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Ranking 1: Mikko Kuosmasen viimeinen kausi pelinjohtajana
Maratontaulukon ykkössija, ennätyspitkä koko 2000-luvun jatkunut mitaliputki, 14 mestaruutta 23 vuoden
aikana, viime syksyn pudotuspeliottelut voitoin 10-0, kapteenina kaikkien aikojen mitalitilaston ykkönen
Jani Komulainen. Sotkamon ihmettä voisi kuvailla vaikka näillä tilastollisilla faktoilla. Kaksi muuta
mitalijoukkuetta, Vimpeli ja Raahe, jäivät viime kaudella jalkoihin koko kauden otteluvoitoin 14-0. Sotkamon
Jymyn kausi on päättynyt vain kahdesti ilman mitalia vuodesta 1990 lähtien, eikä uskomattomalle
tuhkimotarinalle näy loppua.
Kaiken menestyksen keskellä uusia nuoria ajetaan jatkuvasti sisään pääsarjatasolle. Jymyllä on jopa
positiivinen ongelma, sillä pelipaikkoja vastuullisissa rooleissa on rajattu määrä. Lupaava Niilo Piiponniemi
lähti vuokralle Alajärvelle, Roni Vartama Kouvolaan ja Joni Rytkönen lainalle niin ikään Kouvolaan. Lisäksi
Jymyllä on oma kakkosjoukkueensa Ykköspesiksessä.
Nuorten sisäänajo jatkuu alkavallakin kaudella, kun Jimi Heikkinen lopetti pelaajauransa. Pidempään
pääsarjassa esiintyneiden Niko Korhosen ja Jere Vikströmin lisäksi ainakin Janne Hyvöselle on tarjolla
vastuullinen rooli myös ulkokentältä. Vieläkin nuoremmista tulevaisuuden lupauksista pelipaikkaa kärkkyvät
Saku Hakkarainen, 18 ja Onni Määttä, 17.
Sotkamon ykköstähdet ovat tuttuja tilastojen kärkinimiä viime vuosilta. Toni Kohosen tähtäimessä on 17.
miesten Itä-Länsi kaikkien aikojen ensimmäisenä pelaajana.
Pelinjohtajan kommentti (Mikko Kuosmanen): Tavoitteemme on juhannuksena sijat 1-3,
runkosarjassa sijat 1-2 ja loppukaudesta mestaruus.
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
Sisäpeli vs. ulkopeli
Yhdellä kärjellä vs. kahdella kärjellä
Rohkeaa peliä vs. virheiden minimointi
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Ranking 2: Mestaruusmuistot palasivat mieliin Vimpelissä
Kausi 2010 ei unohdu Vimpelissä koskaan. Alajärven tuplamestaruudesta ehti kulua 21 vuotta ennen kuin
Etelä-Pohjanmaalla koettiin seuraava täysosuma. Pelinjohtaja Risto Ojanperä johdatti tähtisikermänsä
ykköseksi ja sai 3000 asukkaan kunnan sekaisin.
Kaksi seuraavaa kautta päättyivät kuitenkin pettymykseen. Viime syksynä Vimpelillä ei ollut mitään jakoa,
vaikka loppuottelut numeroiden valossa tasaisia olivatkin. Sotkamo marssi mestariksi puhtaalla sarjalla, eikä
jättänyt pudotuspeleissä jossiteltavaa.
Pelinjohtajaksi palanneen Ojanperän lisäksi Vimpeliä vahvistaa alkavalla kaudella SM-kultaa 2010 juhlinut
Perttu Hautala sekä oma kasvatti, Kankaanpäästä siirtynyt Teemu Isoketo, joka ottaa Mikko Haukkalan
paikan takakentällä. Mielenkiintoinen liike oli naapurista Alajärveltä tulleen Juha-Matti Jaatisen siirto
tuomaan lisää etenemisvoimaa joukkueeseen.
Vimpelin ykköskärki on valtakunnan ehdotonta eliittiä. Sami Haapakoski ja Henri Puputti ovat keikkuneet
etenijä- ja kärkilyöntitilastojen huipulla viimeisten vuosien ajan. Jokeriosastolla Jere Dahlströmin korvaa
Mikko Rantalahti, jonka lisäksi Janne Mäkelällä on vastuullinen rooli kotiuttajana. Vimpeli lähtee kauteen
Sotkamon ykköshaastajana.
Pelinjohtajan kommentti (Risto Ojanperä): Saamme mahdollisuuden pelata finaalissa ja voitamme
siellä kolme peliä. Joukkue koostuu monipuolisista pelaajista omassa roolissaan, joilla on pelirohkeus ja
pelitehokkuus huippuluokkaa. Yksilöt ovat henkisesti vahvoja voittajia ja joukkue on yhtenäinen,
voitontahtoinen ja taipumaton. Jokainen on joukkueen avainpelaaja, juuri tässä hetkessä.
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
Sisäpeli vs. ulkopeli
Yhdellä kärjellä vs. kahdella kärjellä
Rohkeaa peliä vs. virheiden minimointi
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Ranking 3: Joensuu yllättäjästä ennakkosuosikiksi
Joensuun lähtökohdat alkavaan kauteen ovat täysin erilaiset kuin vuosi sitten. Joukkue, joka arvioitiin
keväällä sijalle 10, ponnisti lopulta aina välieriin ja pronssiotteluun asti. Käteen jäi valitettava neljäs sija, joka
halutaan alkavalla kaudella kirkastaa seurahistorian ensimmäiseksi mitaliksi.
Edellytyksiä tavoitteen toteutumiselle on, kiitos massiivisten hankintojen. Superjokeri Juha Niemi kulki
Koskenkorvalta poikki Suomen ja liittyi monien yllätykseksi Joensuun riveihin. Perässä seurasivat Tuomas
Jussila ja Hannu Kiukkonen sekä Kiteeltä palannut oma kasvatti Ilkka Männikkö. Mielenkiintoinen nuori
tähti joukkueessa on siilinjärveläislähtöinen Henri Litmanen, joka on palkittu neljästi peräkkäin A- tai Bpoikien Itä-Lännessä, kolmesti kentän parhaana.
Rempseä pelinjohtaja Antti Eteläpää sai viime kaudella naureskella kerta toisensa jälkeen haastatteluissa.
Nyt tilanne on muuttunut, sillä Joensuu on ennakkosuosikki, eikä saa mitään ilmaiseksi. Pelaajamateriaali
antaa edellytyksiä iskeä mitalikantaan, mutta nimekkäistä yksilöistä täytyy rakentaa yhteen hiileen puhaltava
joukkue. Pidempään seurassa pelanneet Lauri Kivinen, Aleksi Rautiainen ja Juha-Matti Sirviö jatkavat
tärkeinä profiilipelaajina.
Pelinjohtajan kommentti (Antti Eteläpää): Joensuun Mailan joukkue uudistui railakkaasti - tarkoitus
on myös pelata siihen malliin. Kauden päätteeksi kaulassa tulee killua seurahistorian ensimmäiset mitalit.
Joukkueemme on tukeutunut jo vuosia hyvää ulkopeliin; se on edelleen menestyksen kannalta tärkein asia,
mutta uusien pelaajien myötä sisäpelimme on huomattavasti tulivoimaisempaa ja nopeampaa. Joukkue on
täynnä mielenkiintoisia pelaajapersoonallisuuksia, joita kannattaa tulla katsomaan kauempaakin!
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
Sisäpeli vs. ulkopeli
Yhdellä kärjellä vs. kahdella kärjellä
Rohkeaa peliä vs. virheiden minimointi

SM-mitali
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Kahdella kärjellä
Rohkeaa peliä

Huomio: Ulkopelin kautta menestykseen - iloisen sisäpelin säestyksellä!
Ranking 4: Raahe taistelee jälleen mitalista
Pattijoen Urheilijat on voittanut Superpesiksessä neljä pronssista mitalia peräkkäin, jos halliturnauksetkin
lasketaan mukaan. Nyt mitalikannassa pysyminen on suuremman työn takana, sillä uusia vahvoja haastajia
on ilmoittautunut kilpailuun mukaan ja joukkue on itse menettänyt muutaman avainpelaajansa.
Uusi pelinjohtaja Jari Törmänen on mielenkiintoisen haasteen edessä. Itä-Länsi-pelaajat Joonas Eirola ja
Tuomas Jussila jättivät aukkoja erityisesti ulkopeliin, Jukka-Pekka Vainionpään myötä lähti 50 lyötyä
juoksua. Uusista vahvistuksista nimekkäin on kovalyöntinen Marko Pelkonen. Nuori tulevaisuuden lupaus
Antti Korhonen hakee vastuuta ja pelipaikkaa kokoonpanosta.
Kokenut Topi Kosonen haastaa jopa itsensä Toni Kohosen vuoden lukkarin tittelistä kilpailtaessa ja kuuluu
joukkueensa ehdottomiin avainpelaajiin sekä pelillisellä että henkisellä puolella. Raahe tarvitseekin vahvaa
johtajahahmoa, joka pystyy omalla esimerkillään kannattelemaan joukkuetta.
Pelinjohtajan kommentti (Jari Törmänen): Taisteleva, yllätyksellinen joukkue. Rohkealla pelillä
mennään, sillä peruspelillä ei haasteta huippujoukkueita.
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
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Ranking 5: Koskenkorvan vahvuus kysymysmerkki
Ovet kävivät Koskenkorvalla talven aikana molempiin suuntiin. Erityisesti Juha Niemen lähtö kirpaisi, mutta
yleisö sai tilalle uuden suosikin. Jos Jere Dahlströmin ruuti on yhtä kuivaa kuin aiempina vuosina,
kakkospuolen kiinniottajat saavat olla varpaillaan. Kokeneet Mikko Haukkala, Sami Karjala ja Juha
Suorauha ovat tulopuolen vahvistuksia, joilla ei mene sormi suuhun tiukoissakaan tilanteissa.
Omat kasvatit Tuomas Tuohisaari ja Juha Katajisto ovat nousseet vastuullisiin rooleihin joukkueessa. Samaa
odotetaan Juuso Myllyniemeltä, Toni Marjamäeltä ja Juho Luomalta. Sopiva sekoitus kokemusta ja
tulevaisuuden pelaajia ruokkii parhaimmillaan kokonaisuutta erinomaisesti.
Pelinjohtaja Tero Lehtisen nippu on ennakkoarvioissa vedenjakajalla. Sarja on keskikastissa niin tasainen,
että onnistumisilla ylletään mitalipeleihin asti, mutta pidempiin heikkoihin jaksoihin ei ole varaa. Viime
syksynä Koskenkorva sijoittui runkosarjassa kolmanneksi, mutta kärsi tappion puolivälierissä Raahea
vastaan.
Pelinjohtajan kommentti (Tero Lehtinen): Odotukset ovat korkealla. Tavoitteena on selvitä ensin
pudotuspeleihin ja sitä mukaa askel askeleelta edetä neljän joukkoon ja laittaa kapuloita Vimpelin sekä
Sotkamon rattaisiin. Pelillinen ilme on rohkea. Peesailemalla ei pärjätä, joten rohkeutta ja yllätyksellisyyttä
tarvitaan peliin. Avainpelaajat löytyvät joukkueen kokeneimmasta kaartista.
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
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Yhdellä kärjellä vs. kahdella kärjellä
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Ranking 6: Hyvinkää haluaa säilyttää taisteluilmeensä
Superpesiskausi 2012 ei unohdu Hyvinkäällä koskaan. Koko Suomea ravistelleen tragedian jälkeen joukkue
osoitti ennennäkemätöntä taistelutahtoa pelaten itsensä viiden parhaan joukkoon teemalla ”Topille, Meille ja
Tahkolle.” Uransa huipulle nousi henkilökohtaisella tasolla Juha Korhonen, joka palkittiin ansaitusti vuoden
pesäpalloilijana.
Talven otteluissa kyyti oli kylmää. Tahko jäi ulos Halli-SM-lopputurnauksesta ja sai Sotkamolta selkäänsä
peräti juoksuin 0-13.
Talvikaudesta on kuitenkin turhaa vetää liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä ja ennemminkin huono kenraali
voi tarkoittaa parasta onnistumista h-hetkellä. Tahko sai kaksi tärkeää profiilipelaajaa täsmähankintoina.
Kimmo Carlson on yksi sarjan parhaista ulkopelaajista, Pasi Kokkonen tuo nopeutta, vaihtolyöntiosaamista
ja pallovarman kopparin joukkueelleen. Mailan varressa Tahko luottaa Ykköspesiksen lyöjäkuninkuuden
voittaneeseen Petri Kulmalaan, jolla on edessään ensimmäinen kunnon kausi pääsarjatasolla.
Avara kotikenttä Hyvinkään Pihkalassa on usein ollut haastava areena vierailijoille. Yksikin lyönti kuuluisalle
muuntajalle voi kääntää koko jakson kulun, mikä sopii Tahkon vaarallisille lyöjille.
Topi Koistisen muisto-ottelu pelataan Hyvinkäällä 26.5. Paikan päälle odotetaan runsaasti sekä yleisöä että
ilmaisen sisäänpääsyn mahdollistavia yrityksiä.
Pelinjohtajan kommentti (Pasi Virtanen): Joukkueen tavoite kaudelle 2013 on vain ja ainoastaan
mitali. Tavoitteena on pelata yleisöystävällistä ja taistelevaa peliä. Pelillisen ilmeen on oltava samanlaista,
millä viime kaudella ansaitsimme suurimman yleisökeskiarvon. Avainpelaajia joukkueessa ovat Juha
Korhonen, Lauri Vierimaa ja Teemu Nikkanen. Nuoret pelaajat saavat edelleen vastuuta.
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
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Ranking 7: Yhden seuran voimin Seinäjoella
Pitkään odotettu yhdistyminen toteutui Seinäjoella, kun Nurmon Jymy ja Seinäjoen Maila-Jussit laittoivat
hynttyyt yhteen huippupesäpallon osalta. Uusi tulokas Jymy-Jussit hakee räväkkää starttia kauteen niin
kentällä kuin sen ulkopuolella, mistä kertovat myös monipuoliset markkinointitempaukset. Seinäjoen MailaJussit ja Nurmon Jymy jatkavat junioripesäpallon puolella. Jymy-Jussien nimissä pelaavat Superpesiksen,
Ykköspesiksen ja poikien Superpesiksen joukkueet.
Talvikausi on sujunut varsin odotetusti Seinäjoella, vaikka Halli-SM-lopputurnaukseen osuikin pieni
suvantovaihe. Erityisesti paikallisvastustaja Koskenkorva on ollut ahtaalla Jymy-Jusseja vastaan.
Tekemiseen on saatu lisää laatua ja joukkueen halu on kehittää erityisesti ulkopeliä.
Jymy-Jussit sai vielä viime hetken huippuvahvistuksen, kun lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää liittyi
ryhmään mukaan. Samoin Markku Hylkilän sopimuskiista sai osapuolten kannalta myönteisen päätöksen,
joten kapteeni pääsee keskittymään vain tekemiseen joukkueensa kanssa. Lyöntivoimaa joukkueessa on
runsaasti, mutta jalkoja voisi olla enemmänkin. Jos hyvin harjoitellut sarjatulokas saa pelinsä rullaamaan,
isotkin yllätykset ovat mahdollisia.
Pelinjohtajan kommentti (Sami-Petteri Kivimäki): Joukkueen ja seuran tavoite on pitkällä aikavälillä
kehittyä kokonaisuudessaan taistelemaan Suomen mestaruudesta. Lyhyellä aikavälillä tavoite on palauttaa
uskottavuus seinäjokelaiseen pesäpalloon. Joukkueen pelillinen ilme tulee olemaan työteliäs ja uskaltava.
Avainpelaajia ovat Ville Hotakainen, Paavo Pelto ja kotiuttajajokerit.
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
Sisäpeli vs. ulkopeli
Yhdellä kärjellä vs. kahdella kärjellä
Rohkeaa peliä vs. virheiden minimointi
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Ranking 8: Uuden nousun merkkejä odotellessa
Kitee voitti edellisen Suomen mestaruutensa 2005, mutta tämän jälkeen sijoitukset ovat pysyneet
pudotuspeliviivan tuntumassa sen molemmin puolin. Alkavallekin kaudelle kokoonpano on vahvaa
keskikastin tasoa, jossa marginaalit ovat pienet ja palasten loksahtaessa kohdalleen sarjataulukon parempi
puolikas on täysin saavutettavissa.
Pasi Kokkosen lähtö on joukkueelle selkeä menetys, jota paikkaa takaisin Pohjois-Karjalaan muuttava Hannu
Ikonen. Ykköskärjen vaihtajan paikasta kilpailee myös Kouvolasta viime metreillä Kiteen paitaan vaihtanut
Ville Posti.
Joukkue on vahvasti omavarainen, sillä ringissä on 12 Pohjois-Karjalan kasvattia. Heistä nimekkäin on 10
Itä-Länsi-ottelun Sami Partanen, joka näyttää esimerkkiä niin pelillisillä taidoillaan kuin hurtilla
huumorillaan. Lukkari Toni Laakso lukeutuu valtakunnan eliittiin, samoin kauden 2008 lyöjäkuningas Mika
Laukkanen. Nuorista pelaajista ainakin Topi Hurskaisen ja Juhani Myyryläisen odotetaan nousevan
todellisiksi vastuunkantajiksi.
Kiteen seurajohto on linjannut rohkeasti menestymistavoitteita tuleville vuosille ja ilmoittanut joukkueen
tavoittelevan mestaruutta kolmen vuoden sisällä. Tällä kaudella uusi pelinjohtaja Sami Purmonen on
kuitenkin ison haasteen edessä. Tasainen keskiryhmä pelaa keskinäisissä otteluissaan tärkeistä pisteistä.
Pelinjohtajan kommentti (Sami Purmonen): Kausi 2013 on arvoitus. Kaikki on mahdollista, joten
tavoite voi matkan varrella vielä kirkastua. Pitävän ulkopelin lisäksi sisäpeliä on parannettava ja otettava
kaikki tehot irti pelaajista. Avainkysymys on terveys. Pelaajien kuormaa on jaettava ja uusia vastuunkantajija
on löydettävä. Sisäpelissä Toni Laakson ja Mika Laukkasen on onnistuttava ja Latvala-Ikonen-Partanenakselin on katettava pöytä yllätyksille.
Joukkueen kilpailullinen tavoite kaudella 2013
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Ranking 9: Murrosvaihe meneillään Kouvolassa
Vielä kaudella 2011 Kouvolan Pallonlyöjät ylsi miesten Superpesiksessä välieriin asti, mutta viime vuonna
totuus ryöpsähti silmille. Materiaaliltaan heikentyneen joukkueen haaveet murskasi Jyväskylän Kiri
heinäkuun viimeisenä päivänä ja tavoite paikasta kahdeksan parhaan joukossa voitiin unohtaa.
Sarjapaikkansa KPL säilytti kunnialla kaatamalla heti karsintojen ensimmäisessä vaiheessa Nurmon Jymyn.
Viime kauden lukkari Henri Heikkilä palasi Haminaan ja tilalle tuli nuori Lohjan Louhen kasvatti, Sotkamon
akatemiasta oppia hakenut Joni Rytkönen. Huhtikuun lopulla myös isossa roolissa pelannut Ville Posti jätti
Kouvolan. Sasu Toikka kiirehtikin kertomaan Twitterissä, etteivät sentään kaikki haminalaiset hylkää seuraa.
Myönteisenä uutisena kokenut Saku Kapanen pyörsi lopettamispäätöksensä ja palasi seuran riveihin. Samoin
kokeneet profiilipelaajat Juho Hacklin, Anssi Lammila ja Mika-Matti Ojala ovat joukkueen mukana. Sami
Joukaisen tähtäimessä ovat henkilökohtaisella tasolla 1000 juoksun rajapyykki ja kaikkien aikojen
lyöjätilaston ykköstila.
Pudotuspelipaikka on KPL:n osalta tiukassa tälläkin kaudella. Pelinjohtaja Mikko Hylkilä ei turhaan painota
ulkopelin merkitystä, sillä joukkueen kentästä lyötiin viime kaudella yli 200 juoksua runkosarjassa.
Pelinjohtajan kommentti (Mikko Hylkilä): Tavoitteena on saada ulkokenttä pelaamaan paremmin
kuin edellisellä kaudella ja sitä kautta taistella sekä jaksojen että otteluiden voitoista. Avainpelaaja on Sami
Joukainen.
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Ranking 10: Kirivaihde silmään jo alkukaudesta
Uuden tulemisensa jälkeen Jyväskylän Kiri pelasi kolmannen kautensa Superpesiksessä ja saavutti pitkään
odotetun pudotuspelipaikan. Vaikka Sotkamo olikin odotetun vahva puolivälieräsarjassa, perinteikäs
pesäpallokaupunki pääsi maistamaan jatko-otteluiden tunnelmaa.
Kiri sai ulkopeliinsä tärkeän erikoismiehen, kun Vuokatin Vedon kasvatti, linjapelaaja Jaakko Heikkinen
allekirjoitti yksivuotisen sopimuksen. Lukkariksi siirtyy Hyvinkään Tahkosta Taneli Rantatorikka, joka
pääsee näyttämään kykynsä vastuullisessa roolissa. Kymmenen sakkiin etenijätilastossa kiilannut Juho
Määttälä jatkaa Jyväskylässä. Mielenkiintoinen nuori tähti on vasta 17-vuotias seuran oma kasvatti Ville
Kotro, joka murtautui jo viime kaudella jopa pelaavaan yhdeksikköön.
Kirin kannalta valitettavasti myös menetykset ovat varsin ison kaliiberin pelaajia. Ykkösvahti Kimmo
Carlson, vaihtolyöntiekspertti Perttu Hautala sekä kovalyöntiset Hannu Kiukkonen ja Mikko Rantalahti
jättivät seuran.
Pelinjohtaja Juhani Lehtimäellä on vaativa tehtävä saada joukkueen peli oikeisiin uomiin heti alkukaudesta.
Jokainen piste on arvokas, jotta pudotuspelihaaveet pysyvät elossa.
Pelinjohtajan kommentti (Juhani Lehtimäki): Haluamme jatkaa viimekesäistä railakasta
sisäpeliämme vahvasti joukkueemme jalkoihin luottaen. Kiri on ensi kesänä röyhkeä ja yllätyksellinen.
Muuttuneella joukkueellamme jatkamme kiriläisen pesiksen kehittämistä. Suurimmat kehitysaskeleet
otamme ulkopelaamisessa.
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Ranking 11: Kankaanpää hakee balsamia haavoilleen
Kankaanpää oli positiivinen ilmestys noustessaan takaisin Superpesikseen kaudelle 2011 ja saavuttamalla
viidennen sijan. Viime vuodesta ei voi puhua samaa. Armoton pettymys kulminoitui runkosarjan viimeisen
kierroksen Kitee-otteluun, jossa pudotuspelipaikka oli omissa käsissä, mutta supervuoron tappio vesitti
haaveet. Karsinnat Kankaanpää selvitti kuitenkin kunnialla kaatamalla Alajärven suoraan kolmessa
ottelussa.
Uusiutumista on tapahtunut runsaasti talven aikana. Kun Sami Heinikainen, Markku Hylkilä, Juha
Suorauha ja Antti Vihtkari jättivät seuran, kokemusta lähti kertaheitolla 1400 superpesisottelun verran.
Myös nopea kärkietenijä Teemu Isoketo palasi kasvattajaseuraansa Vimpeliin.
Tilalla nähdään uusia nimiä vastuunkantajina. Erityisen mielenkiintoinen uusi kasvo on 18-vuotias Miika
Anttila, joka pelasi viime vuonna hyvän kauden Ulvilan ykköspesisjoukkueessa. Lukkarin tontille ovat
tyrkyllä Jussi Kivelä tai Ilari Siutla, joiden edesottamuksia tarkkailee lukkarivalmentajaksi lähtenyt Juha
Vartiamäki. Kokemusta joukkueessa edustavat Jouni Itävalo (207 superpesisottelua) ja Jukka Latvala (405
superpesisottelua).
Kankaanpäällä on edessään haastava kausi ja pudotuspelipaikka edellyttäisi nappionnistumista.
Ykköspelinjohtajana jatkaa Tomi Niskanen, joka tuntee jo seuran ja paikkakunnan pesäpallokulttuurin
hyvin.
Pelinjohtajan kommentti (Tomi Niskanen): Tavoitteena on pudotuspelipaikka. Haluamme omien
pelaajiemme kehittyvän pesäpalloilijoina niin pelillisesti kuin harjoituksellisesti.
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Ranking 12: Alajärven tilanne on tukala
Alajärvi nousi takaisin Superpesikseen viime kaudelle, mutta kesän ainoaksi kohokohdaksi jäi Sotkamon
voittaminen kolmen pisteen arvoisesti vieraskentällä. Runkosarjan jumbosija pakotti karsintaan, jossa
kuitenkin Ykköspesiksestä ponnistanut Oulun Lippo Pesis jäi selkeästi jyrän alle.
Alkavalle kaudelle Ankkureille ei juuri enempää luvata. Joukkueen tilannetta mutkistaa vielä aivan kauden
alla julkistettu tieto Janne Kivipellon mykoplasmasta, joka pitää lukkarin poissa pelikentiltä ainakin
alkukauden. Viime kauden kokoonpanostaan Alajärvi menetti kaksi Juha-Mattia, parhaan kärkilyöjänsä
Matilaisen Jymy-Jusseihin ja yhden parhaista etenijöistään Jaatisen Vimpeliin. Iiro Hämäläinen siirtyi
Loimaan ykköspesismiehistöön.
Pelinjohtaja Matti Iivarinen on tehnyt joukkueensa kanssa erinomaista työtä ja kasvattanut erityisesti
nuorista pelimiehistä superpesistason pelaajia. Alkavalle kaudelle joukkue saa vielä yhden entisen
huippupesäpalloilijan lisää riveihinsä, kun Vesa Liikala aloittaa kakkospelinjohtajana. Taustat ovat siis
kunnossa, mutta pelaajamateriaali on varsin heppoinen. Sotkamosta vuokrattu Niilo Piiponniemi lukeutuu
tulevaisuuden superpesistähtiin. Suomensarjan Lohesta Alajärvi saa paluumuuttajan, kun Ykköspesiksen
lyöjätilaston kakkonen kaudelta 2011, Tomi Lehesvuori, pukee jälleen Ankkureiden pelipaidan ylleen.
Alajärvi tarvitsisi pienen ihmeen yltääkseen pudotuspeleihin. Joukkueen ykköstavoite lie kuitenkin säilyttää
sarjapaikka kaudelle 2014.
Pelinjohtajan kommentti (Matti Iivarinen): Pyrimme parempaan ja tasaisempaan peliin
runkosarjassa, jossa tavoitteena ovat ylemmät pudotuspelit. Ilme on edelleen nuorekas ja nopea, mutta
taitavampi ja voimakkaampi kuin aikaisemmin. Avainpelaajana häärii ulkona lukkari Janne Kivipelto ja
sisällä lyöjäjokeri Tomi Lehesvuori.
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