VUODEN 2020 PALKITUT
Erityismaininnat
G-tytöt oranssit

Vuoden kehittynein Nella Hakanen
Vuoden yleistaituri Hertta Räikkälä
Vuoden tsemppari Oona Halminen

G-tytöt mustat

Vuoden ulkopelaaja Jenny Kalliomäki
Vuoden sisäpelaaja Siiri Kenttä
Vuoden kehittynein Selja Mäntysalo

F-tytöt

Kauden ahkera ja hyväntuulinen harjoittelija
Helmi Vuorela
Kauden sisukas ilopilleri Sofia Katajamäki
Kauden kehittynein lyöntitaituri Friia Äpätti

E-tytöt

Vuoden ulkopelaaja Iida-Maija Aromaa
Vuoden monipuolisin Siiri Heininen
Vuoden kehittynein Miina Vienola

D-tytöt

Monitaituri Iina Salminen
Lyöjätykki Emmi Santasalo
Kehittynein Veera Kuusisto

C-tytöt

Sisäpelaaja Inka Sepponen
Ulkopelaaja Saini Puisto
Monipuolinen taitaja Riia Nevalainen

B-tytöt

Sisäpelaaja Janette Niemi
Monipuolisin Tiia Peltonen
Esimerkillinen kapteeni Amanda Frantsila

Kiertopalkinnot
Vuoden G-tyttö

Lotta Aaltonen

Vuoden G-tyttö on ahkera harjoituksissa kävijä ja osallistuja
toiminnassa. Talvikaudella tapahtui kovaa kehitystä. Vuoden G-tyttö
on hyväntuulinen, iloinen, kova harjoittelija ja joukkueen tasaisin
suorittaja. Kauden aikana odotettu kunnarikin syntyi. Tämä neito
pääsee kokeilemaan siipiään ensi kaudella F-tyttöihin.
Vuoden F-tyttö

Aada Heiskanen

Vuoden F-tyttö on ahkera ja kuuliainen harjoittelija. Kehitys kesän
aikana on ollut huimaa niin sisä- kuin ulkopelissäkin. Pelaa
ensimmäistä vuottaan ja silti peliälyä löytyy todella paljon. Hyvä
joukkuepelaaja ja hyvällä asenteella mukana
Vuoden E-tyttö

Lilja Leppänen

Vuoden E-tyttö on erittäin taktinen pelaaja ja kehittynyt viime
kaudesta huimasti. Pelaajalla itsellään on halua kehittyä pelaajana,
mikä näkyy myös harjoittelussa. Tämä välillä kovapäinenkin vuoden
E-tyttö on Lilja Leppänen.
Vuoden D-tyttö

Aida Kähkönen

Vuoden D-tyttö on motivoitunut harjoittelija, joka omalla
aktiivisuudellaan innostaa myös muita harjoittelemaan. Todellinen
ulkopelin taitaja ja sisäpelissä myös isossa roolissa.
Vuoden C-tyttö

Aini Rajala

Vuoden C-tyttö on ollut joukkueen kantava voima koko kauden.
Uskomaton etenemisvoima yhdistettynä heitto- ja lyöntivoimaan luo
tehokkaan yhdistelmän pesäpalloilijalle, urheilullinen ote kaikkeen
tekemiseen ja iloinen mieli tukevat valintaa vuoden C-tytöksi. Hän on
myös kova treenaaja ja innokas uuden oppija. Kaikki edellytykset
tulla huippupesäpalloilijaksi tulevaisuudessa!

Vuoden B-tyttö

Tea Santahuhta

Tämä vielä ensi kaudellakin B-ikäinen pelaaja on joukkueensa
kantavia voimia niin sisä- kuin ulkopelissäkin. Runkosarjassa tämä
pelaaja sijoittui lyöjätilastossa sijalle 7 (6+33 lyötyä juoksua) ja
ulkopeliä johtaa rautaisella otteella lautasen äärellä.
Vuoden NSS pelaaja

Anniina Narmio

Suomarin lyhyen kauden aikana Anniina palkittiin kesän peleissä
monesti. Hän pelasi rohkeaa ulkopeliä siparina. Sisäpelissä hän
kantoi vaihtajan roolinsa vahvasti. Luotettava ja sitoutuva
joukkuepelaaja.
Vuoden NYP pelaaja

Tiia Peltonen

Tämä nuori pelaaja on jo toista kautta Majuttarien tärkeimpiä
pelaajia. Joukkueessa eniten lyötyjä kärkilyöntejä, yhteensä 65 kpl ja
etenijätilaston 5. sija 33 tuodulla juoksulla. Monipuolinen, teknisesti
taitava pelaaja, jolla on hurja etenemisvoima yhdistettynä
erinomaiseen peliälyyn sekä rautaisiin hermoihin. Hän pelaa tällä
kaudella ansaitusti myös Superpesistä Pesäkarhujen riveissä.
Vuoden tyttölukkari

Tea Santahuhta

Ykköspesiksen parhaimpia lukkareita. Pelasi hienon kauden myös Btytöissä lukkaroiden lähes koko kauden kahta sarjaa. Korkea tolppa
ja hyvä heittokäsi sekä hyvät hermot aseenaan.

Vuoden tuomari

Milla Kuusisto

Aina valmis tuomaroimaan, kiinnostunut tuomaritoiminnasta ja
halukas kehittymään. Jämäkkä, hyvä tuomari, jolle on turha
pelinjohtajien tulla valittamaan!
Vuoden pelinjohtajat

Jyrki Pellonperä ja Lauri
Uurasjärvi

Suomi tuli tutuksi näille pelinjohtajille kaudella 2020. He toimivat
kaudella 2020 sekä naisten ykköspesiksen että B-tyttöjen
pelinjohdossa eri rooleissa, vuoroin viuhkassa ja vuoroin mailassa.
Majuttaret sijoittuivat ykköspesiksessä lohkonsa sijalle 2 ja taistelivat
uudella ilmeellä päädystä Superin nousukarsinoihin. B-tytöt
selvittivät tiensä mitalipeleihin ja ottivat seurahistorian parhaan
sijoituksen eli neljännen sijan tyttöjen superpesiksessä. Upeita
saavutuksia molemmat ja erinomaista työtä pelinjohtokaksikolta!
Vuoden Sisupelaaja

Jade Vartiamäki

Tämä pelaaja loukkaantui alkukesästä syöksyessään. Parin viikon
huilitauko muuttui lopulta koko loppukesän sivussaoloksi kun
vamma ei odotetusti parantunutkaan. Pelaaja kiersi joukkueidensa
mukana kuitenkin kaikki B-tyttöjen ja naisten ykköspesiksen
vieraspelit toimien joukkueiden huoltajana ja kannustaen
joukkuekavereitaan
Vuoden nuoret pelinjohtajat

Inka Kamppi ja Wilma
Viinamäki

Tytöt ovat olleet sitoutuneita, oma-aloitteisia, idearikkaita ja
innostuneita. Ottavat kaikki yksilöinä huomioon, ovat reiluja ja
osaavat suunnitella sekä toteuttaa ikätasoisia harjoituksia pienille
pesäpalloilijan aluille

Vuoden talkoolainen

Essi Koivisto

Tämä seura-aktiivi on jo vuosia kunnostautunut kuvaamalla paljon
erityisesti nuorempien joukkueiden pelejä, jonka lisäksi hän oli
päävastuussa paljon kehuja saaneesta kotisivu-uudistuksesta
Vuoden MAJU-tiimi
Mailajuniorien G-mustat joukkue, jonka iloinen kannustus on
raikunut mm. Majuttarien ja suomarissa pelaavien omien
pelinjohtajien Suvin ja Oonan peleissä koko kesän ajan. Joukkueessa
on näkynyt iloinen, positiivinen meininki.
Majuttaret haluavat palkita joukkueen tytöt pienellä muistamisella!

