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Veto valmiina kultajahtiin

Pojan paluu
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Taitto: Järviseudun
Mediatalo Oy / Eija Pippola
Ilmoitusmyynti:
Eija Niemistö
Painopaikka: Botnia Print,
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Kannen kuva: Mari Ruuska
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Ja niinhän siinä sitten kävi, että Veto palasi kultakantaan viiden hopeisen mitalin jälkeen.
Joukkueesta huokui jo kauden alussa sellainen tekemisen meininki,
joka sitten kantoi loppuun saakka. Pieniä vastoinkäymisiä oli välillä, mutta usko ja tahto omaan tekemiseen ei loppunut missään vaiheessa. Runkosarjan selkeä voitto, ja siitä eteneminen kohti loppuottelua vahvalla
esityksellä ja jopa näytöstyyliin, ei jättänyt ketään vetolaista kylmäksi.
Loppuotteluvaihe oli kireä ja siinä mentiin pitkän kaavan kautta,
mutta lopulta viimeisessä ottelussa Veto otti omansa ja oli ratkaisuottelussa selkeästi vahvempi.
Tulevasta kesästä on tulossa ennennäkemätön ja jännittävä, sillä uusia haastajia on nousemassa kärkikastiin. Kouvola on vahvistunut, ja Joensuu on jo useana vuonna ollut lähellä nappisuoritusta.
Veto jatkaa samalla miehistöllä kuin viime kaudella ja osoitti vahvuutensa hallipeleissä voittamalla mestaruuden Joensuun nenän edestä.
Uskon, että näemme värikkään ja vaiherikkaan pesiskesän. Innokkaat
fanit ja runsaslukuinen yleisö kokoontuvat jälleen Saarikentälle sankoin joukoin, ja lähdemme kauteen tavoitteena pitää Poika Vimpelissä.
Junioripuolella joukkueiden lukumäärä on 15, ja toiminnassa on mukana yli 30 vapaaehtoista vetäjää, joten heidän merkitys on todella tärkeä
seuralle. Juniorityö on edelleen seuramme tukipilareita ja siihen olemme myös panostaneet. Seuran juniorivalmentajaksi palkattu Mikko Kanala omalta osaltaan vahvistaa juniorivalmennusta ja tuo uusia tuulia

meidän kyvykkäille ja lahjakkaille junioreille.
Koripallossa naiset pelasivat kolmatta kauttaan Korisliigassa ja tänä
vuonna pudotuspelipaikka jäi yhden voiton päähän. Junioripuolella Atytöt pelasivat valtakunnallista I-divisioonaa ja selvittivät tiensä Final
Four -lopputurnaukseen.
YU-, hiihto- ja kuntoilujaosto on käynnistänyt toimintaansa ja järjestänyt talven mittaan erilaisia tempauksia.
Vuosikokouksessa syksyllä 2016 hyväksyttiin fanitiimi virallisesti Vedon toimintaan mukaan omaksi jaostoksi, joka helpottaa toiminnan
pyörittämistä käytännön tasolla. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan,
mitä tuleva kesä tuo tulleessaan fanien toimesta.
Seuran toimisto ja fanikauppa siirtyivät uusiin tiloihin Nelimarkan
liikekiinteistöön maaliskuussa. Nyt pystymme palvelemaan entistä paremmin meidän innokkaita faneja.
Nuorisokuvat pitää kesätaukoa, mutta ohjelmisto jatkuu jälleen syksyllä.

Toivotan lukijoille aurinkoista kesää ja
jännittäviä hetkiä kansallispelimme parissa.
Vimpeli Veto ry
Tuomo Hovila
Puheenjohtaja

Avajaishumua Vedon toimistolla
Vimpelin Vedon toimisto ja fanituotekauppa muuttivat uusiin tiloihin sopivasti kauden
kynnyksellä. Tästä eteenpäin asiointi Vedon
väen kanssa tapahtuu Nelimarkan liiketalossa.
Avajaisia vietettiin parina päivänä pääsiäisviikolla, ja toimistolla kävi mukava kuhina aamusta iltapäivään.
– Muuttoa on suunniteltu kauan, ja asiat
varmistuivat kevään aikana. Nuorisotalon tuleva remontti antoi päätökselle tarvittavan loppusysäyksen, kertoo Vedon toiminnanjohtaja
Jukka-Pekka Kujala.
Kujala on erittäin tyytyväinen uuteen katutason sijaintiin. Toimistossa on nyt helppo
poiketa ja käydä samalla tutustumassa Vedon
laajaan fanituotevalikoimaan, joka on nyt saatu esille näyttävästi ja myymälähenkisesti.
– Ovet ovat avoinna tuttuun toimistoaikaan, joten ostoksille ehtii hyvin aina arkisin. Aukioloajoissa voidaan toki joustaa tilanteen mukaan. Kesäisin kylällä kulkee paljon

mökkiläisiä ja turisteja, joita Vedon tuotteet
kiinnostavat. Ostoksia pääsee edelleen tekemään otteluiden aikana myös kentän myymäläpisteestä. Nettikauppa palvelee tuttuun
tapaan Vedon kotisivuilla.
Toiminnanjohtajan mukaan fanituotteet
kuuluvat nykyään oleellisena osana urheiluseuratoimintaan. Tuoteryhmien kysyntä vaihtelee luonnollisesti vuodenaikojen mukaan.
– Tikkitakkia menee erittäin hyvin, ja jokin
aika sitten Veto-Reinot olivat kysytyin artikkeli. Kesäaikaan t-paidat ja lippikset ovat perinteisesti suosituimpia tuotteita. Viime kausien
tapaan pelaajien yltä on mahdollisuus ostaa
nimmarilla varustettu pelipaita. Tästä on aina hyvä tehdä ennakkovaraus ennen ottelun
alkua, Kujala selvittää.
Fanituotteet Vimpelin Vedolle toimittaa
lappajärveläinen Unique Branding Oy, joten
yhteistyö naapurikunnan kanssa toimii mallikkaasti tässäkin asiassa.

Veto kiinnostaa
Katariina Matilainen oli tutustumassa uusiin
toimitiloihin toisena avajaispäivänä.
– Nämähän ovat tosi kivat tilat, ja tässä on
vähän suuren maailman meininkiä, hän luonnehtii.
Veto-kuosiset asusteet kiinnostivat vimpeliläistä sen verran, että mukaan tarttui harmaa
naisten paita seuran logolla.
– Ostin itselleni myös paikan Saarikentältä.
Pyrin katsomaan kauden aikana kaikki kotipelit. Viime vuonna yksi ottelu jäi väliin, kun
olin Irlannissa matkoilla.
Syksyinen mestaruus ja sen jälkeiset juhlat
maistuivat Veto-fanin suussa makealle. Hän
uskoo, että alkava kausi saadaan päättää yhtä
riemukkaissa merkeissä.
– Aiomme juhlia tänä syksynä uudestaan!
Teksti ja kuvat:
Eija Niemistö

Vimpelin Vedon Superpesis-joukkue pisti viime syksynä
koko pesäpallohullun Vimpelin sekaisin napatessaan Pojan kotiin sykähdyttävän finaalisarjan päätteeksi. Näihin
muistoihin ja tunnelmiin on mukava palata pelinjohtaja
Sami-Petteri Kivimäen kanssa, kun uudet edesottamukset
odottavat jo aivan nurkan takana.
– Mikä teki Vimpelin Vedosta Suomen mestarin 2016?
Tärkeimmät tekijät olivat kova nälkä ja aito usko omaan
tekemiseen ja omaan joukkueeseen. Edeltävä kausi oli jo
käänteentekevä, vaikka viidennessä finaalissa koimme tappion. Pääsimme viime kaudella rakentamaan valmiimmaksi luomaamme pelitapaa, mikä kasvatti odotuksia ja tietoa
siitä, että mahdollisuudet mestaruuteen ovat hyvät, Sämpy Kivimäki kertaa.
Kolmatta vuottaan Vedon viuhkassa olevan pelinjohtajan mukaan mestaruus on näkynyt positiivisena sykkeenä joukkueen talviharjoittelussa, ja menestymisen nälkä on
vain kasvanut.
– Voitto vapautti valtavasti energiaa ja poisti ehkä jonkinlaista pakkoa, vaikka minun mielestäni joukkueesta ei
pakontunne näkynyt viime kaudella ulospäin. Mestaruus
on ollut niin kova unelma ja päämäärä kaikille, sillä osa oli
ollut häviämässä sitä monena vuonna putkeen. Tavoitteen
saavuttaminen on tuonut kauteen valmistautumiseen sopivan rentouden ja draivin, mikä on ollut aistittavissa joukkueen tekemisissä läpi talven.
Kivimäki tähdentää, että joukkue ei voittanut mestaruutta
pelkästään itselleen, vaan kirkkaimmat mitalit on omistettu
koko fanaattiselle yhteisölle.
– Yleisön uskomaton tuki viimeisessä pelissä oli yksi
isoimpia tekijöitä, että pystyimme sellaiseen esitykseen.
Kyllähän se on valtava etu, että paikalla on tuommoinen
väkimäärä, joka pitää käsittämätöntä meteliä. Kyse ei ollut
pelkästään buustista omalle joukkueelle, vaan se teki myös
vastustajan pelaamisesta erittäin vaikeaa.

Pelaajapolku kunnossa
Joukkueen talven harjoitukset ovat menneet suunnitelmien
mukaisesti. Kivimäen mielestä nyt ollaan jopa askel edellä
vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna.
– Näen, että tämä joukkue ei ole missään nimessä vielä
pelannut parhaita pelejään. Fysiikkatuloksissa ollaan menty
eteenpäin, ja pelillisesti on keskitytty sellaisiin asioihin, jotka ratkaisevat aikanaan pudotuspelimaailmassa. Niin ikään
henkinen puoli ja rohkeus pelata ratkaisupaikoissa ovat kasvaneet, ja nämä asiat tulivat ilmi selvästi halliturnauksen
otteluissa, hän selvittää.
– Tässä lajissahan voi voittaa kauden aikana kolme asiaa:
hallimestaruuden, runkosarjan ja ulkomestaruuden, eli hallista on hyvä aloittaa. Arvostamme voittoa ilman muuta hyvin paljon, Kivimäki jatkaa.
Joukkueen vähäiset muutokset, sopiva sisäinen kilpailu ja
nuorten pelaajien kehittyminen ovat antaneet omat etunsa
kauteen valmistautumiseen.
– Ääretön vahvuutemme on se, että meillä on varmasti
sarjan laajin materiaali. Jos jotain sattuu otteluruuhkissa,
pystymme siihen varautumaan ja kierrättämään pelaajia.
Kivimäki korostaa, että nuorten, mitat täyttävien pelaajien esiinmarssi Superin rinkiin ja muihin kokoonpanoihin,
kertoo omaa kieltään siitä, että seurassa tehdään asiat pitkäjänteisesti ja oikealla tavalla.

Vedon viime kausi päättyi riemukkaisiin kultajuhliin. Kuva: Mari
Ruuska.

– Vedon pelaajapolkua on koko ajan vahvistettu, ja meillä
on tarjolla C-ikäisistä ylöspäin omanikäisten sarjajoukkueita
niin omassa seurassa kuin yhteistyössä Halsuan ja Vetelin
kanssa. Aikuisten pelejä on mahdollisuus päästä pelaamaan
suomensarjassa, farmisopimuksen kautta Ykköspesiksessä tai
Superpesiksessä. Siinä on nuorille pelaajille aika otollinen
putki tarjolla. Näin pystytään elämään koko ajan vähän pidemmälle ja panostamaan pelaajien tulevaisuuteen.

Neljä kovaa kokoonpanoa
Tulevan Superpesis-kesän vahvimmiksi kokoonpanoiksi
”Sämpy” Kivimäki nostaa Vedon ohella Sotkamon, Joensuun ja Kouvolan.
– Uskon näiden neljän joukkueen erottuvan pitkässä juoksussa. Olen silti edelleen sitä mieltä, että kuka tahansa voi
voittaa kenet tahansa yksittäisessä pelissä. Joka joukkueesta
löytyy pelaajia, jotka voivat kääntää jakson yhdellä suorituksella tiukoissa tilanteissa.
Viuhkamies povaa, että Sotkamon lähtö uuteen kauteen
voi olla aiempaa haastavampi tiettyjen muutosten ja loukkaantumisten jälkeen.
– Luulen, että Sotkamo on kuitenkin meille loppukaudesta kovin vastustaja. Mielenkiintoista on myös nähdä, miten
Seinäjoki-Koskenkorva -akselilla pelataan. Molemmilla on
porukka, jolla tavoitellaan neljän joukkoon pääsystä. Heidän kanssaan saadaan varmasti hienoja paikallisvääntöjä
aikaiseksi.

Yhdessä eteenpäin
Millaista pesistä Veto tulee tarjoamaan kannattajilleen kaudella 2017? Tätä asiaa Kivimäki lähtee purkamaan niin sisäkuin ulkopelin kantilta.
– Vastaan, että saman tyyppistä, mitä nyt ollaan kaksi
vuotta pelattu. Ulkopelissä päästimme viime vuonna vähiten juoksuja koko sarjassa, mutta siihen olemme hakeneet
vieläkin lisää tietynlaista pelaavuutta. Haluamme olla aktiivisia ja aloitteellisia. Meillä on aivan jumalattoman hyvä
lukkari, joka mahdollistaa meille tiettyjä asioita. Ulkopeli on
hyvin roolitettua, ja fysiikka on kovaa jokaisella pelipaikalla.
Sisäpelissä joukkue pääsi kuluneella kaudella uudenlaisessa

Sami-Petteri Kivimäki luotsaa Vedon Superpesis-miehistöä nyt kolmatta kauttaan. Kuva: Niina Elgland

pelityylissään syvemmälle, ja tällä saralla pelinjohtaja odottaa edelleen jatkuvuutta.
– Meillä on varmasti kokonaisuutena sarjan kovalyöntisin joukkue. Läpilyönnin uhka tarjoaa aina mahdollisuuksia, mutta sen rinnalla on paljon muita asioita: etenemisen
kehittäminen ja yksittäisen juoksun lyöminen, joka on ollut
yksi painopiste kauteen valmistauduttaessa.
Pelinjohtajalta lähtee terveisiä myös Saarikentän fanaattiselle yleisölle ja kannattajajoukoille.
– Sanoin syksyllä mestaruuden jälkeen, että tämä ei ole
itsestäänselvyys. Olemme joukkueenkin kanssa puhuneet siitä, että nyt pitää nauttia, kun ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on mahdollisuus pelata voitosta. On tärkeää,
että arvostaisimme sitä ja nauttisimme siitä koko yhteisönä,
ja muistaisimme, että tässä mennään yhdessä niin hyvinä
kuin huonoina hetkinä, Kivimäki tähdentää.
– Joukkueen itseluottamus on kova. Se ei ole ylimielisyyttä, vaan aitoa uskoa siihen, mitä on tehty. Jos kaikki potentiaali saadaan irti, ja joukkue pysyy terveenä, silloin meitä
ei kukaan voita kolmea kertaa. Se on ihan päivänselvä asia.
Teksti:
Eija Niemistö

TIKLI.COM
Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kujala toivottaa Veto-fanit
tervetulleiksi tutustumaan uuteen toimistoon ja tuotemyymälään.

Katariina Matilainen ihasteli Veto-kuosisia asusteita.

Severi Lassila (vas.), Henri Puputti ja Janne Heimonen edustivat Superpesis-joukkuetta toisena avajaispäivänä. Toimistolla kunniapaikalla oleva Poika napattiin
mukaan yhteispotrettiin.
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Vimpelin Vedon
Superpesis-miehistö 2017
Mikko Haukkala
32-vuotias Mikko Haukkala
on Ylihärmän Pesis-Junkkareiden kasvatti. ”Leksa” kertoo harrastuksekseen lentopalloilun. Yrittäjänä työskentelevän kopparin mielestä Vedossa on parasta ihan kaikki.
”Kiitos!” kuuluvat hänen ytimekkäät terveiset kotiyleisölle.

Matias Rinta-aho
Metsästystä ja kalastusta harrastavan Matias Rinta-ahon
mielestä Vedossa on parasta se, että hommat toimivat. Kotiuttajana esiintyvän ja etukentällä pelaavan
”Maasturin” ammatti on vielä hakusessa. Vimpelin omalla
kasvatilla on ikää 24 vuotta.
”Kohta se taas alkaa, ei muuta kuin Saarikentälle!” huikkaa
hän tervehdyksensä vimpeliläiskannattajille.

Janne Heimonen
Sairaanhoitajana työskentelevä Janne Heimonen harrastaa
elokuvien katselua, lukemista
ja koiran kanssa ulkoilua. Vedon kasvatin pelipaikka löytyy lautasen äärestä ja sisäpelissä hän rääpii niitä tilanteita,
mitä jäljelle jää. 23-vuotiaan
”Heimon” mielestä hienointa Vedossa on se, kun kaikki ovat tunteella mukana.
”Kiitos viimeisestä, syksyllä
sama uusiksi!” lähtee hänen
viestinsä kotikatsomoihin.

Jere Saukko
Alajärven Ankkureissa pesisoppinsa saanut Jere Saukko pitää Vimpelin Vedon yhteisöllisyyttä isossa arvossa.
Pesistä harrastava ”Jerppe”
on iältään 23-vuotias. Etenijä-vaihtajana esiintyvä opiskelija laittaa Saarikentän kannattajille seuraavat toivotukset:
”Jatketaan siitä mihin viime
vuonna jäätiin!”.

Elmeri Anttila
Elmeri Anttilan mielestä Vimpelin Vedossa on parasta
osaava valmennus ja mahdollisuus menestyä. 16-vuotias
opiskelija harrastaa kaikennäköisiä mailapelejä, mitä opiskeluiltaan ja treenaamiseltaan ehtii. Vaihtaja-kotiuttajana esiintyvä ”Elmu” viihtyy
ulkopelissä kopparin paikalla.
”Tulkaa jatkossakin saareen
kannustamaan!” kuuluu Vedon kasvatin toive vimpeliläisyleisölle.

Taneli Lassila
Vimpelin oma kasvatti Taneli Lassila harrastaa kuntosalilla käyntiä. Hänen mielestään Vedon huippujuttu
on yhteisöllisyys. Ulkopelissä lukkarina ja mailan varressa vaihtajana esiintyvä opiskelija on iältään 18-vuotias.
”Tervetuloa Saarikentälle seuraamaan Suomen parasta pesäpalloa!” lähtevät ”Taunon”
terveiset kannattajille.

Arttu Ruuska
Arttu Ruuska on Halsuan
Toivon kasvatti. 19-vuotiaalla opiskelijalla on rooli niin sisä- kuin ulkopelissä. Lähes kaikenlaista urheilua harrastavan ”Arskan”
mukaan Vedossa ovat parasta innokkaat fanit, Saarikenttä sekä joukkuetoverit.
”Malttakaa vielä hetki, sitten
päästetään!” hän tervehtii kotikatsomoa.

Ville Takala
Ville Takalan mielestä Vimpelin Vedon ykkösjutut ovat
kotiyleisö ja Saarikenttä.
19-vuotias varusmies on Veteli Pesiksen kasvatti. Etenijänä ja vaihtajana esiintyvä ”Pitkäville” nappaa ulkokentällä
pallot kiinni polttolinjassa.
”Tervetuloa kesällä saareen!”
hän heittää terveisiä Vedon
kannattajille.

Täytemiehen roolissa esiintyvä Teemu Isoketo on Siimavinnin Suunnistuksen kasvatteja. Hevoskuiskaajana
työskentelevä ”Luigi” harrastaa pesäpalloilua. Parasta
Vedossa on hänen mukaansa yhteisöllisyys. Teemun terveiset lähtevät kaikille tutuille
sinne kotisohville!

Tuomo Lönnmark nähdään
sisäpelissä vaihtajana ja ulkokentällä ykkösvahdin roolissa. Jääkiekkoa harrastavalla
”Lönnillä” on ikää 35 vuotta.
Vetelin Urheilijoiden kasvatti
työskentelee alumiinityöntekijänä. Hänen mielestään Vedossa on parasta kotiyleisö.
”Tule seuraamaan Severi Lassilan edesottamuksia!” pitkän
linjan vetolainen toivottelee.

Timo Hanhisalo
24-vuotiaan Timo Hanhisalon harrastuksiin kuuluvat
metsästys ja kalastus. ”Tirsa”
tykkää siitä, kun kaikki hommat toimivat Vedossa hyvin.
Vähän kaikenlaisissa rooleissa joukkueessa esiintyvä
Halsuan Toivon kasvatti on
ammatiltaan rakennusmies.
”Katsomot täyteen kesällä!”
hän esittää toiveen kotiyleisölle.

Vimpelin Vedon yhteisöllisyyttä arvostava Perttu Ruuska on saanut pesisoppinsa
Halsuan Toivossa. 16-vuotias
koululainen nähdään joukkueessa kotiuttajan tehtävissä.
”Peran” harrastuksiin kuuluvat kaikenlaiset pallopelit.
”Toivottavasti mahdollisimman moni löytää tiensä Saarikentälle, ja jatketaan tunnelmankin osalta siitä mihin viime
syksynä jäätiin!” hän tuumaa.

Severi Lassila
Severi Lassila on Vedon oma
kasvatti. 24-vuotiaan opiskelijan harrastuksiin kuuluu salibandy. ”Seve” nähdään ulkopelissä linjassa ja sisällä hänelle kelpaavat kaikki tehtävät.
Kopissa ”Seppo” on omien
sanojensa mukaan rooliton.
Vimpelin Vedon parhaita juttuja hän ei lähde turhaan
erittelemään, sillä seurassa
pelaa ehdottomasti kaikki.
”Tervetuloa seuraamaan ja
kannustamaan meitä Saarikentälle!”, hän toivottelee.

Sami Haapakoski
Vaihtajana ja polttajana
pelaava Sami Haapakoski on ammatiltaan yrittäjä.
35-vuotias ”Sigge” on Ylivieskan Kuulan kasvatteja.
Liikuntaa harrastavan urheilijan mielestä Vedossa on parasta koko seura. Kotiyleisöä hän tervehtii simppelisti:
”Terveiset yleisölle!”

Janne Mäkelä
Janne Mäkelä on Vimpelin
oma kasvatti. 35-vuotias jokeri työskentelee kevytmetallivalurina. Golfia harrastava ”Mäksä” pitää arvossa Vedon yhteisöllisyyttä.
”Vielä joudutte ainakin vuoden
mua kattoa kentällä”, kuuluvat hänen terveisensä.

Olli Heikkala
Veteli Pesiksessä lajiin tutustunut Olli Heikkala on insinööriopiskelija. Hän kertoo roolikseen joukkueessa sen, mitä ”Sämpy” kesän aikana tulee keksimään. ViVe:n yhteisöllisyyttä arvostava ”Höykkis” on iältään 21 vuotta.
”Kesällä nähdään!” hän moikkaa kotiyleisöä.

Joonas Suominen
Halsuan Toivossa pesiksen
pariin päätynyt Joonas Suominen esiintyy joukkueessa
etenijäjokerina. Kaikenlaisia
pallopelejä harrastava opiskelija on iältään 22 vuotta.
”Jonen” mielestä Vedossa
ovat parasta joukkue ja fanit.
”Jatkakaa samaan malliin!”,
”Jones” kannustaa kotiyleisöä.

Mikko Kanala
Perttu Ruuska

Teemu Isoketo

Tuomo Lönnmark

Vaihtajana ja polttajana esiintyvä Mikko Kanala harrastaa
golfia ja frisbeegolfia. Pesäpalloilijan ja juniorivalmentajan ammateissa toimiva ”Kanis” on Halsuan Toivon kasvatti. 24-vuotiaan urheilijan
mukaan Vedon parhaat asiat
ovat yhteisö ja kotikenttä.
”Jatketaan siitä mihin jäätiin!”
hän huikkaa terveisensä.

Henri Puputti

Jussi Haapakoski
Kakkospelinjohtaja Jussi Haapakoski viihtyy vapaa-aikanaan perheen, kössin ja kaikenmoisten pallopelien parissa. Ilmastoinnin puhdistajana
työskentelevä ”Haapiainen”
on iältään 39 vuotta. Ylivieskan Kuulan kasvatin mukaan
Vimpelin Vedon parhaat asiat
ovat yhteisöllisyys ja ”hullu” Saarikentän yleisö. Terveiset kotiyleisölle kuuluvat:
”Terve!”

Kari Kleemola

Pirkka-Pekka Ylisuutari
Huoltajan tehtävistä vastaava Pirkka-Pekka Ylisuutari on
myös osa Vedon mediatiimiä.
33-vuotias Vimpelin kasvatti on ammatiltaan graafinen
suunnittelija. Harrastekiekkoa ja -futista sekä vinyylilevyjen keräilyä harrastava
”Pp” tunnetaan myös nimillä ”Cp” ja ”Pööpee”. Vetolaisen mielestä kotiseurassa on
parasta se, että Vimpelin Veto
on isompaa kuin pesäpallo.
”Älkää pitäkö asioita itsestäänselvyytenä! Nautitaan menestyksestä!” hän muistuttaa Saarikentän yleisöä.

Raimo Koskela

Kari Kleemolan harrastuksena on metsästys ja hän onkin ammatiltaan ketunpyytäjä viimeisessä polvessa. Joukkueen valmentajalla on ikää
45 vuotta. Vedon kasvatti
pitää kotiseurassaan suuressa arvossa yhteisöllisyyttä.
”http://www.kauppalehti.fi”,
lähtevät ”Kankean” terkut
katsojille.

Kalastuksen ja pesiksen parissa viihtyvä Raimo Koskela
on joukkueen paras kotiuttaja. 69-vuotias eläkeläinen
pitää Vedon seurahenkisyydestä. ”Raipe” on Tuohiperän Täräyksen kasvatteja.
”Muistetaanhan kannustaa!”
kuuluvat hänen terveisensä.

Jussi Järvinen
Katsomovalmennuksesta vastaava Jussi Järvinen toimii Eepeen ryhmäpäällikkönä. Toukokuussa nelikymppisiään
viettävä ”Laturi” harrastaa
pesiksen junioritoimintaa ja
raveja. Maila-Jussien kasvatin mielestä parasta Vedossa
on ammattimaisen Superpesis-joukkueen ympärille muodostuva höyrypäinen yhteisö.
”Lisää höyryä ja hämmennystä Saarikentälle!” hän kehottaa kotikatsojia.

Osku Mäkelä
Osku Mäkelä on Vedon
kasvatti. 28-vuotias myyjä toimii joukkueen apupoika-Anterona. Musiikkia ja metsästystä harrastavan Oskun mielestä Vedossa on parasta Järvisen Jussi.
”Toppatakki päälle ja keväästä
katsomoon!” kannustaa hän
väkeä liikkeelle.

Tekstit: Eija Niemistö, kuvat: Vimpelin Veto

33-vuotias Henri Puputti on
Kankaanpään Mailan kasvatti. Myyntipäällikkönä työskentelevä ”Pudu” harrastaa
penkkiurheilua ja vain kerran vuodessa golfia, koska
siinä menee hermot. Sisäpelin multipelaaja esiintyy ulkokentällä kopparin tontilla.
”Eipä podeta katsomossakaan
mestaruuskrapulaa!” muistuttelee hän kannattajia.

Sami-Petteri Kivimäki
Kuntoilua harrastava Sami-Petteri Kivimäki on ammatiltaan valmentaja. 32-vuotias
”Sämpy” on Seinäjoen Maila-Jussien kasvatti. Joukkueen
pelinjohtajan/päävalmentajan mielestä Vedossa on parasta kokonaisuus, yhteisöllisyys ja ylpeys omasta seurasta.
”Taas mennään -yhdessä!”
hän lähettää terveisiä joukkueen kannattajille.

Vimpelin Nuorisokuvat
elämyksiä elokuvissa / 3D -digital
Puh. 040-529 7677
www.vimpelinveto.fi
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My name is Ruuska, Perttu Ruuska

Kylmähermoinen mailataituri ja symppis joukkuepelaaja. Perttu Ruuskasta on moneksi.

Teinisensaatio. Ihmepoika. Halsuan Patrik Laine. Multilahjakkuus
– keksi itse lisää.
Urheilumedia suolsi viime kaudella ylistäviä vertauskuvia ja
sekosi täysin nuoresta vetolaisesta, joka iski itsensä kerralla läpi
pesäpallokansan sydämiin ja tietoisuuteen. Hehkutuksen kohdetta muistelot tuppaavat hitusen hymyilyttää.
– Tuo pyöritys oli ihan yhtä uutta kuin kaikki muukin, ja tulihan se yllätyksenä. Annoin juttujen mennä ohi, enkä edes hirveästi niitä lukenut. Halusin sulkea kaiken ylimääräisen pois ja
keskittyä ainoastaan pelaamiseen.
Moni on varmasti miettinyt ääneen tai vähintäänkin omassa
mielessään, kuinka ihmeessä 15-vuotias koululainen pystyy nousemaan yhdeksi ratkaisijaksi ja joukkueen sytyttäjäksi tilanteessa,
jossa ei ole kyse enemmästä tai vähemmästä kuin Suomen mestaruuden ratkomisesta kahdessa viimeisessä finaalissa. Huomionarvoista on vielä se seikka, että samainen kaveri esiintyi joukkueen
riveissä tätä ennen ainoastaan kolmessa runkosarjan ottelussa ja
talven hallipeleissä.
– Vähän alkuun oli jännä paikka lähteä neljänteen finaaliin,
kun sain tietää vasta edellisenä iltana, että pelaamaanhan tässä
mennään. Se oli silti tietyllä tapaa helppo tilanne itselleni, kun
sain pelata omaa peliä, eikä kukaan odottanut mahdottomia, hän
muistelee.
– Viidennen finaalin ajattelin ihan samalla tavalla kuin neljännenkin. Päävastuu oli siinäkin pelissä muilla miehillä, ja itse olin
tuomassa joukkueeseen vähän uutta.
Vaatimaton urheilija ei suostu ottamaan kunniaa edes joukkueen herättäjän roolista.
– Jotkut sanoivat näin, mutta se on jokaisen oma arvio. Onnistumiset toivat varmasti lisävirtaa, mikä tietyllä tavalla auttoi
joukkuetta hyviin suorituksiin.

Monessa mukana

C-poikiin, mutta kuinka paljon hän kesän kuluessa tässä porukassa esiintyy, se jää nähtäväksi.
– Ehkä leirin käyn pelaamassa, tosin sekin on vielä vähän auki.
A- ja B-pojissa tulen varmasti olemaan mukana, mutta mitä sarjaa
pelaan sitten miehissä, ja kuinka paljon, sitä ei kukaan osaa vielä
ennustaa. Pelien määrät pitää sovitella siihen malliin, että paukkuja riittää syksyyn, hän pohdiskelee.
Superin kokoonpanossa nuorukainen haluaisi esiintyä niin paljon kuin mahdollista.
– Siihenkin vaikuttaa moni asia. Meillä on kova rinki, ja paljon hyviä pelaajia.
Nuorten sarjoissa Pertulle ovat tulleet tutuiksi kaikki ulkopelipaikat, mutta polttolinja tuntuu hänelle omimmalta alueelta.
– Tulevaisuudessa tavoitteenani on pelata ulkopeliä myös miesten Superissa. Todennäköisesti sen aika ei ole vielä alkavana kautena, mutta joskus lähivuosina.

Maasturin mielessä monta mestaruutta
Matias Rinta-ahosta olisi voinut tulla hiihtäjä, kenties jopa
maamme huipulle. Hiihtoharrastus oli vahvasti hänen kuvioissaan mukana noin 13-vuotiaaksi saakka, kunnes valinta
oli tehtävä kahden lajin välillä. Matias valitsi pesäpalloilun.
– Matkat pitenivät hiihdossa, enkä enää jaksanut hiihtää
niitä, hän nauraa.
– Sprinteissä olin ihan hyvä, mutta en pitkillä matkoilla.
Maastohiihto on suomalaisille rakas laji, mutta pesishullu
Vimpelin kansa voi olla Rinta-ahon päätöksestä hyvillään.
Näin on myös urheilija itse, joka viime syksyn päätteeksi
pääsi joukkueineen tuulettamaan Suomen mestaruutta täpötäydellä Saarikentällä. Vaikka mestaruus oli miesten Superissa Matiakselle toinen, vasta jälkimmäinen tuntui oikeasti ansaitulta.
– Pelasin 2010 kaudella yhden pelin. Ei mitali tuntunut
silloin samalta kuin nyt.

haluan jatkaa pelaamista Suomen ylivoimaisesti parhaassa
joukkueessa. Lähdön takana oli alun perin takana halu nähdä ja kokea jotain uutta. Aika paljon vietin silti Vimpelissä
aikaani, ja pitkät ajomatkat tuntuivat raskailta. Muutenhan
Kouvola on hyvä ja vireä urheilukaupunki, mutta ei esimerkiksi yleisön tukea voi verratakaan siihen, mitä se täällä on.

Sotkamoa odotellaan

Voittaminen mielessä
Talven hallimestaruutta ratkottaessa Perttu Ruuska tuntui jatkavan siitä, mihin viime syksynä jäi. Varmuutta uhkuvan nuoren
miehen lyönneissä on kosolti taitoa ja ruutia, mistä kertoo omaa
kieltään myös hurja tutkalukema, joka on noussut enimmillään
175 kilometriin tunnissa.
– On vaikea sanoa, mitä luvun takaa löytyy. Ainut asia lyönnissä ei ole voima, vaan siihen vaikuttavat myös tekniikka ja muut
jutut. Olen vielä nuori, ja fysiikassa on edelleen paljon tekemistä, Perttu tuumaa.
Omiksi vahvuuksikseen pesäpalloilijana Ruuska nimeää lyöntipuolen lisäksi kylmäpäisyyden, josta sinivalkoinen yleisö on taatusti samaa mieltä.
– En oikein osaa ottaa paineita ratkaisupaikoissakaan. En ole
jännittäjä, vaan pelaan aika rohkeasti.
Ysiluokkalainen lahjakkuus sanoo olevansa kiinnostunut voittamisesta.
– Tottakai se on aina mielessä. Haluan kehittyä henkilökohtaisesti pelaajana vielä paljon, ja joukkueen menestyminen on se,
mikä ajaa eteenpäin. Vaikka yksi kulta on tullut, voitettavaa on
yhä rutkasti. Nälkä ei sen suhteen ole loppunut yhtään.
Perttu odottaa tulevalta kaudelta onnistumisia ja terveyttä sekä
tietenkin vellovaa yleisömerta Saarikentän katsomoihin.
– Onnistumiset tuovat
lisää vastuuta ja itseluottamusta, joten olisi tärkeää, että kausi lähtee hyvin käyntiin. Toivotaan, että väkeä tulee paikalle seuraamaan pelejä. Olen katsonut Ruudusta
uusintana viimeistä finaalia,
ja kun kuuntelee sitä meteliä, onhan se käsittämätöntä. Ei noin ainutlaatuista
tunnelmaa pysty kokemaan
montaa kertaa elämässään,
hän pyörittelee päätään.

Perttu Ruuskan ensimmäiset pesiskokemukset ajoittuvat hiekkalaatikkoikään. Halsualainen oli ainoastaan neljävuotias, kun pihapelit veivät hänet mukanaan isoveljien Artun ja Vilin kaveriksi.
– Meillähän oli kunnon pelit jo pienestä pitäen, ja kaikilla oli
kovasti kilpailuviettiä. Minut otettiin kuitenkin hyvin mukaan, ja
siellä joukossa menin nuorimpana ja pienimpänä. Meidän kanssamme kävivät pelaamassa
Kanalan veljekset, Kellokosken Kari, Suomisen Joonas
ja Hanhisalon Timo, eli pelikavereita on riittänyt, Perttu nauraa ja tähdentää, että
tänä päivänä veljeksillä ei ole
tarvetta kisailla keskenään.
– Kyllä me reilusti kannustamme toisiamme eteenpäin
ja arvostamme toistemme
onnistumisia.
Viiden-kuudenikäisenä
Perttu siirtyi harrastamaan
lajia G-junnuihin, ja siitä
lähti käyntiin myös hänen
peliuransa. Ikänsä puolesta
helmikuussa 16 vuotta täyttänyt palloilija mahtuu vielä
Perttu Ruuska sivaltaa vaarallisesti vasemmalta. Kuva: Mari Ruuska

Teksti ja kuvat:
Eija Niemistö

Matias Rinta-aholla on odottavainen tunnelma kauden alla. Kohta
päästään tositoimiin, ja taistelu mestaruudesta voi alkaa.

Kokemuksia Kouvolasta

Maasturi estää etenijöiden aikeet
varmalla etukenttätyöskentelyllään.
Kuva: Mari Ruuska

Välikadun Hammas
(06) 558 2008
050 917 1796

atro.anttila@fimnet.fi | Välikatu 5, Alajärvi

24-vuotias Rinta-aho on kahminut värikkään mitalisuoran
kokoelmiinsa niin junnuvuosinaan kuin miesten Superpesiksessä sinivalkoisiin pukeutuneena. Vimpelin kultakausi
2010 vierähti vetolaisella silloisen farmiseura Ankkureiden
Ykköspesis-kokoonpanossa ja Alajärven A-pojissa, edellä
mainittua yhtä ottelua lukuun ottamatta.
Kaudella 2015 Matias pakkasi kimpsunsa ja suuntasi uusien haasteiden perään Kouvolaan.
– Meni jonkin aikaa, että totuin paikkaan. Porukka ja valmennustiimi olivat tosi mukavia,
minut otettiin hyvin vastaan ja hommat
toimivat, hän kertaa.
Yksi kausi Kymenlaaksossa oli kuitenkin Rinta-aholle riittävä aika huomata, että veri vetää takaisin kotiseudulle.
– Tuli semmoinen olo, että

Matias Rinta-ahon ulkopelipaikka löytyy etukentältä, mutta välillä mies on esiintynyt myös kolmosvahdin roolissa.
– Kyllähän siinä tarvitaan jonkin verran rohkeutta, kun
lähellä pelaa. Ei sitä silti pelin aikana tule mietittyä. Treeneissä pelottaa paljon enemmän.
Sisäpelissä urheilija on aina nähty kotiuttajan tehtävissä.
– Meillä on niin hyvä tilanne, että pari miestä saa epäonnistuakin lyöntivuoroillaan, kun sieltä pystyy nousemaan
uudet esiin. Omia vahvuuksiani on vaikea eritellä. Olisiko
se tämä pitkä vipuvarsi, jolla saa pallon lähtemään kovaa,
hän naurahtaa.
Lempinimi Maasturi polveutunee juuri pitkänhuiskean
pelaajan ulkoisista avuista.
– En edes muista, kuka sen keksi. Olisikohan Haukkalan
Mikko tai Suorauhan Juha?
Tulevan kauden otteluista Matias odottaa erityisesti Sotkamon Jymyn kohtaamisia.
– On mukavaa lähteä taas pelaamaan sotkamolaisia vastaan ja päästä heitä löyhyttämään, hän virnistää.
– Jokaiseen otteluun pitää tietenkin asennoitua, että kaikki joukkueet ovat hyviä. Siitä ei tule yhtään mitään, jos pelaamaan mennään sellaisella asenteella, että kyllä tämä tästä
hoituu. Sen jälkeen joutuu vaikeuksiin.
Rinta-aho on saavuttanut pesäpalloilijana jo paljon, ja
monen pelaajan himoitsema Itä-Länsi -edustuskin tuli ansaittua viime kesänä. Vimpeliläinen ei arastele sanoa ääneen
kovaa päämäärää, joka hänen mielessään välkkyy tulevista
tavoitteista puhuttaessa.
– Haluan kokea, miltä tuntuu voittaa monta mestaruutta
putkeen. Ehkä se on seuraava tavoitteeni. Kaikki hommat
menestymisen eteen tehdään tietysti joukkueen kautta, ja
jos itselle jotain siinä sivussa tulee, se on pelkkää plussaa.

Luonnonrauhaa
Matias Rinta-aho on tällä hetkellä Vimpelin Teollisuusmaalauksen palkkalistoilla. Töiden ja pelaamisen vastapaino löytyy
luonnosta. Urheilija tunnustaa olevansa innokas metsästäjä
ja kalastaja. Eräkaverikin löytyy läheltä, omasta joukkueesta.
– Kleemolan Karin kanssa käydään paljon metsästämässä.
Ei me kyllä mitään ikinä saada, mutta mennään kuitenkin
metsään väijymään.
Matiaksen mielestä erityisen mukavaa on keitellä aamulla
kahvit ja lähteä aikaisin liikkeelle. Jos lintupaistin saa päivän päätteeksi mukaan, reissu on ollut oikein onnistunut.
– Lihoiksi vaan ja pakkaseen! Onhan se tosi hyvää, hän
vakuuttaa.
Teksti ja kuva:
Eija Niemistö

Vimpelin kesämarkkinat
Vimpelin
Saarikentällä

lauantaina
8.7.2017.

SUPERPESIS
Miehet Superpesis
La 6.5. ViVe-Seinäjoki
To 11.5. Raahe-ViVe
Su 14.5. ViVe-Hyvinkää
Pe 19.5. Kankaanpää-ViVe
Pe 26.5. ViVe-Imatra
Su 28.5. Kouvola-ViVe
Ti 30.5. ViVe-Koskenkorva
Pe 2.6. ViVe-Sotkamo
Su 4.6. Kempele-ViVe
Ti 6.6. Kitee-ViVe
Pe 9.6. Alajärvi-ViVe
Su 11.6 ViVe-Joensuu
To 15.6. Oulu-ViVe
La 17.6. ViVe-Kempele
Ti 20.6. Sotkamo-ViVe
Ke 28.6. Joensuu-ViVe
To 29.6. Imatra-ViVe
To 6.7. ViVe-Kouvola
Su 9.7. ViVe-Alajärvi
Ti 11.7. Hyvinkää-ViVe
Pe 14.7. ViVe-Raahe
Su 16.7. ViVe-Kitee
Ti 18.7. ViVe-Kankaanpää
Pe 21.7. Koskenkorva-ViVe
Ti 25.7. ViVe-Oulu
To 27.7. Seinäjoki-ViVe
+ jatkosarja

klo 15
klo 18
klo 16
klo 18
klo 18
klo 16
klo 18
klo 18
klo 17
klo 18
klo 18
klo 16
klo 18
klo 16
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 16
klo 18
klo 18
klo 15
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18

Tytöt Superpesis
su 7.5. ViVe-Vähäkyrö
pe 12.5. Ylihärmä-ViVe
ma 15.5. ViVe-Lapua
ma 22.5. ViVe-Haapajärvi
ti 30.5. Seinäjoki-ViVe
ma 5.6. ViVe-Nurmo
ti 13.6. Oulainen-ViVe

klo 17
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18

Pojat Superpesis
ma 8.5. ViVe-Sotkamo
ke 10.5. Oulu-ViVe
ma 15.5. Kitee-ViVe
ma 5.6 ViVe-Kempele
ma 12.6. ViVe-Oulu
ti 13.6. Sotkamo-ViVe
ma 19.6. Kempele-ViVe
ma 3.7. ViVe-Kitee

klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18

SUOMENSARJA
Naiset Suomensarja
ti 16.5. ViVe-Ilmajoki
to 18.5. Ylihärmä-ViVe
ke 24.5. Haapajärvi-ViVe
ma 29.5. Vähäkyrö-ViVe
ma 1.6. Pattijoki-ViVe
ke 7.6. ViVe-Lapua
(Lappajärvi)
pe 9.6. ViVe-Sievi		
la 17.6. ViVe-Seinäjoki
ti 20.6. ViVe-Oulainen
ti 27.6. ViVe-Haapajärvi
to 29.6. ViVe-Pattijoki
ti 4.7.
Oulainen-ViVe
pe 14.7. ViVe-Vähäkyrö
(Lappajärvi)
ti 18.7. Lapua-ViVe
ke 19.7. Sievi-ViVe
ke 2.8. Seinäjoki-ViVe
pe 4.8. ViVe-Ylihärmä
su 6.8. Ilmajoki-ViVe

klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 13
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 13

Miehet Suomensarja
la 20.5. Veteli-ViVe
ke 24.5. Ylistaro-ViVe
la 27.5. ViVe-Haapajärvi
ke 7.6. ViVe-Seinäjoki
ke 14.6. Koskenkorva-ViVe
ke 21.6. ViVe-Alavus
ti 27.6. ViVe-Kannus
ke 5.7. Alavus-ViVe
la 8.7. Kannus-ViVe
ke 12.7. ViVe-Koskenkorva
ke 19.7. Seinäjoki-ViVe
la 22.7. Haapajärvi-ViVe
ke 26.7. ViVe-Ylistaro
la 29.7. ViVe-Veteli

klo 15
klo 18
klo 16
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 15
klo 18
klo 18
klo 15
klo 18
klo 16

Kuvaaja: Mari Ruuska.
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Seppä syntyessään
Heikki Sepän tuttua hahmoa ei nähdä enää tulevalla kaudella
hääräämässä ja tuulettamassa Vedon joukkueen vaihtopenkin äärellä. Pitkän päivätyön joukkueenjohtajana tehneen
vetolaisen kaulaan ripustettiin syksyllä tällä erää viimeinen
miesten Superpesis-mitali pitkän mitaliketjun jatkeeksi.
– Päätös vetäytyä tästä pestistä tuli valmiiksi viime vuoden aikana, mutta olin sille miettinyt jo pidemmän aikaa
sopivaa hetkeä. Tuntui, että omaa vapaa-aikaa ei tahtonut
enää löytyä ollenkaan, vaan päivät menivät harjoituksiin ja
pelireissuihin, Seppä selvittää.
Vuodesta 2001 lähtien Superin joukkueenjohtajana toiminut ”HeSe” huolehti joukkueen jäsenistä isällisellä otteella,
suunnitteli pelireissujen aikataulutukset ja piti varsin hyvää
huolta erityisesti pelaajien muonituksesta.
– Kymmenisen vuotta sitten aloitin käytännön, että jokaisissa harjoituksissa pojille oli tarjolla kahvit ja eväät. Idea
lähti siitä, kun Seinäjoelta ajeli Vimpeliin treeneihin kuusi
pelaajaa, ja ajattelin, että heidän on mukavampi harjoitella,
jos saavat jotakin suuhunpantavaa.
Joukkue on osannut arvostaa Heikin huolenpitoa, sillä
moinen käytäntö ei ole kaikissa seuroissa itsestäänselvyys.
Hänen puoleensa ovat kääntyneet jälkikäteen myös ex-vetolaiset, kun kahvihammasta on alkanut kolottaa tai jano
on iskenyt kesken pelin tiimellyksen.
– Oulun pelireissulla Hank (Hannu Huuskonen) tuli kysymään, että onko Heikki sinulla sitä kahvia, ja Kuusiston
Antti kaipaili taannoin Saarikentällä kivennäisvettä. Tottahan molemmat saivat pyytämänsä, Heikki nauraa.

Monessa mukana
Heikki Seppä on toiminut Vedossa monissa eri rooleissa ennen
miesten Superin joukkueenjohtajan pestiään. Hän on tehnyt
vuosien varrella yhteistyötä jopa 15 eri pelinjohtajan kanssa.
1990-luvun alussa Seppä luotsasi C- ja D-poikia Jaakko
Nygårdin kanssa ja vuonna 1996 hän otti vastuulleen B-tyttöjen kokoonpanon. Vuotta myöhemmin Seppä ryhtyi Timo
Heimosen aisapariksi naisten Superpesis-porukkaan toimien
heidän joukkueenjohtajana. Naisjoukkueesta Heikki lähti
A-poikien matkaan vuonna 1999 Jarno Himmelän kaveriksi pariksi kaudeksi.
– Vedon naiset nousivat Superiin 1997, A-pojat vuonna
1999 ja miesten nousu tapahtui 2003. Olen saanut olla noina vuosina kaikissa porukoissa joukkueenjohtajana, joten ne
ovat olleet mieleenpainuvia hetkiä, hän tuumaa.
Omaa pelitaustaakin Heikiltä löytyy niin Vimpelin kuin

suurin piirtein oikeaan aikaan.
Vuosien saatossa ottelumatkoilla on sattunut ja tapahtunut yhtä sun toista kommellusta ja sattumusta. Auto on
jättänyt välillä tien päälle, bussia on vaihdettu lennossa tai
myrsky on kaatanut puita hidastamaan matkantekoa. Kuvia ja videomateriaalikain tapahtumista on tallennettu, joten tarinat voisi mainiosti siirtää seuraaville sukupolville
ihmeteltäviksi.
– Olemme Raimon kanssa suunnitelleet, että meidän pelireissuistamme voisi tehdä jonain päivänä kirjan, Heikki
paljastaa.

Mukavia muistoja

Heikki Seppä viihtyy kaksipyöräisen ohjaimissa – moottorilla tai
ilman.

Helsingin kokoonpanoista. Vetolainen on istahtanut välillä
myös linja-auton ratin taakse kuljetuspäällikön tehtäviin.
– Olimme kerran menossa Halsualle Suomen Cupin miesten peliin, ja minä olin paitsi kuskina, myös jokerina Lehdon
Matin ja Laikolan Tuomon kanssa. Tai ei siihen aikaan jokereita ollut, mutta olimme varamiehinä. Pelin jälkeen Aution Matti sanoi, että kyllä häntä pelotti koko ajan, jos joku
meistä olisi jouduttu ottaa peliin mukaan, Heikki hekottaa.
Vedon luottokuskin, Raimo Koskelan kanssa, Seppä on
ollut aina yhtä mieltä siitä, että minuuttiaikataulu joukkueen tiellä pitää.
– Meidän pelireissujen lähtö on ollut esimerkiksi kello
8.53 eikä tasan yhdeksältä. Tämä on ihan siitä syystä, että olisimme matkan aikana treenipaikalla ja ruokailemassa

NO NYT ON KYLLÄ
MIELETÖN ETU!
S-mobiili-sovellus tuo
omistajan uudet edut
aina suoraan puhelimeesi.

Alkavaa pesiskautta Heikki Seppä odottelee innolla, ja pelireissuja voi nyt suunnitella rauhassa katsojan roolissa.
– Kunpa tulisi aurinkoinen kesä, niin pääsisi moottoripyörällä ajelemaan ja kiertelemään. Joensuun ja Imatran
pelit ajoittuvat nyt peräkkäisille päiville, joten tarkoitus on
lähteä niitä seuraamaan, vuokrata mökki järven rannalta ja
viettää laatuaikaa.
Jos pesäpalloilu on ottanut aikaa, on se myös antanut
runsaasti positiivisia kokemuksia. Miksei myös yllättäviä tilanteita, sillä miehen olemus on tullut tutuksi kaikilla pesäpallopaikkakunnilla.
– Olen saanut elää paljon hienoja hetkiä ja saanut hyviä
tuttavia ympäri Suomen. Melkein joka paikassa joku tulee
hihasta nyppäisemään. Seinäjoen sairaalassa odottelin taannoin lääkärille pääsyä, kun yksi hoitaja tuli kysäisemään, että alkaako Vimpelin ja Seinäjoen peli kolmelta vai neljältä.
Vastasin, että kyllä se neljältä alkaa, jos meidän sivuilla niin
sanotaan, hän hymyilee.
Ihan kokonaan yleisön puolelle Heikki ei ole aikeissa siirtyä, sillä hän on ottanut vetovastuun Vesa Liikalan kanssa
Vedon C-poikien kakkosjoukkueesta.
– C-poikien Oulun leirille olen ainakin menossa, sillä Vesa ei sinne pääse lähtemään. Eikä sitä tiedä, jos joskus vähän
tuuraan muuallakin.
Vedon Superpesis-joukkueelle Seppä povaa menestyksekästä matkaa.
– Pojilla on etulyöntiasema, kun pelipaikat ovat kaikille
tutut, ja reserviä on aika lailla. Hyvin pitää tietysti pelata,
mutta kauteen on hieno lähteä näistä asetelmista. Tarjottu
ennakkosuosikin viitta kannattaa ottaa siis ilolla vastaan.
Teksti ja kuva:
Eija Niemistö

Pesis ilman Kleemolaa on teeskentelyä
Kyllä jokaisella seuralla pitäisi olla oma Kari Kleemola. Tämä lausahdus on kuultu monesta eri suusta, ja tuskinpa kukaan pesäpalloihminen lähtee tätä kiistämään.
Mitenkä Karia sitten luonnehtisi parhaiten? Lähdetään
liikkeelle kevyesti huumoriosastolla. Kleemolan tavaramerkkinä tuntuu olevan ehtymätön mielikuvitus ja taito kehittää tilanteesta kuin tilanteesta nasevaa komiikkaa. Kaveri
laukoo vitsin, poistuu paikalta, ja jättää kuulijakunnan hekottelemaan sutkautukselle vimpeläisittäin veet silimissä.
– Puputin Henri kyllä listaa kaikki juttuni puujalkavitseiksi, hän toteaa, ja jää hetkeksi pohtimaan pesiksen ja humoristisuuden yhdistelmää.
– Ehkä itse laji ei ole humoristinen, paremminkin sarkastinen. Toki jonkun ulkopuolisen mielestä voi olla koomista
esimerkiksi se, miten tosissaan lajia katsomosta seurataan.
Sarkasmia viljellään niin yleisön suunnalta kuin joukkueen
keskuudessa. Pelin aikana harvemmin rupeaa kuitenkaan
naurattamaan, kun sata lasissa painetaan eteenpäin.

”Ei mennyt oikein mitenkään”
Kari Kleemola ajautui lajin pariin polvenkorkuisena.
– Isä toimi Vedossa, ja sitä kautta päädyin juniorijoukkueisiin. Ensimmäinen muistikuvani pesiksestä on, kun kahden
tai kolmen vanhana katselin Kuntalan takapihalla kentälle
ja ihmettelin, miten siellä on niin paljon ihmisiä. Seuraava
muisto ajoittuu tästä parin vuoden päähän, kun olin alle
yhdeksänvuotiaiden joukkueessa mukana. Istuin penkalla,
eikä minua tohdittu päästää kentälle, kun muut olivat metrin pidempiä.
Kysymykseen, mitenkä oma peliura sitten kokonaisuudessaan meni, on huumorimiehellä nopeasti vastaus valmiina.
– Ihan rehellisesti sanottuna ei se oikein mennyt mitenkään. Tai toivottavasti se on todellakin mennyt, ettei enää
tarvitse pelata, hän nauraa.
Yhtä kautta lukuunottamatta Kleemola edusti kaikki pelivuotensa Vimpelin Vetoa. Vuosi 1996 vei miehen Halsuan
Toivon Ykköspesis-kokoonpanoon, mutta pelit päättyivät
ennen aikojaan varsin murheellisesti.
– Alkukesästä meni käsi rikki, ja sen jälkeen, kuten myös
sitä ennen, pelasin ainoastaan suomensarjassa ja maakuntasarjassa. Kyynärpää repesi tosi pahasti. Eikä siitä urasta
mitään olisi tullut, vaikka käsi olisi pysynyt kunnossa. En
ollut riittävän hyvä. Jos 25-vuotiaana on liian vähän kovia
harjoitteluvuosia takana, huippukuntoon kerkeää vasta harmaakarhuihin.
Se, että Kleemolasta ei tullut koskaan huippupesäpalloilijaa, ei häntä sinänsä harmita.
– Pelasin tuon jälkeen vielä 10-15 vuotta todella kipeällä
kädellä. Jos käsi olisi ollut terve, olisi pelaaminen ollut mukavaa. En ole koskaan tähdännyt huipulle, eikä minulla ole
ollut pelaajana hirveitä urasuunnitelmia. Olen pelannut sen
takia, koska olen tykännyt pesiksestä.
Viimeisen kerran vimpeliläinen pisti räpylän käteensä
suomensarjan ottelussa 2013.
– Kaikkia paikkoja tuli vuosien aikana kokeiltua. Sisäpelissä olin pääasiassa vaihtajana ja ulkona milloin missäkin.
Eniten pelotti olla etukentällä ja takakentällä, mutta eri syistä. Etukentällä pelkäsin, että pallo osuu, ja kopparina pelotti, että sitä pitää hakea.

Tunnustusta tullut
Pelinjohto- ja valmennustehtävät Kari aloitti oman pelaamisensa ohessa 18-vuotiaana.
– Olin ensin B-poikien pelinjohtajana. Muistan hyvin
ensimmäisen kerran. B-poikien SM-sarjaa pelattiin Rantakylän kentällä, ja lähdetiin sinne Himmelän Jarnon kanssa
velipojan mopolla, ilman kypäriä, kaksi päällä. Nähtiin, että poliisiauto oli tulossa vastaan, ja jouduttiin oikaista mopolla muutaman puutarhan läpi, ettei jäädä kiinni, ja jotta
ehditään peliin ajoissa. Hyvin se sitten meni, poliisit eivät
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saavuttaneet, mutta sitä en
muista, miten pelissä kävi,
hän hekottaa.
”Kankea” toimi pitkään
pelaajavalmentajana, vastaten samalla kakkosjoukkueen ja junnujoukkueiden
valmennuksesta.
– Vuodesta 1989 olen ollut näissä hommissa, paitsi
silloin 1996, en ollut minkään joukkueen valmennuksessa tai pelinjohdossa.
Se kausi meni kirjaimellisesti käteen.
Vedon Superin pelinjohdossa Kleemola nähtiin kaudella 2005. Vedon A-poikien
viuhkamiehenä hän on esiintynyt vuodesta 2011 lähtien.
Porukka on haalinut erivärisiä mitaleita useana vuonna,
onpahan joukossa suomenmestaruuskin. Tämän lisäksi Karin saattaa aika ajoin Kari Kleemola on yksi Vedon seuratyön kantavia voimia.
nähdä vierailevana tähtenä
suomensarja-kokoonpanon
vinkkarin varressa.
Superin joukkueen valmentajana hän on toiminut niin pitkään, ettei aloitusvuosi kaikille Vedon faneille. Kari Kleemola korostaa, että joukkue
juolahda mieleen.
halusi voittaa sen koko yhteisölle, ei pelkästään itselleen.
– Fysiikkavalmentajan tittelillä tässä mennään, mutta se
– Jokainen näki, mitä tämä mestaruus merkitsi vetolaisilon vain osa tätä työtä. Ympärillä on niin paljon muuta, mitä le. Kaikki odottavat vesi kielellä tulevaa kautta, ja ihan kohta
on vaikea eritellä. Pyöritän talvisin viikoittaisia lajiharjoitte- se alkaa. Nyt ollaan oltu puoli vuotta ilman pelejä, ja se on
luja Vimpelissä, ja samoissa treeneissä käy Superin miesten pitkä aika vimpeliläisille ja Vedon kannattajille.
Ennakkosuosikin viitta on laskettu Vimpelin Vedon harlisäksi A- ja B-junioreja.
Kleemola on saanut toimistaan tunnustusta niin paikalli- tioille, mutta Kleemola ei ole asialle suonut sen kummemsesti kuin valtakunnallisesti. Hänet on nimetty vuoden 2008 paa painoarvoa. Sama pätee koko joukkueeseen.
Nuorisovalmentajaksi ja Vuoden pelinjohtajaksi poikien Su– Olemme keskittyneet jokapäiväiseen harjoitteluun ja
perpesiksessä vuonna 2015.
rutiineihin. Olemme tehneet kaikkemme, että ollaan valmii– Tunnustukset tulevat joukkueen menestymisen myötä, na tulevaa kautta ajatellen. Jos ajatusmaailma menee siihen,
enkä ole koskaan niitä ajatellut henkilökohtaisina ansioina. että rupeamme miettimään ennakkosuosikin asemaa, sitten
Harvoin miestenkään Superissa valitaan Vuoden pelaajak- ollaan väärissä asioissa kiinni. Jalat ovat tukevasti maassa
si henkilöä siitä joukkueesta, joka tippuu, vaikka hän olisi meistä jokaisella.
kuinka hyvä. Kokonaisuus ratkaisee tässäkin asiassa.
Vielä loppuun pieni harrastusasia, jota sivutaan toisaallakin lehdessä. Sähköasentajan/lämpöpumppuasentajan/
Velkaa maksamassa
valmentajan (titteleistä voi valita tilanteeseen sopivan) töisKari Kleemola ei ole milloinkaan tullut ynnänneeksi, kuin- tä irtautuessaan, Kari Kleemola suuntaa mielellään rakkaan
ka paljon pesis vie hänen vapaa-aikaansa.
metsästysharrastuksensa pariin.
Karhujakin on nähty, mikä on Hallapuron mailla liikku– En ole koskaan tohtinut laskea. Tai edes miettinyt. Se
vie niin paljon, että tulee paha mieli, jos rupeaa laskeskele- essa täysin luonnollista, mutta niitä ei metsämies ole kymaan, hän pyörittelee päätään.
seenalaisella sihdillään ruvennut tähtäilemään. Tähän luonKleemolan mukaan on olemassa monta eri syytä, mikä toaiheiseen tarinaan liittyvät oleellisesti eräkaveri, Superpesaa hänet toimimaan niin tiiviisti vimpeliläisen pesäpalloi- sis-joukkueesta tuttu Matias Rinta-aho, ja hänen menopelun parissa.
linsä.
– Ensimmäisenä tulee tietenkin se, että olen pienestä läh– Mehän ammutaan Matiaksen kanssa kanalintuja ja kettien ollut pesiksen ja Vedon kanssa tekemisissä. Toinen on tuja. Ja pistetään ne sitten pataan. Tai ei me kettuja laiteta,
näyttämisen halu. Takavuosina kylillä puhuttiin, että ei Vim- ne linnut ainoastaan. Kerran lähdettiin Matiaksen rapujolpeli ikinä voi päästä huipulle. Tämä lisäsi aikanaan moti- lalla sorsametsälle, ja se jolla oli niin pieni, että palokunvaatiota todistaa, että täälläkin pystytään tehdä laadukasta nan veneen ajaessa vierestä ohi, me oltiin siellä kaislikossa
valmennusta ja kasvattaa huippupelaajia.
väärinpäin. No, tätä on vähän väritetty, mutta näin se suu– Kolmas tekijä on se, että haluan maksaa velkaani muille rin piirtein meni.
Ja vielä herää Kari ”Kankealla” yksi ajatelma.
vetäjille, joilta olen saanut oppia lajin kiemuroihin. Arvolan Jouko oli yksi heistä, joka teki paljon meidän junnujen
– Pitäisikö meidän ampua paljon kettuja, että voi sitten
eteen. Kyllähän tämä mukavaa hommaa on, kun urheilijat pitää pelikentällä ketunhäntää kainalossa.
ovat motivoituneita, oli heidän ikänsä mikä lystää. Eikä misKertaus on opintojen äiti tai tässä tapauksessa kenties
sään seurassa ja toiminnassa ole toimijoita koskaan liikaa.
koko suku. Kyllä jokaisella seuralla pitäisi ehdottomasti olla oma Kari Kleemola.
Ketunhäntä kainalossa
Teksti ja kuva:
Eija Niemistö
Vuoden 2010 mestaruuden uusiminen oli järisyttävä juttu
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Isien jalanjäljissä

Vedon Korisliiga-joukkueen kausi 2016-2017

Jusu Mäkelää ja Topias Lönnmarkia yhdistävät monet asiat,
joista ensimmäinen juttu on eskari. Kaverukset käyvät esikoulua Vimpelin Rantakylässä, jossa on ommeltu viime aikoina varsin mukavia käsitöitä kotiin viemisiksi.
– Me tehtiin dinosaurukset, joissa on kaksi kerrosta pumpulia sisällä, he selvittävät.
Neulojen ohella poikien hyppysissä liikkuvat mallikkaasti

myös järeämmät aseet eli pesäpallomailat. Isiensä tapaan
samassa joukkueessa iskevä kaksikko näyttää alkavalla kaudella taitojaan G-junnujen kokoonpanossa, Mikko ”Rantsu”
Rantalahden luotsaamina.
– Minä tykkään olla eniten lukkarina, Topias tähdentää.
– Kaikista kivointa on lyöminen, selvittää lyöjäjokerin
roolista haaveileva Jusu.
Tulevaisuuden pelimiehet seuraavat kentällä tarkasti isiensä otteiden lisäksi muutamaa muuta Superpesis-tähteä.
– Minun lempipelaajiani ovat Perttu Ruuska ja Juha Niemi, Jusu paljastaa.
– Minun suosikkini on Mikko Haukkala, selvittää Topias.
Varsinaisen pelaamisen ohella huoltajan hommat kiinnostavat erityisesti Jusua, jolle on jo kertynyt mukavasti kokemusta Superin miesten juomapullojen vastaavana. Parivaljakko hoiti yhteistyössä kyseistä tehtävää myös talven
halliturnauksen jännittävässä loppuottelussa.

Tyttöasiat kunnossa
Pesis ei ole urheilullisten viikarien ainoa harrastus. Topias
tunnustautuu kovaksi lätkäfaniksi, eli tämänkään lajin osalta ei ole omena kauas puusta pudonnut.
– Iskäkin pelaa. Hän on kerran törmännyt tuomariin kesken pelin, mutta siitä ei tullut jäähyä, koska se oli vahinko.
Jusu kertoo olevansa vesipeto ja uivansa mielellään. Pojat

Jusu (vas.) ja Topias on veikeä parivaljakko.

Vimpelin Vedon
junioritoiminta
• Vedossa pelaa kaudella 2017 15
juniorijoukkuetta pirpanapesiksestä
A-poikiin. B-pojat toimivat yhteistyössä Halsuan Toivon ja Veteli Pesiksen kanssa. Joukkue pelaa Halsuan
Toivon nimissä.
• Junioreilla on joukkueesta riippuen
1-3 vetäjää, joista monilla on henkilökohtaista pelaajataustaa.
• Veto järjestää vetäjille omia koulutuspäiviään ja kannustaa heitä myös
seuran ulkopuoliseen oppiin.
• Juniorijoukkueissa toimivat vetäjät
ovat osallistuneet PML-koulutukseen
ja osa on myös suorittanut JVPT-tutkinnon. Seurasta löytyy myös
NPVT- ja PLVT-tutkinnon suorittaneita henkilöitä. (PML=pesisjuniorin
monipuolinen liikunta, JPVT=junioripesisvalmentajatutkinto, NPVT=nuorisopesisvalmentajatutkinto,
PLVT=pesiksen lajivalmentajatutkinto).
• Junioripelaajien yksilövalmennuksesta vastaa Vedon Superpesis-pelaaja
Mikko Kanala.
• Jokaisella joukkueella on kummipelaajat miesten Superpesis-joukkueesta.
• Juniorijoukkueiden tukena on ainutlaatuinen juniorisponsorijärjestelmä,
jonka mukaisesti jokaisella joukkueella on oma tukijansa. Tällä hetkellä
toiminnassa on mukana kaikkiaan 25
yritystä.
• Vimpelin Vedolle myönnettiin vuonna 2003 Sinettiseuratunnus merkkinä laadukkaasta nuorisotyöstä.

harrastavat myös keilailua, laskettelua ja he käyvät palloilukerhossa.
Keskustelun rönsyillessä syvemmälle kulttuurin maailmaan, kuten Nuorisokuvien tarjontaan ja musiikkiin, puheeseen puuttuu myös haastattelua sivusta seuraava Topiaksen
nelivuotias pikkuveli Luukas.
– Minun lempilauluni on Batman, hän huikkaa.
Ulkoilmaelämä on niin ikään pikkuveikan mieleen.
– Me mennään tästä mummulle ja papalle, ja sitten tädin kanssa luontoon.
Jusun pikkusisko, kolmevuotias Tinja, haluaa niin ikään
kantaa kortensa kekoon jutunteossa.
– Minä tykkään Robinista, hän nyökkää pontevasti.
Valokuvaan asettautuvilta nuorilta pelimiehiltä täytyy
vielä lopuksi udella, onko molemmilla jo tyttökaveri.
– En varmana kerro niistä yhtäkään, Topias huudahtaa.
Ai, heitä on monta?
Jusu tyytyy pyörittämään hillitysti päätään.
– En kerro mitään, hän vaikenee.
Sen verran pojat suostuvat lopulta paljastamaan, että tyttöystävät löytyvät, ja heitä on tosiaan ilmeisesti useampi
kappale.
– Tyttökaverit ovat eskarista, hurmurit vahvistavat.
Teksti ja kuva:
Eija Niemistö

Rantakylän gladiaattorit
hurjina uuteen kauteen
Vedon värikäs maakuntasarjan kokoonpano
on valmistautunut tuleviin koitoksiin tutulla, rennolla otteella.
– Olemme edelleen syksyn joukkue, joten mailoja ja palloja ei ole otettu vielä esiin
komeroista. Kukaan ei viitsi väsyttää itseään
ennen kesää, eikä oikein vielä alkukaudestakaan, joten tuntumaa otetaan ja kasvatetaan sitten pikkuhiljaa kelien lämmetessä,
tuumaa porukan pitkäaikainen luottomies
Jarno ”Himmi” Himmelä.
Viime kausi oli joukkueelle hiukan kaksijakoinen. Peli soljui mukavasti läpi kesän,
mutta loppui kuin kananlento olosuhteiden
pakosta.
– Varkauden kontioturnaus osui samaan
aikaan ekan pudotuspelin kanssa. Turnaukseen lähti yli puolet joukkueesta, joten jouduimme lopettaa pelit siihen, hän harmittelee.
Nyt porukan tarkoituksena on jatkaa matkaa niin pitkälle syksyyn kuin mahdollista.
Siitä pitää huolen tähdistön sopiva sekoitus,
joka koostuu Himmin mukaan tutusti vanhoista kompuroista ja nuoruuden intoa pursuavista lahjakkuuksista.
– Mehän kasvatamme koko ajan lupaavia
pelaajia kakkosen farmijoukkueeseen. Junnut
hakeutuvat ensin meidän porukkaan hankkimaan itseluottamusta ja saamaan oppia miesten kovista peleistä.

Kallojen kolinaa
Veto kolmosen pelaajaluettelossa loistaa Himmin ohella tukku tuttuja pelimiehiä, kuten

Janne Latvala, Kari Lehto, Toni Hannila, Mikko Liikala, Pasi Sova ja Janne Hernesniemi.
Viuhkassa jatkanee Eeli Kivinen, ellei hän ole
solminut parempaa sopimusta jonkun toisen
seuran kanssa.
– Eelin pelinjohdollisena vahvuutena on
jatkuva höpöttäminen, jolla hän sekoittaa
täysin vastustajan, ja joskus myös omankin
joukkueen pelin, Himmi kuvailee.
Kolmosjoukkueen tavaramerkkinä ovat
tulleet tutuiksi upeakuosiset peliasut, joissa
komeilee Jani Kauniston taiteilema pääkallo. Superin miehetkin ovat iskeneet silmänsä
vauhdikkaan näköisiin vermeisiin.
– Puputin Henri on pelannut harjoituspelejä minun kallopaidassani, Himmelä vinkkaa.
Kallo symboloi osuvasti kolmosen asennetta pesäpalloiluun: Porukka pelaa tosissaan,
mutta ei otsa kurtussa. Itse asiassa yllätykset
ovat enemmän sääntö kuin poikkeus, joihin
myös yleisön on syytä varautua.
– Mitä tahansa voi tapahtua, ja siksi meidän pelejämme on mukava seurata. Katsojat saavat nauraa ja samalla nauttia komeista
suorituksista. Meidän lyönnit eivät ole semmoista läpsyttelyä, mitä suomensarjassa on
totuttu näkemään.
Joukkueen suosikkivastustaja löytyy edelleen lähinaapurista.
– Lappajärveä vastaan käydään kuumimmat kamppailut. Ne kyllä näkyvät ja kuuluvat kauas, mutta kannattaa ilman muuta tulla ihan paikan päälle seuraamaan. Rantakylän kentän katsomoihin mahtuu toistasataa

Kauteen lähdettäessä oli selvää se, että tänä
plussan puolella oleva pistetilasto. Osa tiuvuonna liigasta tulee erittäin tasainen sekä
koista peleistä kaatui ehkä loppumetreillä kokovatasoinen. Meidän kauteen mahtui ehkemattomuuteen ja siihen myös liittyvään
dottomasti monia vaiheita, hienoja hetkiä
pieneen huolimattomuuteen, mitä vastustayhdessä ja suurta sydäntä.
ja pääsi käyttämään hyödykseen. ViimeiselAlkukaudesta haettiin selkeästi joukkulä kierroksella koko joukkue osoitti kuiteneen yhteistä kemiaa hyökkäyspään pallonkin vielä periksiantamattomuutta ja henkistä kasvua ottamalla vihdoin kahden pisteen
liikkeessä ja tilankäytössä. Vähitellen syksyn
jatkoaikavoiton Espoo Unitedista.
aikana alkoi yhteinen tekeminen löytyä, ja
peli näytti välillä rennommalta ja iloiselta,
Mahtava ja itselleni uudenlainen kokekun palloa pystyttiin toimittamaan vapaalle
mus oli myös koko kylän tuki ja kannustus
joukkuekaverille.
otteluissa ja niiden ulkopuolella läpi kauden.
Yhden pelaajan lähtö joukkueesta tapahUskon että se on ollut, ja tulee olemaan, yksi
tui ehkä vähän hankalaan aikaan. Joulun jälselkeistä vahvuuksista pienessä, mutta sisukkeen vahvuuteen liittyi kuitenkin uusi amekaassa Vimpelissä. Liikuntahallin katsomo
rikkalainen pelaaja, ja runkosarjan viimeiselei ole kooltaan liigan suurimpia, mutta sitäkin täydempi, ja monessa kotiottelussa riitti
lä kierroksella muutamassa pelissä pelattiin
kauden selkeästi parasta hyökkäämistä.
tunnelmaa. Kiitos siitä kuuluu ehdottomasti
Puolustuspäässä oli asennetta ja taistefaneille ja vimpeliläisille!
Kauden aikana koko Vimpelin yhteisöstä
lua läpi kauden, ja monesti vastustaja saatiin pidettyä pienessä pistemäärässä. Erityikehittyi itselle omanlainen suuri perhe. Kausi
sesti 5vs5 -puolustus pisti usein vastustajan
päättyi pettymykseen, kun viimeisen runkoongelmiin ja aika ajoin saatiin paikkaprässil- Vedon Noora Järvikangas ja Ulriikka Latvala pelin tiimellyksessä. Vastassa on Forssan Alku. Kuva: Virpi sarjaottelun tappion myötä jatkopelipaikan
lä sekoitettua vastustajan pallon ylöstuontia. Poikelin
ansaitsi vastustaja. Kuitenkin hienoja hetkiä
Kauden mittaan joukkue kehittyi huomattamahtui koko kaudelle, ja viimeisen pelin jälvasti myös alkukauden heikoissa kohdissa keen nuorempien junioripelaajien tullessa
vastustajajoukkueen nopeiden tilanteiden puolustuksessa rimaa korkealle, ja nuoremmat pelaajat vastasivat kovuuteen lohduttamaan ja kiittämään kaudesta, sitä ymmärsi, kuinja siirtymätilanteissa.
treeneissä ennakkoluulottomasti. Harjoituksissa oli aina kil- ka hieno matka me ollaankaan saatu yhdessä tällä kaudella
Harjoituksissa oli alusta asti selvää, että töitä tehdään ja pailullinen ja hyvä meininki, ja jokainen pelaaja meni kau- kulkea. Vaikka tämän yksittäisen kauden päämäärä jäikin
kovaa. Kesän aikana luotiin joukkueelle ja yksilöille pohjaa den aikana henkilökohtaisella tasolla eteenpäin.
vajaaksi, oli matka silti kulkemisen arvoinen. Ja lopulta se
Vaikka pudotuspelipaikka jäi pienestä kiinni, oli kauden itse matka onkin paljon pidempi.
suomalaisten pelaajien voimin, ja amerikkalaisten saavuttua
Jokainen kausi on aina uusi mahdollisuus!
ennen kauden alkua, saatiin myös isompaan päähän korin mittaan monta mahdollisuutta ottaa tarvittava voitto. MoNoora Järvikangas
alle taistelua. Kokeneemmat pelaajat asettivat harjoituksissa nesti päästiin harmittavan lähelle, mistä osittain kertoo myös

Lavettaret on silkkaa Superia!
Vimpelin Vedon ja Lappajärven Veikkojen yhteistyö naisten
edustuspesäpalloilussa on kantanut hedelmää upealla tavalla, ja Järviseudulla päästään nyt seuraamaan naisten Superpesistä pitkän tauon jälkeen. Lappajärven kohdalla kyse on
myös historiallisesta pesiskesästä, sillä alkamassa on seuran
kaikkien aikojen ensimmäinen Superpesis-kausi pikkuhiljaa
valmistuvissa uusissa puitteissa.

– Joukkueelle kuuluu oikein hyvää. Talvitreenit ovat sujuneet mainiosti, pelaajat ovat terveitä, ja pelit päästään aloittamaan parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Yllättävän
nopeasti kauden alku tuntuu tulevan vastaan, mutta kyllä täällä valmiina ollaan, juttelee naisporukan pelinjohtaja
Jukka-Pekka Tuomela.
Kolmatta kauttaan LaVe:n viuhkassa esiintyvä Tuomela sai

Jani Kauniston käsialaa oleva logo tuo oikeaa
asennetta Veto kolmosen pelipukuihin.

henkeä, Himmi kannustaa.

Kaikki tykkäämään!
Himmelän oma pelipaikka löytyy edelleen
lautasen äärestä, eikä hän siitä ole aikeissa
luopua. Konkarin tolppasyöttö on saanut rinnalleen aivan uudet aseet, joilla loksautetaan
tulevana kesänä vastustajien suut ihmetyksestä ammolleen.
– Haen nykyään näpit kärppämäisen vikkelästi. Jalka operoitiin ties monennenko kerran, ja nyt sinne syötettiin runsaasti nopeita
soluja. Tarkoitus on käväistä vielä rasvaimussa ennen sarjan alkua.
Vedon kolmosjoukkueen kuulumisia päivitetään kauden mittaan heidän omalle Facebook-sivustolle. Kannattaa siis käydä peukuttamassa, jos haluaa pysyä tämän tähtisikermän menossa mukana.
Teksti:
Eija Niemistö

Lavettaret tarjoaa katsojilleen tapahtumarikasta ja iloista pesistä, jossa tuuletuksia ei säästellä. Nyt kaikki porukalla katsomoon kannustamaan! Kuva: Samuli Koivusalo

Edelleen pelissä
mukana
Kaikkea LVI-alalta
jo 30 vuotta!

• SÄHKÖ/VALAISTUSSUUNNITTELU
• SÄHKÖASENNUKSIA • SÄHKÖTARVIKKEITA
• VALAISIMIA

PUU JA PARKKI OY

rinnalleen täksi kaudeksi toisen vimpeliläisen lajikonkarin,
Markku Lassilan vastaanotettua kakkospelinjohtajan pestin.
– Olen tosi tyytyväinen, kun Markku lähti mukaan. Olemme pelanneet aikoinaan samoissa joukkueissa, joten tunnemme toisemme ja ajattelutapamme oikein hyvin.

Yhteistyöllä eteenpäin
Alkavaa naisten Superpesis-kautta Tuomela luonnehtii aiempia vuosia jännittävämmäksi. Seurojen välinen pelaajaliikenne on tasannut joukkueiden voimasuhteita, mikä tekee sarjasta mielenkiintoisen.
– Meidän porukkamme on nuori, kehittyvä ja periksiantamaton. Lähdemme kesään kovalla tavoitteella, eli tarkoituksemme on päästä kahdeksan sakkiin. Viime vuoden tavoitteenamme oli nousu, ja nyt kun ylemmäs ei voi enää päästä,
täytyy päämäärä olla edelleen kunnianhimoinen, hän toteaa.
Viuhkamies toivoo, että koko Järviseutu ottaisi joukkueen omakseen, ja katsomossa näkyisi kesän kuluessa erityisen paljon vimpeliläisedustusta kannustamassa joukkuetta
ja omia kasvattejaan. Pelaajayhteistyö tulee jatkumaan tiiviinä myös jatkossa, siitä pitää huolen edustusjoukkueen ja
Vedon suomensarjan naisporukan välinen farmisopimus.
– Tarkoituksenamme on olla kauden mittaan mahdollisimman paljon esillä Vimpelin pesäpallo-otteluissa ja saada sitä kautta toiminnallemme näkyvyyttä. Ensimmäinen
askel tapahtuu jo Vedon Superin miesten kauden avauksessa 6. toukokuuta, jolloin joukkueemme esitellään Saarikentän yleisölle.
Lappajärven kausi käynnistyy vierasottelulla Porin Pesäkarhuja vastaan 9. toukokuuta. Ensimmäiseen kotipeliin
saapuu vieraaksi Lappeenranta 13. toukokuuta.
Teksti:
Eija Niemistö
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Näkymättömät asiat näkyviksi
Pesisopas tuo lajin lähemmäs katsojaa
”Tämä kirja on saanut alkunsa ihmettelystä.
Pesäpallo keikkuu vuodesta toiseen Suomen
seuratuimpien joukkueurheilulajien joukossa,
mutta siitä huolimatta kukaan ei vielä ole kirjoittanut lajista yleistajuista kirjaa katsojille.”

Näin alkaa Annukka Koskelan uunituoreen teoksen johdanto. Tähän voi vain todeta, että nyt tekstissä mainittu opaskirja
on nähnyt päivänvalon.
”PESIS – Opas jännittävän pelin seuraajalle ja harrastajalle” -niminen julkaisu ilmestyi markkinoille sopivasti uuden
sarjakauden kynnyksellä, 21. huhtikuuta.
Vimpeliläislähtöisen, nykyään Helsingissä
asuvan Koskelan teos, syöksyy syvälle kansallispelimme kiemuroihin, johdattaen lukijansa syvälle lajin saloihin  näkyviin ja
piilotettuihin sääntöihin ja hienouksiin,
joita Tahko Pihkalan aikanaan kehittämä
laji on pullollaan.
– Pesäpallossa tapahtuu paljon näkymättömiä asioita, mitkä vaikuttavat siihen, miten peli etenee. Mielestäni ajatus on todella kiehtova. Mietitään vaikka syöttötilannetta. Miten lyhyt hetki se on, kun pallo
nousee lukkarin kädestä syöttöön, käy lakipisteessä ja tulee takaisin. Mitä kaikkea
sinä aikana ehtii kentällä tapahtua. Se on
kuin pienoispeli pelin sisällä. Kaksintaistelu, jonka jompikumpi joukkue sitten voittaa, hän maalailee.
Juuri näiden näkymättömien tekijöiden
tekeminen edes osittain näkyväksi, toimi
kirjailijan kimmokkeena teoksen kirjoittamiselle. Kiehtovina elementteinä olivat
osaltaan myös lajin juonikkuus ja kentällä käytävät lukemattomat kaksintaistelut.
– Eräs haastateltavistani sanoi osuvasti,
että pesäpallo on yksilökeskeinen joukkuepeli. Yksilösuorituksilla on merkittävän iso
painoarvo tässä lajissa ja se näkyy monessa
eri kohdassa ottelun aikana.

huippu-urheilijoita, jotka harjoittelevat ympäri vuoden todella paljon. Jos haluat päästä
pesiksessä terävimpään kärkeen, pohjatyöt
on oltava tehtyinä hyvin nuoresta pitäen.
Pelkillä pelitaidoilla ei enää huipulta paikkaa
irtoa, hän tähdentää.

Mummonloikkaa ja sikalentoa

Annukka Koskela käväisi rentoutumassa ennen kirjan julkaisemista Ylläksen lumisissa maisemissa. Kuva:
Inga Koskela

kirjaksi omien töideni ohella. Asiantuntijalukijoilta on tullut hyvää palautetta, joten olen saanut valmistautua kirjan julkaisemiseen luottavaisin mielin, hän kertoo.
Kirjailijan mukaan teos on kohdistettu
kahdelle eri kohderyhmälle. Ensimmäisenä hän mainitsee ihmiset, jotka saattaisivat pitää pesäpallosta, mutta he eivät vielä tiedä sitä.
– Joillakin henkilöillä saattaa olla ajatus,
että pesäpallo on vaikea laji. Minun on itse
vaikea samaistua heihin, ketkä peliä eivät
ymmärrä, koska olen pienestä saakka pelannut ja tavallaan kasvanut siihen sisälle.
Kaksi kohderyhmää
Mutta ymmärrän, että on olemassa paljon
Kirjan kirjoittaminen on pitkä prosessi. An- sellaisia, jotka ovat sitä mieltä, että lajiin
nukka Koskelan kohdalla asiat alkoivat ede- on vaikea päästä mukaan.
tä vuoden 2015 kesäkuussa, jolloin hän al16-vuotiaaksi lajia aktiivisesti harrastalekirjoitti kustannussopimuksen Nemo nut Koskela joutui tehdä valinnan pesäpalKustannuksen kanssa. STT:llä toimittajana lon ja musiikin välillä lukioiän kolkuttaessa.
työskentelevä Koskela vietti vuoden 2016
– Rupesin soittamaan huilua samaan aipäivätyöstään kirjoitusvapaalla saamiensa kaan, kun aloin harrastaa pesistä. Musiikki
veti kovasti puoleensa, joten lähdin Kausapurahojen turvin.
– Loppuvuodesta käsikirjoitus oli sii- tisen musiikkilukioon opiskelemaan ylänä kunnossa, että pystyin luovuttamaan asteen jälkeen. Silloin edessäni oli ratkaisen kustantajalle. Alkuvuosi on ollut teks- sun paikka, kumpaa jaksan treenata enemtin saattamistyötä
män, ja musiikin polte vei voiton.
Myöhemmin huomasin, että en ollut pystynyt pesäpallosta kokonaan
luopumaan.
Teoksen toiseksi kohderyhmäksi
Annukka nimeää kaltaisensa ihmiset,
joilla on perustiedot pelistä hallussa.
– Kirjan johdannossakin sanon,
että minulla on tässä oma lehmä
ojassa, eli kirjoitan tätä samalla
myös itselleni. Minua on kiinnostanut tietää, mitä kaikkea huippupelaajat osaavat, ja halusin edes
osan tästä tietämyksestä jakaa kirjan
kautta muille samoja asioita pohtiville ihmisille.
Annukka Koskela on haastatellut
kirjaansa varten noin kolmeakymmentä lajin parissa aktiivisesti toimivaa henkilöä. Joukossa on niin
huippupesäpalloilijoita, pelinjohtajia, tuomareita kuin taustavaikuttajia. Vedosta ääneen pääsevät Sami-Petteri Kivimäki ja Henri Puputti. Kirjan sivuilla ovat esillä myös
Lapuan Virkiää edustavat Jukka
Uunituore teos esittelee kansallispeliämme monelta eri Liikala ja Emmi Pippola.
– Haluan kirjallani kitkeä pois
kantilta.

yhä jossain määrin olevaa käsitystä siitä, onko pesäpallo oikeaa urheilua. Haastateltavieni mukaan suunta on parempaan päin, ja tämän tahdon tuoda julki. Pesäpalloilijat ovat

”PESIS – Opas jännittävän pelin seuraajalle ja
harrastajalle” on informatiivinen teos, mutta
ei missään määrin kuivakka tai puuduttavan
oppikirjamainen. Teoksessa edetään loogisesti pelin perusteista ja historiasta pelaajien
roolitukseen niin sisä- kuin ulkopelin osalta.
Kirjassa annetaan myös vinkkejä, kuinka lajia voidaan ryhtyä harrastamaan leppoisasti
omassa kaveriporukassa.
Kirjan tekstiä siivittävät lukuisat valokuvat
ja piirrokset, eikä huumoriakaan ole unohdettu. Lajin rikas termistö saa lukijan hyvälle
tuulelle, vai mitä mieltä olette mummonloikasta, pörriäisestä tai vaikkapa sikalennosta.
– Siskojeni Aijan ja Tarjan kanssa pohdimme sanontoja ja termejä, ja aika paljon niitä tuli heti mieleen. Lajin parissa toimivalla
porukalla on kyllä rutkasti huumorintajua ja
sana hallussa, Annukka nauraa.
Annukka Koskelan pesiskirja löytyy jatkossa kirjakauppojen valikoimista. Ja kyllähän tämän teoksen on jokaisen lajin ystävän
kokoelmiin syytä päätyä.
Teksti:
Eija Niemistö
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