300 kpl erä Kotimaisia verhoja

• Markiisit • Kaihtimet •   
• Pystylamellit • Asennus • Mittauspalvelu •

Leveydet 80-190 cm

Puh. 02 578 1550   
Kuninkaanlähteenkatu 

Kankaanpää
move@taajamapalvelut.fi

www.ainolanmajoitus.com

Keskuskatu 39 Citymarket, 38700 Kankaanpää puh. (02) 572 1008
kankaanpaan.apteekki@apteekit.net

www.kankaanpaankeskusapteekki.fi

Jussi Hautaniemi Oy  
Venesjärventie 3  Kankaanpää

www.rckankaanpaa.fi  ma-pe 8-17, la 9-13
puh. 02 569 066  040 553 1622

Jussi Hautaniemi Oy
Venesjärventie 3 • Kankaanpää • www.rckankaanpaa.fi 

ma-pe 8-17, la 9-13 • puh. 02 569 066 • 040 553 1622

KUKKIA - FLOWERS

kankaanpaankukka.fi

ma-pe 9-18
la 8.30-16
su 10-16

- 1932 -
ANTTILA

Kauniit ja tuoreet kukat 
elämäsi jokaiseen
hetkeen
Keskuskatu 53, Kankaanpää
(Marivarumon vieressä)

p. 02 572 1070

www.kankaanpaankukka.ekukka.fi

• ristiäiset
• syntymäpäivät
• konfirmaatiot
• valmistujaiset
• häät
• merkkipäivät
• hautajaiset

Kukkakauppa kotonasi!

Keskuskatu 53, Kankaanpää (Marivarumon vieressä)

p. 02 572 1070

Täyden palvelun ammattitaitoinen  
KUKKA JA HAUTAUSTOIMISTO   
Hautauspalvelu päivystys  

24h p. 0400 517950

Legendaarinen  
KÄENKOSKIKESKUS  
järven rannalla!

       OLEMME FACEBOOKISSA!

Hiihtokeskuksentie 35
www.kaenkoskikeskus.fi

La 5.5. Neljänsuora HALUATKO JÄRJESTÄÄ  häät tai juhlat  upeissa maisemissa? OTA YHTEYTTÄ:  p. 044 989 4374 tai 
salamaviihde@gmail.com

Kankaanpäässä jo perinteiseksi 
muodostuneet tyttöjen kevät-

turnaukset aloitetaan D-tyttöjen 
kevätturnauksella lauantaina 
5.5.2018. Turnauksia on tarkoitus 
järjestää myös kahtena seuraa-
vanakin lauantaina – E-tyttöjen 
turnaus on lauantaina 19.5. ja F-
tytötkin saattavat järjestää oman 
pienen turnauksensa lauantaina 
12.5. 

Voi sanoa, että Kankaanpäässä 
järjestettävät tyttöjen pesisturna-
ukset ovat odotettuja ja kovata-
soisia, kun katsoo ilmoittautuneita 
joukkueita. Esimerkiksi D-tyttöjen 
turnaukseen saapuu joukkueita 

Satakunnasta, Pohjanmaalta ja 
Etelä-Suomesta. Kauimmat saa-
puvat jopa 350 kilometrin päästä 
ja majoittuvat paikkakunnalle jo 
edellisenä iltana.

Tänä vuonna D-tyttöjen turna-
us tuli täyteen kolmessa päivässä, 
siitä kun kutsut oli lähetetty. Muu-
tama joukkue olisi vielä halunnut 
mukaan, mutta turnauksen aika-
taulu ja muut resurssit tulivat vas-
taan.

D-tyttöjen turnaukseen osal-
listuu kaikkiaan 18 joukkuetta. 
Kilpasarjassa on 12 joukkuetta ja 
pelisarjassa 6 joukkuetta. Mailaju-
nioreiden omat tytöt osallistuvat 

turnaukseen kahdella joukkueella, 
vanhemmilla kilpasarjaan ja nuo-
remmilla pelisarjaan.

E-tyttöjen turnaus on lauantai-
na 19.5. Ilmoittautuneita joukku-
eita on Mailajunioreiden lisäksi 
seitsemän. Porista 2, Raumalta 2 
sekä joukkueet Nurmosta, Ruove-
deltä ja Janakkalasta. Ensimmäiset 
ottelut alkavat aamulla klo 09.30 
ja turnaus päättyy noin klo 17.30. 

Joukkueiden valmentajat ja pe-
laajat ovat tehneet koko talven 
ajan loistavaa työtä. Vihdoin pääs-
tään taas aloittamaan pelikausi.

Satu Ritari ja Ari Mylly

Kevään pesisturnaukset 
Kankaanpäässä

Mailajuniorien turnaukset pyörähtävät käyntiin tulevana lauantaina 5.5. harjoituskentillä. 

MAILAJUNIORIT 
2018

Tekstit: Mailajuniorien vetäjät 
ja pelaajat
Kuvat: Martti Tikka
Taitto: Tiina Suoja
Paino: Alma Manu Oy, Tampere 

Kankaanpään Seudun 
ilmoitusliite
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Harrastepesis eli tutummin fir-
mapesis on oiva syy kerätä 

työ- tai harrastusyhteisön innok-
kaat jäsenet mukaan ja lähteä 
porukalla kohottamaan yhteis-
henkeä pesäpallon merkeissä. 
Harrastepesissarja pyörähtää 
käyntiin jo kuudetta kertaa. Jouk-
kueiden määrät ovat vuosittain 
vaihdelleet 5 – 8 joukkueen välillä. 
Viime kaudella voiton sarjassa vei 
Bar&Grill Varikon ja Moda Muoti-
kulman yhteisjoukkue. 

Firmapesiksen säännöt ja otte-
luohjelma on pyritty räätälöimään 
joukkueiden toiveiden mukaan. 
Myös tänä keväänä ilmoittautu-
neiden joukkueiden kesken pide-
tään tapaaminen, jossa laaditaan 

yhteiset pelisäännöt. Aloituspala-
veri tullaan järjestämään viikolla 
21, ja tilaisuus on avoin kaikille 
kiinnostuneille. Ilmoittautuminen 
on avoinna tähän ajankohtaan 
saakka.

Tänä keväänä firmapesis pol-
kaistaan käyntiin yhteisten harjoi-
tusten ja harjoituspelien muodos-
sa, jolloin osallistumaan pääsee 
myös yksittäiset innokkaat pelaa-
jat, joista kootaan mahdollisuuk-
sien mukaan sarjaan yksi joukkue. 
Harrastepesiksessä tärkeintä on 
hauskuus ja onnistumisen koke-
mukset, joita pesis varmasti tarjo-
aa kaikille osallistujille.

Nyt innolla keräämään kasaan 
omaa porukkaa! Kaksi periaa-

tetta on hyvä kuitenkin muistaa: 
pelaajien suositeltava alaikäraja 
on 15 vuotta ja Pesäpalloliiton 
pelaajalisenssin kaudelle 2018 
hankkineet ”aktiivipelaajat” eivät 
voi pääsäännön mukaan osallis-
tua pelaajana harrastepesikseen 
– mahdolliset poikkeukset mieti-
tään tapauskohtaisesti ja ne voivat 
koskea enintään maakuntasarjan 
tasolla pelaavia.

Aktiivista rekrytointia suori-
tetaan viikolla 18 yrityskäyntien 
muodossa. Mikäli haluat meidät 
paikan päälle tai lisäinfoa aihees-
ta, olethan yhteydessä Jennaan 
tai Heiniin.

Jenna Viitanen, Heini Pasanen

Firmapesis kesällä 2018
–  Hinta 340€ / joukkue
–  Mahdollisuus osallistua myös yksilönä, 
 hinta 30€
–  Vapaaehtoinen sporttiturva 25€ 
–  Aloituspalaveri maanantaina 21.5. 
 klo 19.00 Sataedulla
–  Yhteisharjoitukset/harjoituspelit 
 viikolla 22

Harrastepesis 
starttaa jälleen

Viime kesän pronssijoukkue Kankaanpään Salibandy.

Viime kesän hopeajoukkue Pohjois-Satakunnan Liikenne.

Tarkkuutta ja onnistuneita osumia tarvitaan
harrastepesiksessäkin.

Viime kesän mestarijoukkue Bar&Grill Varikko/Moda Muotikulma.

Harrastesarjassa pelataan pilke silmäkulmassa.

– Alustavat ilmoittautumiset/lisätiedot:
 Jenna Viitanen, viitanen.jenna@gmail.com,  
 puh. 050 5922703
 Heini Pasanen, heini87@gmail.com,   
 puh. 050 3770010

•  Paavo Tuori  050 553 0215 
•  Juhani Tuori   044 553 0215
•  Veera Vanhatalo 050 525 9443
•  Heidi Tuori  050 520 8344

www.kalaki.fi

Nämäkin asunnot
myynnissä meillä.

Katso kaikki kohteemme: 
etuovi.com, oikotie.fi
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19€
kpl

RULLAKAIHDINMALLISTOMME UUDISTUI. 
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Poistamme nyt  
varastorullaverhot

EXTRA 
ALELLA
Rajoitettu n. 300 kpl erä Kotimaisia verhoja

• Markiisit • Kaihtimet •   
• Pystylamellit • Asennus • Mittauspalvelu •

Leveydet 80-190 cm

Puh. 02 578 1550   
Kuninkaanlähteenkatu 

Kankaanpää
move@taajamapalvelut.fi

www.ainolanmajoitus.com

Keskuskatu 39 Citymarket, 38700 Kankaanpää puh. (02) 572 1008
kankaanpaan.apteekki@apteekit.net

www.kankaanpaankeskusapteekki.fi

Jussi Hautaniemi Oy  
Venesjärventie 3  Kankaanpää

www.rckankaanpaa.fi  ma-pe 8-17, la 9-13
puh. 02 569 066  040 553 1622

Jussi Hautaniemi Oy
Venesjärventie 3 • Kankaanpää • www.rckankaanpaa.fi 

ma-pe 8-17, la 9-13 • puh. 02 569 066 • 040 553 1622

KUKKIA - FLOWERS

kankaanpaankukka.fi

ma-pe 9-18
la 8.30-16
su 10-16

- 1932 -
ANTTILA

Kauniit ja tuoreet kukat 
elämäsi jokaiseen
hetkeen
Keskuskatu 53, Kankaanpää
(Marivarumon vieressä)

p. 02 572 1070

www.kankaanpaankukka.ekukka.fi

• ristiäiset
• syntymäpäivät
• konfirmaatiot
• valmistujaiset
• häät
• merkkipäivät
• hautajaiset

Kukkakauppa kotonasi!

Keskuskatu 53, Kankaanpää (Marivarumon vieressä)

p. 02 572 1070

Täyden palvelun ammattitaitoinen  
KUKKA JA HAUTAUSTOIMISTO   
Hautauspalvelu päivystys  

24h p. 0400 517950

Legendaarinen  
KÄENKOSKIKESKUS  
järven rannalla!

       OLEMME FACEBOOKISSA!

Hiihtokeskuksentie 35
www.kaenkoskikeskus.fi

La 5.5. Neljänsuora HALUATKO JÄRJESTÄÄ  häät tai juhlat  upeissa maisemissa? OTA YHTEYTTÄ:  p. 044 989 4374 tai 
salamaviihde@gmail.com

Kankaanpäässä jo perinteiseksi 
muodostuneet tyttöjen kevät-

turnaukset aloitetaan D-tyttöjen 
kevätturnauksella lauantaina 
5.5.2018. Turnauksia on tarkoitus 
järjestää myös kahtena seuraa-
vanakin lauantaina – E-tyttöjen 
turnaus on lauantaina 19.5. ja F-
tytötkin saattavat järjestää oman 
pienen turnauksensa lauantaina 
12.5. 

Voi sanoa, että Kankaanpäässä 
järjestettävät tyttöjen pesisturna-
ukset ovat odotettuja ja kovata-
soisia, kun katsoo ilmoittautuneita 
joukkueita. Esimerkiksi D-tyttöjen 
turnaukseen saapuu joukkueita 

Satakunnasta, Pohjanmaalta ja 
Etelä-Suomesta. Kauimmat saa-
puvat jopa 350 kilometrin päästä 
ja majoittuvat paikkakunnalle jo 
edellisenä iltana.

Tänä vuonna D-tyttöjen turna-
us tuli täyteen kolmessa päivässä, 
siitä kun kutsut oli lähetetty. Muu-
tama joukkue olisi vielä halunnut 
mukaan, mutta turnauksen aika-
taulu ja muut resurssit tulivat vas-
taan.

D-tyttöjen turnaukseen osal-
listuu kaikkiaan 18 joukkuetta. 
Kilpasarjassa on 12 joukkuetta ja 
pelisarjassa 6 joukkuetta. Mailaju-
nioreiden omat tytöt osallistuvat 

turnaukseen kahdella joukkueella, 
vanhemmilla kilpasarjaan ja nuo-
remmilla pelisarjaan.

E-tyttöjen turnaus on lauantai-
na 19.5. Ilmoittautuneita joukku-
eita on Mailajunioreiden lisäksi 
seitsemän. Porista 2, Raumalta 2 
sekä joukkueet Nurmosta, Ruove-
deltä ja Janakkalasta. Ensimmäiset 
ottelut alkavat aamulla klo 09.30 
ja turnaus päättyy noin klo 17.30. 

Joukkueiden valmentajat ja pe-
laajat ovat tehneet koko talven 
ajan loistavaa työtä. Vihdoin pääs-
tään taas aloittamaan pelikausi.

Satu Ritari ja Ari Mylly

Kevään pesisturnaukset 
Kankaanpäässä

Mailajuniorien turnaukset pyörähtävät käyntiin tulevana lauantaina 5.5. harjoituskentillä. 

MAILAJUNIORIT 
2018

Tekstit: Mailajuniorien vetäjät 
ja pelaajat
Kuvat: Martti Tikka
Taitto: Tiina Suoja
Paino: Alma Manu Oy, Tampere 

Kankaanpään Seudun 
ilmoitusliite
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Harrastepesis eli tutummin fir-
mapesis on oiva syy kerätä 

työ- tai harrastusyhteisön innok-
kaat jäsenet mukaan ja lähteä 
porukalla kohottamaan yhteis-
henkeä pesäpallon merkeissä. 
Harrastepesissarja pyörähtää 
käyntiin jo kuudetta kertaa. Jouk-
kueiden määrät ovat vuosittain 
vaihdelleet 5 – 8 joukkueen välillä. 
Viime kaudella voiton sarjassa vei 
Bar&Grill Varikon ja Moda Muoti-
kulman yhteisjoukkue. 

Firmapesiksen säännöt ja otte-
luohjelma on pyritty räätälöimään 
joukkueiden toiveiden mukaan. 
Myös tänä keväänä ilmoittautu-
neiden joukkueiden kesken pide-
tään tapaaminen, jossa laaditaan 

yhteiset pelisäännöt. Aloituspala-
veri tullaan järjestämään viikolla 
21, ja tilaisuus on avoin kaikille 
kiinnostuneille. Ilmoittautuminen 
on avoinna tähän ajankohtaan 
saakka.

Tänä keväänä firmapesis pol-
kaistaan käyntiin yhteisten harjoi-
tusten ja harjoituspelien muodos-
sa, jolloin osallistumaan pääsee 
myös yksittäiset innokkaat pelaa-
jat, joista kootaan mahdollisuuk-
sien mukaan sarjaan yksi joukkue. 
Harrastepesiksessä tärkeintä on 
hauskuus ja onnistumisen koke-
mukset, joita pesis varmasti tarjo-
aa kaikille osallistujille.

Nyt innolla keräämään kasaan 
omaa porukkaa! Kaksi periaa-

tetta on hyvä kuitenkin muistaa: 
pelaajien suositeltava alaikäraja 
on 15 vuotta ja Pesäpalloliiton 
pelaajalisenssin kaudelle 2018 
hankkineet ”aktiivipelaajat” eivät 
voi pääsäännön mukaan osallis-
tua pelaajana harrastepesikseen 
– mahdolliset poikkeukset mieti-
tään tapauskohtaisesti ja ne voivat 
koskea enintään maakuntasarjan 
tasolla pelaavia.
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Kankaanpäässä vietetään lähi-
vuosina junioripesäpalloilijoi-

den parasta aikaa eli leirielämää 
oikein kunnolla. Kankaanpää, 
Pomarkku ja Kokemäki keräävät 
kahden seuraavan vuoden aika-
na pesisleireille tuhansia lapsia 
ja nuoria ympäri Suomen. Pienet 
pesäpalloilijat tuovat tietysti mu-
kanaan lukemattoman määrän 
vanhempia, perheenjäseniä ja 
kannustajia tutustumaan kotikun-
tiemme loistavaan tarjontaan.

Loppukesän 2019 valtakunnalli-
nen Naperoleiri järjestetään Mai-
lajuniorien, Kankaanpään Mailan 
ja Pomarkun Pyryn yhteistyönä. 
Pesäpalloleirien suosio on nykyi-
sin todella suurta, osallistujamää-
rät ovat paisuneet jatkuvasti ja 
ensi kesän leirille odotetaankin 
jo lähes 100 joukkuetta ympäri 
Suomen. Naperoleiri on tarkoitet-
tu G- ja F-ikäisille eli pelaajat ovat 
pääosin alle 10-vuotiaita. Osa 
joukkueista tulee majoittumaan ja 

myös pelaamaan Pomarkussa.
Alkukesällä 2020 jatketaan lei-

rielämää Kankaanpäässä ja Koke-
mäellä Etenee-alueleirin merkeis-
sä. Satakunnan ja Pohjanmaan 
alueiden yhteinen leiri on nykyi-
sellään jo yli 100 joukkueen leiri, 
joka kerää osallistujia myös ympä-
ri Suomen. Sen järjestelyvastuun 
kantavat Mailajuniorit yhdessä 
Kankaanpään Mailan ja Kokemä-
en Kova-Väen kanssa. Nuorem-
mat leiriläiset pelaavat Kokemä-
ellä ja Kankaanpäähän odotetaan 
noin 60 – 70 E- ja D-ikäistä jouk-
kuetta. Pelaajat ovat iältään noin 
11 – 14-vuotiaita.

Molempien leirien osalta ve-
tovastuu on pääosin Kankaan-
päässä. Leirien valmisteluista ja 
toteuttamista kantavat päävas-
tuun KaMan Lauri Kujanpää ja 
Mailajuniorien Heini Pasanen. He 
muodostavat tiiviin parivaljakon 
kahden seuraavan leirin ajaksi ja 
vaihtavat tehtäviään keskenään 

leirien välillä. Lauri toimii Nape-
roleirin johtajana ja Heini apulai-
sena – vuoden 2020 alueleirille 
osat sitten vaihtuvat. Näin leiri-
osaamista saadaan kerrytettyä ja 
hyödynnettyä joustavasti myös 
tulevaisuuttakin ajatellen. 

”Pomarkussa on järjestetty 
pesisleiri viimeksi vuonna 1997, 
joten tuleva Naperoleiri on hyvin 
merkittävä juttu pomarkkulaisil-
le. Odotukset leirin suhteen ovat 
korkealla - toivotaan että saadaan 
kaikille ikimuistettava leirikoke-
mus, josta riittää hyvää sanotta-
vaa jälkeenpäinkin”, toteaa leirin 
järjestelytoimikunnan jäsen ja 
Pomarkun Pyryn puheenjohtaja 
Juha Räihä. 

Kesän 2019 Naperoleirin osalta 
valmistelut ovat jo hyvässä vauh-
dissa. Tässä kohtaa onkin sopiva 
aika tehdä katsausta leirin johta-
jien ajatuksiin muutamien kysy-
mysten muodossa.

Matti-Pekka Salo

Pesisleirien valmistelun 
huumaa 
Kesien 2019 ja 2020 leirivalmistelut etenevät hienosti

Tulevien leirien johtajat Lauri Kujanpää ja Heini Pasanen tekevät 
parhaansa, että lapsille saadaan järjestettyä laadukkaat pesisleirit.

Lauri Kujanpää, KaMa

Millainen naperoleiri Kankaan-
päässä halutaan järjestää?

– Laadukas leiri. Meillä on tääl-
lä Kankaanpäässä ja Pomarkussa 
kaikilta osin mahtavat olosuh-
teet järjestää Naperoleiri. Tämä 
yhdistettynä hyvin toimiviin seu-
raorganisaatioihin ja haluun jär-
jestää laadukas tapahtuma, on 
mielestäni hyvä pohja ajatellen  
kesää 2019.

Miten Naperoleirin valmistelut 
ovat edenneet?

– Olemme saaneet leiriorgani-
saation kasattua ja jokaiseen eri 
vastuualueeseen on löytynyt hyvin 
tekijöitä. Olen positiivisesti yllätty-
nyt siitä, miten innokkaasti ihmiset 
ovat lähteneet mukaan vastuuteh-
täviin. Kankaanpään kaupunki ja 
Pomarkun kunta ovat suhtautu-
neet leiriin positiivisesti. Kuntien 
vahva tuki onkin leiriorganisaa-
tiolle tärkeää ja mahdollistaa leirin 
järjestämisen laadukkaasti.

Miten kolmen seuran yhteistyö 
on toiminut?

– Oikein hyvin. Seurat ja ihmi-
set ovat pääosin jo entuudestaan 
hyvinkin tuttuja toisilleen, joten 
suuria yllätyksiä ei ole tullut vas-
taan. Kaikki kolme ovat aktiivisesti 
toimivia seuroja, joten tekijöitä on 
kyllä riittävästi. 

Miten talkooväki voi ilmoittautua 
mukaan?

– Leirin järjestämiseen tarvitaan 

noin 250 talkoolaista. Talkoolais-
ten rekrytointi ajoittuu tiiviimmin 
ensi talvelle ja keväälle. Kerääm-
me talkooväen pääosin seuraor-
ganisaation kautta, joten otta-
malla yhteyttä johonkin seuroista 
pääsee osallistumaan kyllä leiri-
talkoisiin. Jos talkoolaiseksi tulija 
tulee seuraväen ulkopuolelta, voi 
ottaa yhteyttä leirin talkoopääl-
likköön Tapani Männistöön (puh. 
0500-493190). 

Heini Pasanen, Mailajuniorit

Toimit naperoleirin apulaisjoh-
tajana - millaiselta tuo rooli on 
tuntunut?

– Tuntuu hyvältä, että seuran 
hallitus on ottanut minut avoimes-
ti mukaan toimintaan ja osoitta-
nut luottamusta tarjoamalla vas-
tuutehtävän isossa ja tärkeässä 
tapahtumassa. Vaikka moni asia 
leirin järjestämisessä on minul-
le vielä uutta, niin tartun innolla 
haasteeseen ja allekirjoitan ta-
voitteen laadukkaasta leiristä.

Olet melkoisen tuore seuratoimi-
ja - mikä innosti sinut lähtemään 
vahvasti mukaan myös leirijärjes-
telyihin?

– Tykkään haasteista ja seuran 
tuki oli minulle iso asia päätöksen 
teossa. Omat leirikokemukset lap-
suudesta sekä viime kesältä omien 
lasten kanssa antoivat myös kipi-
nän olla mukana leirijärjestelyissä, 
jos siihen tulee mahdollisuus. Lei-
rit ovat lasten lomien kohokohtia 
ja niissä on mahtava tunnelma.

Pesisleirit tarjoavat lapsille hauskoja ja ikimuistoisia kokemuksia.
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Rivieera avattu
Lounas klo 11–15

Äitienpäivän lounas
Kattaukset klo 12, 14 ja 16

Varaukset  
info@rivieera.com

Tervetuloa!
TAPALANKATU 7, 34700 KANKAANPÄÄ  
info@rivieera.com tai 050 592 7618

Kuva: MJ arkisto


