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Suomussalmen Rasin Hegemonia-ottelussa Team Yellow 9O's eli 1990-luvulla pelanneet naiset päihittivät nuoremmat 2000-luvun pelaajat vauhdik-
kaassa ottelussa Pitämän kentällä.

Nyt on toinen peräkkäi-
nen kesä, kun Suomussal-
mella ei pelaa yhtään nais-
joukkuetta sarjatasolla.
Silti pesäpallo elää pitii-
jässä.

Tästä on osoituksena
lauantaina pelattu niin sa-
nottu hegemonia-ottelu,
jossa vastakkain olivat
1990-luvun pelaajat ja
2000-luvun nuoret pelaa-
jat.

Pirteä, nuori naisjouk-
kue Nimetön sai kuitenkin
taipua Team Yellow 90's -
joukkueelle, jossa pelasi-
vat Suomussalmen pesis-
suuruuden aikojen naiset,
joten hegemonia jäi kon-
karinaisille. Voitto tuli
"keltaisille 2-0 ja jaksot
menivät 9-2 ja6-2.

Peliä pelattiin hieman
soveltuvin säännöin, sillä
paloja sai kertyä useam-
pia. Tärkeintä oli, että jo-
kainen pääsi lyömään.

- Tässä oleellista on pe-
laamisen ilo, rennolla mei-
ningillä mennään, vaikka
välillä tuntuu, että ollaan
tosissaan, sanoi Veera
funtunen vaihdon välissä.

Lopulta kokeneempien
voiton varmisti vahva ru-
tiini, johon nuoremmat ei-
vdt kyenneet vastaamaan.
Erityisesti lukkari Minna
Moilanen sekoitti nuo-
rempien sisäpeliä ja yk-
kösvahtina häärinyt Riitta
Holappa torjui tehok-
kaasti vaihtolyöntejä. Ho-
lappa pelaa superpesistä
Jyväskylän Kirittärissä, ja

näin ollen hän on moni-
kertainen kultamitalisti

Team Yellow 90's -jouk-
kueen parhaana pelaajana
palkittiin Mirika Kinnu-
nen ja Nimetön-joukku-
eesta Emmi Vikholm.
Koko turnauksen par-
haana pelaajana palkittiin
Mlnna Moilanen.

]oukkueet "vanhat" ja
"nuoret" muodostettiin
pääosin siten, että jako-
linja oli ennen ja jälkeen
vuoden 2000 SuRa:ssa pe-
lanneissa naisissa.

Vaikka vanhemmassa
joukkueessa oli paljon
niitä pelaajia, jotka eivät
pitkään aikaan ole olleet
kentällä, silti lyönnit ja
heitot olivat hyvin sel-

käytimessä. Monet pelaa-
jista asuvat eri puolilla
Suomea, mutta kokoon-
tuivat nauttimaan pesäpal
losta kotikuntaansa.

Pitämän kentällä pela-
tussa pelissä oli suuren ur
heilujuhlan tuntua, sillä
ottelu oli samalla Suomus
salmen Rastin 60-vuotis-
juhlaottelu. Varsinaiset
juhlat urheiluseura järjes-
tää vuoden loppupuolella

- Kokonaisuudessaan
ottelu osoitti, että nais-
pesäpallolla on loistava
menneisyys ja toivottavast
tulevaisuudessa saadaan
jälleen naisjoukkue pys-
t5ryn, sanoo SuRa:n pesä-
pallojaoston puheenjoh-
taia Arto Väisänen.

H egemonia fäi kon karipelaaf il le
Suomussalmen
Rastin naiset mit-
telivät pesäpal-
lohegemoniasta.
Juha Hankkila
Suomussalmi

)Suomussalmen naisilla
on ollut vahva ote pesa-
palloon 1980-1990 lu-
vuilla. Suomussalmen Ras-
tin naiset ovat pelanneet
jopa Suomen sarjassa vuo-
sina 1989-90.
Nyt kuitenkin on hiljai-

sempaa naispesiksessä,
vaikkakin nuoria pelaajia
on aktiivisesti mukana ja
naisjoukkue on ollut
koossa vuoteen 2010
saakka.


