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YLEISTÄ
Toimintavuosi 2017 oli taloudellisesti haastava, koska uudistusohjelman
toimenpiteiden mukaisesti uutta henkilökuntaa palkattiin kuusi henkilötyövuotta.
Talousarvion loppusumma oli -286 000 ja tulos lopulta noin 100 000 euroa
parempi.

Liittojohtokunta

PESÄPALLOLIITON TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2018
Toimintavuosi oli ensimmäinen uudella rakenteella, jossa Suomen Olympiakomitea johtaa
keskusjärjestönä liikunnan operatiivista toimintaa. Ensimmäisen vuoden perusteella emme voi
tehdä kovin perusteellisia johtopäätöksiä, mutta huolissaan tulee olla kansalaisliikunnan ja
seuratoiminnan kehittämisestä.
Julkisen sektorin rahoitus kehittyy ja uusiutuu vuosittain. Tulevaisuudessa arvioinnit ja
tulostavoitteiden seuranta ovat entistä selkeämmässä roolissa päätöksiä tehtäessä. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on suunnitellut tulevaisuuteen merkittäviä uudistuksia. Lajiliittojen kannalta
siirtyminen neljän vuoden tarkasteluun vapauttaisi resursseja aitoon kehitystyöhön.

TOIMINNAN TARKOITUS
Pesäpalloliiton sääntöjen 2§:n mukaan liiton toiminnan tarkoituksena on:
Kansallispelimme pesäpallon ja vastaavanlaisen lyömäpalloilun edistäminen, kehittäminen ja
valvominen, kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen
mainittuja toimintoja harjoittavien jäsentensä valtakunnallisena yhdyselimenä.

PAINOPISTEET 2017
Vuonna 2017 pesäpalloliikkeen (PPL, Superpesis, maakunnat) painopisteet olivat:
1. Luoda yksi yhtenäinen pesäpalloliike
2. Pesäpallon harrastajamäärien lisääminen
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3. Kasvukeskusten tuleminen
4. Ottelutapahtuman kehittäminen ja katsojien olosuhteidenparantaminen
5. Viestinnän nykyaikaistaminen
6. Lasten ja nuorten leiritoiminnan kehittäminen ja laadun takaaminen
7. Seuratoiminnan ammattimaisuuden ja osaamisenkehittäminen
8. Saattaa harraste-ja terveysliikunta luontaiseksi osaksi seuratoimintaa
9. Kilpailutoiminnan määräyksien uudistaminen
10. motivoitunut, itsenäinen ja oma-aloitteinen henkilöstö
11. talouden pohjan edelleen kehittäminen ja vakauttaminen

TOIMINTA VUONNA 2017
LASTEN JA NUORTEN SEURATOIMINTA VUONNA 2017
LEIRITOIMINTA VUONNA 2017
Toimintasuunnitelmaa on jo usean vuoden ajan määrittänyt se, että Pesäpalloliiton, maakuntien
ja seurojen tulee turvata jokaiselle toiminnassa mukana olevalle lapselle ja nuorelle
mahdollisuus harrastaa lajia. Samoin liikkeen on pidettävä huoli siitä, että jokaisella lapsella on
mahdollisuus osallistua joko valtakunnalliselle tai alueelliselle pesäpalloleirille.
Lasten ja nuorten leiritoiminnan toiminnallisen ja taloudellisen kehittämisen tavoitteena oli
saada leiripassien hinnoittelu vastamaan leiritoiminnan laadun vaatimuksia sekä samalla
turvata leirien järkevä taloudellinen järjestämien. Leirien järjestäjätahojen taloudellinen tulos
leiritoiminnasta oli erittäin hyvä. Leirit onnistuivat myös toiminnallisesti hyvin. Toimintavuonna
leireille osallistui ennätysmäärä (398) joukkueita. Koko lajille positiivista oli se, että
osallistujamäärät kasvoivat eniten nuorempien leireillä. Sotkamossa järjestettiin kaikkien
aikojen suurin tenavaleiri. Leirille osallistui 114 joukkuetta.
Tarkempia leiritoiminnan tunnuslukuja on esitetty seuratoiminta osassa.
Leiritoiminnan kehittäminen on tapahtunut saadun palautteen, erilaisten hankkeiden,
valtakunnallisten tutkimusten tai käytänteiden sekä maakuntien ja seurojen kanssa sovittujen
toimintatapojen perusteella.
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SEURATOIMINTA VUONNA 2017
Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa seuratoiminnan päätavoitteiksi kirjattiin 1)
harrastajamäärien lisääminen, 2) uuden toiminnan käynnistäminen, 3) seurojen tukeminen ja 4)
uusien toimijoiden rekrytointi. Toinen tärkeä seuratoimintaa ohjaava asiakirja oli vuonna 2016
valmistunut Pesäpalloliikkeen tulevaisuus – Miten etenemme kohti vuotta 2022?
Harrastajamäärien lisäämisen ohella strategian tärkeimmistä valinnoista seuratoimintaa koski
etenkin kasvukeskukset ja yksi liike -malli. Harrastajamäärien lisäämiseen ja kasvukeskusten
tukemiseen Pesäpalloliitto palkkasi urheiluyksiön johtajan, viisi uutta päätoimista
seurakehittäjää ja kohdensi 150.000 euroa junioripäälliköiden palkkaamiseen. Yhteensä
junioripäällikkötukea myönnettiin 17:lle seuralle.
Yksi liike -malliin seurakehittäjät loivat alkukeväällä 0-pisteen työkalupakin, joka tarkentui
syksyllä seuraohjelman käynnistymisen myötä seuraohjelman työkalupakiksi. Seuraohjelma
2018 – 2020 korvaa aikaisemman omavaraisuussäännön. Seuraohjelma koskee miesten ja
naisten Superpesisjoukkueita, mutta seuraohjelmaa voidaan toteuttaa myös muissa seuroissa
soveltuvin osin. Seuraohjelmaan kuuluvat seuratapaamiset aloitettiin loppusyksyllä.
Valtakunnallinen lasten ja nuorten pesäpallotoiminta on kouluihin liittyvää toimintaa,
valtakunnallista tai alueellista leiritoimintaa sekä pesiskoulu- tai muuta seuratoimintaa, mikä
sisältää Valo ry:n laatukriteereiden mukaisen sinettiseuratoiminnan.
1) Harrastajamäärät:
Rekisteröityneitä harrastajia kirjattiin vuoden lopussa 16097. Edelliseen vuoteen verrattuna
määrä kasvoi 336:lla. Nuorten kilpailulisenssejä lunastettiin 7785 (+172), aikuisten 2756 (+176),
tuomareiden, pelinjohtajien ja toimitsijoiden 1055 (+139), vakuutuksellisia pesispasseja 3622 (45), harrastepesispasseja 648 (+240) ja baseball- / softball -lisenssejä 167 (+6).
Kilpailutoiminnassa oli mukana yhteensä 1763 joukkuetta, lisäystä edelliseen vuoteen tuli 184
joukkueen verran. Aluesarjoissa joukkueita oli 956 (+108) ja liiton sarjoissa 817 (+86). Liiton
sarjoissa pelattiin yhteensä 5321 ottelua, edellisvuonna 5092 (+229)
Pesäpalloliiton, maakuntien ja seurojen tulee turvata jokaiselle toiminnassa mukana olevalle
lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa lajia. Samoin liikkeen on pidettävä huoli siitä, että
jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua joko valtakunnalliselle tai alueelliselle
pesäpalloleirille. Valtakunnallisille pesäpalloleireille osallistui ennätysmäärä joukkueita,
yhteensä 398.
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Edellisvuonna joukkueita oli yhteensä 386. Haminan Naperoleirillä joukkueita oli 83 (-6),
Sotkamon Tenavaleirillä 114 (+21), Turun Suurleirillä 105 (-7) ja Oulun Nuorisoleirillä 96 (+4).
Alueleirejä järjestettiin kuusi (vuonna 2016 neljä). Alueleireille osallistui yhteensä 264
joukkuetta (+26)
G-, F- ja E-ikäisten pienpesispäiviä ja -turnauksia kirjattiin koko maassa yhteensä 91 ja
pelattuja otteluita 393. Kouluyhteistyötä tehtiin koulukäyntien ja koulupesisturnausten ohella
opettajien ja opettajaopiskelijoiden 105 Pesäpallo-onnistumista -koulutuksilla, Miljoona koppia kisalla ja osallistumalla Educa-messuille. 105-koulutuksia järjestettiin yhteensä 23. Miljoona
koppia -kisaan osallistui 75 koulua, vuonna 2016 osallistuneita kouluja oli 110.
2) Uuden toiminnan käynnistäminen:
Vuonna 2017 rekisteröitynyttä pesäpallotoimintaa oli 189 seurassa, joista edellisvuoteen
verrattuna uusia seuroja tai seurojen jaostoja oli 13 kappaletta. Kokonaismäärässä vuoteen
2016 verrattuna lisäystä oli viisi seuraa, kun kahdeksan seuraa tai jaostoa lopetti tai keskeytti
pesäpallotoiminnan.
Kaikille avoimet harjoitukset eli pesishaastekampanja osana Suomi 100 -ohjelmaa toteutettiin
71:ssä seurassa 9.5.
3) Seurojen tukeminen:
Vuonna 2017 Pesäpalloliiton seurakehittäjät kirjasivat yhteensä noin 450 tavoitteellista
seuratapaamista. Seurakäynneillä kohdattiin noin 4000 ihmistä. Vuonna 2016 seurakäynneillä
kirjattiin 1425 kontaktia. Uuden seuraohjelman tapaamisia ehdittiin pitämään 16 kappaletta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea haki 30 seuraa.
4) Uusien toimijoiden rekrytointi:
Edellä mainittu tuomareiden, pelinjohtajien ja toimitsijoiden määrän kasvu selittyy osaltaan sillä,
että C-junioreista ylöspäin pelinjohtajilta vaadittiin lisenssi. Tuomarikortin hankki 3212 tuomaria.
Tuomarikorttilaisten määrä laski kahdella (-2) vuoteen 2016 verrattuna. Pesäpalloliiton
valmentajatutkinnon vuonna 2017 suoritti yhteensä 275 valmentajaa. Tutkinnon suorittaneiden
valmentajien määrä laski edellisvuoteen verrattuna 90:llä. PML-koulutuksen suoritti 78, (-19),
JPVT:n 140 kappaletta (- 46) ja NPVT:n 57 valmentajaa (-13). PLVT:n aloitti syksyllä 2017 13
valmentajaa (edellisvuonna kurssia ei järjestetty). Syksyllä 2017 tulleen koulutusuudistuksen
jälkeen loppuvuonna pidettiin 13 1- ja 2-tason koulutustilaisuutta ja kaksi
lajivalmentajatutkinnon yhteydessä ollutta teemakoulutusta.
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AIKUISTEN TERVEYS- JA HARRASTEPESÄPALLO 2017

Pesäpalloliitossa harraste- ja terveysliikunnan toteuttaminen on tulevaisuudessa erittäin tärkeä
arvovalinta. Ympäröivässä yhteiskunnassa tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän
liikunnan terveysvaikutuksien ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Pesäpalloliitto haluaa
omalta osaltaan olla ottamassa vastuun tästä kansantaloudellisesti kaikille merkittävästä
toiminnasta.
Toimintavuoden aikana harrastepesiksen maakuntaverkosto on ohjannut ja motivoinut
jäsenseuroja sekä alueen eri toimijoita toteuttamaan harraste- ja terveyspesäpalloa omissa
toimintaympäristöissään. Konsultointitukea annettiin pyydettäessä myös paikalliselle tasolle.
Harrastepesiksessä toteutettiin ympäri Suomea seurojen, alueiden sekä kuntien toteuttamana
erilaisia alueellisia ja paikallisia tapahtumia, sarjoja, turnauksia ja puulaakeja, joiden suosio on
säilynyt. Tämän lisäksi järjestettiin erilaista ohjaustoimintaa, kuten Lady-Pesistä sekä
työyhteisöjen ja oppilaitosten toimintaa eri kohderyhmille. Osallistuttiin myös Liikunnan Unelma
päivään tai kuukauteen.
Harrastepesiksen ohjaajakoulutus toteutettiin toukokuussa Turussa.
Toiminnassa kohdattiin yhteensä lähes 20.000 harrastajaa. Harrastajille tarjottiin edelleen
harrastepesispassia vakuutuksella.
Tampereella pelattiin 29.-30.7.2017 harrastepesiksen SM-kisat 16 joukkueen voimin.
Valtakunnallisesti pelattiin Kontioiden (35-v.) SM-turnaus Varkaudessa, Leppävirralla ja
Joroisissa 11.-12.8.2017, Mukana oli 11 joukkuetta. Harmaakarhujen (45-v.) SM-turnaus
Alavuudella 04.09.2017 mukana oli neljä joukkuetta. Turussa pelattiin suosittu valtakunnallinen
Lady-Pesisturnaus 2-3.9.2017 36 joukkueen ja yli 400 innokkaan naisen voimin.
Pesäpalloliiton panostaminen jatkossakin harraste- ja terveysliikuntaan luo osallistuville
harrastajille mahdollisuuden positiiviseen ja mukaansatempaavaan, monipuoliseen
liikunnalliseen toimintaan.

KILPAILUTOIMINTA

Pesäpalloliitto vastaa kilpailutoiminnan kokonaisjohtamisesta (ml. Superpesis), järjestämisestä
ja kehittämisestä. Pesäpallon kilpailutoimintaa organisoi liiton Operatiivinen johtoryhmä.
Operatiivisen johtoryhmän tehtäviin kuuluvat pelisäännöistä,
edustus- ja kilpailukelpoisuussäännöistä, sarjajärjestelmistä ja muista kilpailutoiminnan
määräyksistä päättäminen, kurinpitoelimenä toimiminen toimivaltansa puitteista, sarjojen
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täydentämisistä, lohkojaoista sekä maakuntasarjojen hoidosta vastaavista maakunnista
päättäminen sekä erillisten tehtävien valmistelu Pesäpalloliiton liittojohtokunnalle.
Kilpailutoiminnan tärkein toimenpide kertomusvuonna oli kilpailumääräysten uudistaminen.
Uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää kilpailumääräysten rakennetta, luettavuutta ja
ymmärrettävyyttä.
Kilpailutoiminnan tuottoista merkittävä osa koostuu lisenssituotoista sekä sarjamaksuista.
Pesäpalloliiton sarjatoiminnassa oli mukana 124 miesjoukkuetta (125/2016) ja 115
naisjoukkuetta (113/2016). Nuorten A-, B- ja C-ikäisten liittojohtoisissa sarjoissa oli mukana 60
poikajoukkuetta (58/2016) ja 68 tyttöjoukkuetta (74/2016). Yhteensä Pesäpalloliiton alaiseen
sarjatoimintaan osallistui 367 joukkuetta (370/2016).
Kilpailutoiminnan lisenssejä, Pesispasseja ja Harrastepasseja lunastettiin yhteensä 16097
kappaletta (15761/2016), joista nuorten osuus oli 7785 (7613/2016), aikuisten osuus oli 2580
(2756/2016) ja tuomareiden 1055 (916/2016). Harrastepesispasseja lunastettiin 888
(648/2016).
Pesispasseja lunastettiin 3622 (3667/2016). Baseball- ja softball – lisenssejä lunastettiin 167
kappaletta (161/2016). Lisenssien yhteismäärässä nousua oli 336 lisenssiä.
Lisenssien hallinnoinnissa luovuttiin Sporttirekisteristä ja käyttöön otettiin Sense Sport rekisteri.

VIESTINTÄ
Pesäpalloliiton sisäisessä viestinnässä välitettiin tietoa lajia koskevista uudistuksista ja uutisista
omalle henkilökunnalle, luottamusjohdolle, lajin eri aktiivitoimijoille, tapahtumien järjestäjille,
kunniajäsenille, kilpaileville joukkueille sekä jäsenyhdistyksille. Eniten käytettyjä kanavia olivat
sähköpostijakelut, verkkosivut, materiaalipankit, kohdennetut MailChimp-viestit,
asiakasrekisterit ja erikseen järjestetyt tilaisuudet sekä Skype, WhatsApp ja muut sähköiset
palvelut. Verkkoon taltioitu materiaali oli kenen tahansa hyödynnettävissä erityisesti koulutus- ja
valmennustiedon sekä kilpailutoiminnan tilastofaktan osalta.

Pesis.fi-verkkosivuille uusittiin koulutustoiminnan osio. Muita lajiväen tueksi tarkoitettuja
verkkopalveluja olivat pesistulospalvelu.fi (leirien ja aluesarjojen ilmoittautuminen ja
tulospalvelu), pesisvalmennus.fi (valmennustieto), SurveyPal (kyselyt), Vimeo (yhden kameran
ottelutallenteet ja muut videot), kuvat.fi (huippupesäpallon ja leirien kuvagalleriat),
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talkoorekisteri (leirit), pesistulokset.fi (otteluiden sähköiset pöytäkirjat ja tilastot) ja ftp.pesis.fi
(ottelutulokset). Tulospalvelua tuki mobiilisovelluksena ja verkossa Mikko Vartiaisen kehittämä
ja ylläpitämä Pesis Live -sovellus.

Valtakunnalliset leirit nousivat esiin omilla sivuillaan, joille käyttäjiä ohjattiin leiri-domainien
www.naperoleiri.fi, www.tenavaleiri.fi, www.suurleiri.fi ja www.nuorisoleiri.fi kautta.

Henkilörekisterin kilpailutuksessa olivat mukana Olympiakomitean tilaama Vincit Oy:n
SuomiSport-palvelu, Hoika Oy:n jäsenpalvelu, Jopox Oy:n palvelu sekä valituksi tullut Avoine
Oy:n ylläpitämä Sense-järjestelmä. Pesäpalloliitto oli ensimmäinen urheilun lajiliitto, joka aloitti
Sensen käyttäjänä. Henkilörekisterin lisäksi loppuvuodesta otettiin käyttöön samaan
järjestelmään liitännäinen tapahtumahallinta, joka muodostaa rajapinnan Netvisortaloushallinto-ohjelmistoon. Kaikkien tapahtumien ilmoittautumiset, Pesistulospalvelua lukuun
ottamatta, siirrettiin uuteen järjestelmään.
Viestintä tuki matkaa kohti pesäpallon tulevaisuudenkuvan tavoitteita, jotka ohjasivat vuoden
aikana tehtyä päätöksentekoa.

Ulkoinen viestintä
Suomi 100 -juhlavuosi näkyi vahvasti Pesäpalloliiton viestinnässä. Useat tapahtumat, kuten
valtakunnalliset leirit, Itä-Länsi ja World Cup -turnaus, kuuluivat juhlavuoden viralliseen
ohjelmaan. Samalla pesäpallo täytti 95 vuotta, kun lajin perustamisvuotena pidetään vuotta
1922.

Merkittävimmistä pesäpallotapahtumista uutisoitiin aktiivisella tiedotejakelulla sekä
valtakunnallisesti että kohdennettuna alueellisesti. Pesäpalloliitto toi vahvasti esiin
askelmerkkejään kohti tulevaisuudenkuvaa ja lajin 100-vuotisjuhlavuotta 2022. Uutisointi
tapahtui vahvasti verkkosivujen kautta ja tiedotejakeluissa. Itä-Länsi-tapahtuman kävijöitä ja
kiinnostunutta yleisöä palvelivat omat nettisivut osoitteessa www.ita-lansi.fi. Turun World Cup turnaus keräsi laajasti huomiota niin kotimaassa kuin ulkomailla.
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Kaikkien aikojen pesäpalloilijat toivat pesäpalloa huippu-urheiluna esiin kiitettävästi.
Pesispörssin ykkösnimi Toni Kohonen sai kutsun Teemu Selänteen isännöimään Supertähdetohjelmaan, joka pyöri Nelosen kanavilla lähinnä kevään aikana ja sai huomiota muutenkin kuin
lajia seuraavalta aktiiviyleisöltä. Muilta osin viestinnässä kiinnitettiin huomiota erilaisiin ja
monipuolisiin näkökulmiin. Tulosurheilun ohella korostuivat ilmiöt, tarinat, henkilökuvat,
vastuullisuus ja yhteiskunnallisuus. Oman sisällöntuotannon ohessa tuettiin seurojen viestintää
ja näkyvyyden lisäämistä.
Nopeaan tiedonvälitykseen vastasivat reaaliaikainen tulospalvelu ja sosiaalinen media. Samalla
seuraajia innostettiin aktiiviseen omaan sisällöntuotantoon ja keskustelunavauksiin.
Pääasiallisina sosiaalisen median kanavina panostettiin Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin
sekä Vimeoon ja YouTubeen.
Verkkosivu-uudistus jatkui yhä kuluvana vuonna. Aikataulu Superpesiksen verkkosivuston
nykyaikaistamiseksi osoittautui liian haastavaksi, joten sitä päätettiin lykätä kauden jälkeiseen
aikaan.
Pesäpallon näkyvyyttä muussa mediassa vahvisti yhteistyö Nelonen Median ja Sanomakonsernin kanssa. Tv-otteluita miesten ja naisten Superpesiksestä nähtiin ennätysmäärä Ruutu
Urheilun kanavilla sekä Ilta-Sanomien IS Extra -palvelussa. Lisäksi naisten otteluita välitettiin
VeikkausTV:ssä ja loppuottelusarja Ylen kanavilla. Ilmoitustilaa käytettiin yhteistyösopimusten
kautta Ilta-Sanomissa ja Helsingin Sanomissa sekä paikallismediassa tapahtumien tarpeiden
mukaan.
Verkkosivujen sisällöntuotantoa johtivat päätoimittajana Antti Kallio, tuottajana Juha Tikkanen ja
koordinaattorina Jussi Löytökorpi sekä mm. sosiaalisen median ja markkinoinnin osalta Sanna
Regwan. Kesän uutisoinnista vastasi viestintäpäällikön ohella aktiivisesti ja kiitettävästi Aarne
Puisto. Itä-Länsi-tapahtumassa viestintää hoiti Imatran Pallo-Veikkojen puolelta Jesse
Nykänen. Kuvaajina uutisointia tukivat varsinkin Harri Bragge, Elmeri Elo, Antti Haapasalo,
Erkki Hautaviita, Lauri Heino, Joona-Pekka Hirvonen, Niilo Hirvonen, Jukka Ketonen, Juha
Levonen, Tomi Olli, Teemu Parta, Jukka Rasimus, Martti Tikka, Pekka Tuominen ja Lasse
Wirzenius. Huippupesäpallon kuvapankki perustettiin osoitteeseen huippupesis.kuvat.fi.

Vahvistusta sisällöntuotantoon
Kasvatustieteiden maisteri Antti Haapasalo aloitti Pesäpalloliiton sisällöntuottajaviestintäkouluttajana 16. lokakuuta. Tavoitteena on panostaa lisää seurojen kouluttamiseen,
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visuaalisuuteen, liikkuvan kuvan tuotantoon ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Haapasalo
vahvistaa viestinnän ja markkinoinnin organisaatiota vastaamaan jatkossakin kiitettävästi
laajentuvan toimialan haasteisiin.
Lähitulevaisuuden tavoitteena on yhdenmukaistaa pesäpalloliikkeen toimintojen, tuotteiden ja
tapahtumien yhteinen ilme. Työ aloitettiin jo vuoden 2017 loppupuolella.

Pesäpallo aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa. Se yltää
kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Aineettomaan kulttuuriperintöön sisältyy ilmiöitä, jotka
elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle.

Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän kulttuuriperinteen suojelua. Yleissopimus aineettoman
kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 Unescon yleiskokouksessa. Tällä
hetkellä yleissopimuksen piiriin kuuluu jo 175 valtiota. Suomi hyväksyi Unescon
yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto
vastaa sopimuksen toteuttamisesta Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi ensimmäisessä vaiheessa 52 kohdetta Elävän perinnön
kansalliseen luetteloon. Mukana on kansallispelimme pesäpallo, jolle Pesäpalloliitto haki
merkittävän tunnustuksen. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon
kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Pesäpallon kansainvälisen toiminnan kokonaisuuksiin kuuluivat yhteistyö baseballin ja softballin
kanssa, pesäpallotoimintaa järjestävien yhteisöjen tukeminen ulkomailla, pesäpalloa koskevan
tiedon levittäminen ulkomaille sekä kehitysyhteistyö. Uutena aluevaltauksena
superpesisotteluita pelattiin Suomen rajojen ulkopuolella.
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2716 katsojaa todisti Sotkamon Jymyn ja Imatran Pallo-Veikkojen ottelua Espanjan
Fuengirolassa Pabellon Elola -stadionilla 23.4.2017. Finnish Baseball Goes Stockholm tapahtuma vei puolestaan Superpesiksen historiallisesti Ruotsiin ja Tukholmaan 22.4.2017.
Naisten ottelussa pelasivat Manse PP Tampereelta ja Pesäkarhut Porista. Samana päivänä
Joensuun Maila sai vastaansa Kouvolan Pallonlyöjät miesten kamppailussa samaisella kentällä
Zinkensdammin urheilupuistossa (Zinkensdamms Idrottsplats).
Miesten Superpesistä ei oltu koskaan aiemmin pelattu Suomen rajojen ulkopuolella.
Fuengirolan tapahtuma saa jatkoa keväällä 2018. Pesä Ysit Lappeenrannasta kohtaa Lapuan
Virkiän kautta aikain ensimmäisessä Espanjassa pelattavassa naisten superpesisottelussa
lauantaina 21.4.2018 ja vuorokautta myöhemmin samalla Pabellon Elola -stadionilla pelaavat
Imatran Pallo-Veikkojen ja Vimpelin Vedon miehet.

Narender Kumar – intialainen pelaaja Suomen pesäpallosarjoissa
Pesäpallon historiaan kirjoitettiin uusi luku, kun intialainen Narender Kumar debytoi
maakuntasarjassa Manse PP:n joukkueessa 22.5.2017 ja suomensarjassa Turku-Pesiksen
riveissä 17.6.2017.
Maakuntasarjan ottelussa Manse kukisti Ruoveden Pirkat 2-0 (9-0, 7-0). Suomensarjan
ottelussa sen sijaan Kinnarin Pesis 2006 Järvenpäästä haki voiton Turusta 0-2 (5-8, 1-2).

World Cup -turnaus Turussa 20.-24.7.2017

Pesäpallon historian yhdeksäs World Cup -turnaus keräsi ennätysmäisen osallistujajoukon
Turkuun 20.-24.7. Mukana oli seitsemästä maasta 16 joukkuetta, jotka osallistuivat miesten,
naisten tai sekasarjaan. Tapahtuma oli osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa
teemalla ”yhdessä”. Teemanmukaista toteutusta vahvisti yhteistyö valtakunnallisen Suurleirin
kanssa ja samaan aikaan Turussa järjestetty Tall Ships Races -tapahtuma.

Suomen joukkueisiin riitti kysyntää, vaikka turnaus järjestettiinkin kilpailukauden keskellä.
Miehet päätettiin jakaa kahteen joukkueeseen, Suomi/Itä ja Suomi/Länsi, kun mahdollisimman
monelle haluttiin mahdollistaa kokemus osallistua kansainväliseen pesäpalloturnaukseen.
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Turun lisäksi otteluita pelattiin Mynämäellä perjantaina 21.7. ja naisten avausottelu Naantalissa
torstaina 20.7.
Uusina maina World Cupissa olivat edustettuina Intia ja Yhdysvallat. 27 Intialaista
pesäpalloilijaa matkusti Helsinki-Vantaan lentokentältä ensin Tampereelle tiistaina 18.7. ja
vieraili miesten Ykköspesiksen ottelussa Pöytyällä keskiviikkona 19.7 ennen turnauksen alkua.
Australian ja Yhdysvaltojen joukkueet pelasivat harjoitusottelun Turussa keskiviikkona.
Kaikkien World Cup -turnauksen osallistujien tuli hankkia SuperPassi, joka sisälsi
oheisohjelman sekä pallot, tuomarit, kenttävuokrat, parhaiden palkinnot sekä muut
turnausjärjestelyt ja palvelut eri kielillä.
Oheisohjelmaan kuuluivat avajaiset Kupittaan pesäpallostadionilla yhdessä suurleiriläisten
kanssa, saaristovierailu ja savusauna Rymättylän Herrankukkarossa, suomalainen pubi-ilta
sekä upea päätösgaala M/s Suomen Joutsen -fregatilla.
World Cupin yhteydessä julkistettiin Siirtolaisuusinstituutin eläkkeellä olevan johtajan Ismo
Söderlingin toimittama kirja "Pesäpalloilua maailmalla - Siirtolaiset kertovat"
(Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 15). Ääneen pääsivät siirtolaiset ja kansainvälisen pesäpallon
aktiivit heidän itsensä kertomien tarinoiden muodossa.
Pesäpallovaltikka pysyi vahvasti lajin kotimaassa. Suomi voitti mestaruudet naisten ja miesten
sarjoissa sekä sekasarjassa. Historiallisesti pesäpallon World Cup -turnauksessa debytoinut
Intia ylsi pronssiotteluun, mutta joutui tunnustamaan Saksan paremmakseen lukemin 1-0 (15-2,
2-2).
Päätösgaalan koskettavimmat ja silmienalusia kostuttaneet hetket koettiin, kun Tahko Pihkala mitaleja jaettiin ansioituneille. Kansainvälisistä toimijoista Tahko Pihkala -mitalit myönnettiin
seuraaville henkilöille ja tahoille:
Chetan Pagawad, Intia
Konstantinos Oikonomides, Saksa
Kari Isotalus, Sveitsi
Arja ja Markku Nyrhinen, Australia
Anja ja Esko Kankaanpää, Australia
Martti Holma, Suomi
Satu Mikola, Suomi
Ismo Söderling, Suomi
Turun kaupunki
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Lopuksi gaalassa julkaistiin historiallinen tieto: Joukkueet kutsuttiin seuraavaan pesäpallon
World Cup -turnaukseen Intiaan 2019.

World Cup -turnaukseen osallistuneet joukkueet
Miehet: Australia (AUS), Intia (IND), Saksa (GER), Suomi/Itä (FIN/E), Suomi/Länsi (FIN/W),
Sveitsi (SUI), Viro (EST), Yhdysvallat (USA)
Naiset: Australia (AUS), Intia (IND), Suomi (FIN)
Sekasarja: Australia (AUS), Intia (IND), Saksa (GER), Suomi (FIN), Sveitsi (SUI)
Alkulohkojen tulokset
Miehet, lohko A
Suomi, Itä-Australia 11-2
Intia-Viro 1-12
Viro-Suomi, Itä 4-11
Australia-Intia 18-2
Suomi, Itä-Intia 9-7
Australia-Viro 9-2
Miehet, lohko B
Suomi, Länsi-Saksa 14-3
Sveitsi-Yhdysvallat 11-4
Suomi, Länsi-Sveitsi 16-5
Saksa-Yhdysvallat 25-4
Sveitsi-Saksa 2-11
Yhdysvallat-Suomi, Länsi 5-9
Sekasarja
Sveitsi-Saksa 3-18
Intia-Suomi 3-22
Australia-Sveitsi 11-12
Suomi-Saksa 5-4
Saksa-Intia 21-5
Suomi-Australia 11-5
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Intia-Australia 12-13
Sveitsi-Suomi 6-15
Sveitsi-Intia 2-3
Australia-Saksa 8-7
Naiset
Australia-Suomi 0-2 (3-10, 1-5)
Suomi-Intia 2-0 (13-3, 10-2)
Intia-Australia 0-2 (3-16, 6-7)
Sunnuntain ottelutulokset
Miehet, välierä: Australia-Saksa 0-2 (0-1, 2-7)
Miehet, välierä: Suomi-Saksa 2-0 (14-2, 9-4)
Miehet, loppuottelu: Suomi-Saksa 2-0 (13-1, 8-0)
Miehet, pronssiottelu: Australia-Saksa 2-0 (11-0, 19-4)
Miehet, ystävyysottelu: Viro-Yhdysvallat 2-1 (4-10, 3-1, 0-0, 1-0)

Sekasarja, loppuottelu: Suomi-Australia 2-0 (11-5, 8-5)
Sekasarja, pronssiottelu: Saksa-Intia 1-0 (15-2, 2-2)
Naiset, loppuottelu: Suomi-Australia 2-0 (12-6, 13-8)
Naiset, ystävyysottelu: Intia-Yhdysvallat 4-9

Otteluaika oli alkulohkojen otteluissa 60 minuuttia ja tasavuorot. Loppu-, pronssi- ja
sijoitusottelut sekä välierät pelattiin 3+3-jaksopelinä – jaksovoittojen ollessa tasan siirryttiin
suoraan kotiutuskilpailuun.

World Cup 2017: Parhaat pelaajat
Naiset
Australia: Kristy Nyrhinen
Intia: Shalu Sharma
Suomi: Anriika Taunila
Sekajoukkueet
Australia: Harry Mahoney
Intia: Ankit
Saksa: Rulof Albert
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Suomi: Nuutti Tanner
Sveitsi: Antonio Salzmann
Miehet
Australia: David Nyrhinen
Intia: Hardi
Suomi, Itä: Janne Hyvönen
Suomi, Länsi: Jari Leinonen
Saksa: Jörn Kusnerow
Sveitsi: Joel Weicken
Viro: Taavi Täht
Yhdysvallat: Zach Slater
Suomen MM-kultamitalistit
Anne Aatola, Markus Ahvenkoski, Onur Alakas, Will Critchley, Kimmo Harju, Tuomas Hautala,
Martti Holma, Kaisa Huhtala, Janne Hyvönen, Petri Hännikäinen, Arssi Jalonen, Tommi
Joensuu, Juuso Jussila, Jutta Kallio, Jan Karjalainen, Eeva Kettunen, Mikael Kilpinen, VeliMatti Kivilahti, Minna Koivisto, Minttu Koivunen, Jani Komulainen, Jani Lankila, Timo Lehto, Jari
Leinonen, Miina Leminen, Tiia Leminen, Outi Leppäjoki, Kari Löytökorpi, Timo Makkonen, Maija
Marttila, Mari Marttila, Joni Meriläinen, Aleksi Mäkelä, Sami Mäki, Maija Penttilä, Pasi
Penttinen, Jussi Pyysalo, Hannes Pöllänen, Mika Rantamaa, Petteri Salmi, Pinja Salmijärvi,
Jere Sihvonen, Mirkka Talsi, Nuutti Tanner, Anriika Taunila, Janne Torri, Jari Vatanen, Annukka
Väre, Veera Wiman. Martti Holma (pj), Marjut Korhonen (pj), Salla Tapaninen (pj).

World Cupin järjestelytoimikunta
Sirpa Helin, Päivi Hongisto (kilpailupuolen asiantuntija), Antti Kallio, Jaana Marjamäki-Kekola,
Mika Mikola, Satu Mikola, Ilona Näätänen, Jussi Pyysalo

Sveitsin pesäpallomestaruusturnaus
Sveitsin pesäpallomestaruusturnaukseen osallistui jälleen neljä joukkuetta: Finnpesis
Solothurnista, Pesis-Hirvet Itä-Sveitsistä, Zürichin Sinivalkoiset ja Wintin Hurjat Winterthurista.
Mestariksi pelasi Finnpesis Solothurn.
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Lopputurnaus järjestettiin St. Gallenissa. Suomesta finaaliviikonloppuun osallistuivat
Pesäpalloliiton lähettäminä Eeva Kettunen ja Will Critchley.

Pesäpalloinnostus vahvassa kasvussa Intiassa – seuraavana Nepal?
Pesäpalloliitto vei koulutus- ja materiaaliapua Intian pesäpallon mestaruusturnaukseen, joka
järjestettiin Hyderabadissa marraskuussa. Jo aiemmin vuoden aikana intialainen pelaaja
Narender Kumar debytoi Suomen pesäpallosarjoissa ja Intia osallistui maajoukkueena World
Cup -turnaukseen.
Lisäksi Intian pesäpalloaktiivi Chetan Pagawad vieraili Nepalissa esittelemässä lajia.
Koulukoordinaattori Prashant Dahal otti idean tosissaan ja lähti rakentamaan Nepalin
pesäpallotoiminnalle pohjia. Alkuvuodesta 2018 järjestettiin jopa Etelä-Aasian
mestaruuskilpailut Nepalissa.
Suomesta Intian mestaruuskilpailuissa vierailivat Superpesiksen toimitusjohtaja Jussi Pyysalo,
sisällöntuottaja Antti Haapasalo, nuorisotuomarijohtaja Anna Hakala ja valmennusvastaava
Juha Antikainen. Paikan päälle matkusti myös Ilta-Sanomien toimittaja Tapani Linna, joka
esitteli Urheilulehden artikkelissaan Intian pesäpalloinnostusta.

TUOMARITOIMINTA

Tuomaritoimialan keskeisimmät tavoitteet 2017 olivat 1) toimijamäärän lisääminen
kilpailutarpeen mukaisesti, 2) oikeudenmukainen kilpaileminen, 3) tuomaritoiminnan
auktoriteetin lisääminen, 4) selkeät ja loogiset työtehtävät sekä 5) läpinäkyvä tapa toimia
kulujen alentamiseksi.
Tuomaritoiminnan osalta rekrytoitiin kaudelle 2017 seuraavat ihmiset. Tuomarijohtaja Tapani
Hotakainen, tuomarikoulutusvastaava Matti Lähteenmäki, nuorisotuomarijohtaja Anna Hakala
sekä tuomarinimeäjä Jari Saaranen.
Tuomariryhmä työskenteli yhdessä Superpesistuomari Ry:n edustajien kanssa
toimintasuunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti näkemysratkaisuista
protestoiminen aiheutti sekä keskustelua että tarkentavia toimenpiteitä kauden aikana. Kauden
jälkeen toteutettiin arviointikysely, missä jokaisella tuomarilla oli mahdollisuus arvioida
tavoitteiden onnistumisia henkilökohtaisella sekä organisaation tasolla.
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Arviointi oli perustana 2018 tavoitteiden asettamiselle, jotka perustuvat hyvin pitkälti kaudella
2017 olleiden tavoitteiden johdannaisiin. Myös tuomariorganisaatio jatkaa entisessä
koostumuksessaan.

Koulutukset
Superpesistuomareiden koulutusviikonloppu järjestettiin Seinäjoella Miesten Halli-Sm
turnausten yhteydessä. Perjantaina 17.3 kokoontuivat otteluvalvojat, lauantaina 18.3 oli A-tason
tuomareiden koulutuspäivä ja sunnuntaina 18.3 pidettiin B-tason tuomareiden koulutuspäivä.
Molemmissa tuomarikoulutuksissa oli pieni yhteinen osuus pelinjohtajien kanssa.
Maakunta- ja nuorisotuomarikouluttajien tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä 21.1.2017. Ctason tuomarikoulutustilaisuuksia järjestettiin maakunnallisesti yhteensä viidellä eri
paikkakunnalla.
Nuorisotuomareita koulutettiin valtakunnallisilla leireillä. Tuomaripuolen vastuuhenkilöinä
toimivat Naperoleirillä Haminassa Mikä Kääriäinen, Tenavaleirillä Sotkamossa Saila Berg,
Suurleirillä Turussa Anna Hakala ja Nuorisoleirillä Oulussa Niina Lämsä sekä Jussi Mäntymaa.
Tuomaritoiminnan videomateriaalin koostamisesta vastasi Anna Hakala. Materiaalia tehtiin
syöttämiseen sekä syöttötuomarina toimimiseen liittyen. Alkeistuomarikoulutukseen tehtiin
myös oma materiaali.
Palkitut
Pesäpallokauden päätösristeilyllä palkittiin vuoden tuomarina ja sekä 400 miesten
superpesisottelusta Tommi Nupponen.
Kultaisella pillillä palkittiin Ari Kiviniemi Ottelumäärien osalta. täysiä satasia saavutti myös Mika
Kääriäinen (200). Vuoden nuorisotuomarina palkittiin Ada Rothström Varkaudesta ja vuoden
ykköspesistuomarina Kristian Hirsimäki Seinäjoelta.
Arvo-otteluissa oikeutta jakoivat miesten Itä-Lännessä pelituomari Tommi Nupponen ja Ossi
Muurainen, naisten Itä-Lännessä pelituomari Jaakko Kuronen ja syöttötuomari Manu Majanne
sekä naisten Liitto-Lehdistö-ottelussa pelituomari Peter Laitio ja syöttötuomarina Ari Kiviniemi.

18

KOULUTUS – JA VALMENNUSTOIMINTA

Vuoden 2017 aikana suunniteltiin ja toteutettiin koulutusuudistus, mikä oli toimintasuunnitelman
keskeisin tavoite. Uudistuksen tarkoitus oli viedä koulutukset lähemmäs seuroja ja saada näin
valmentajat sekä seurat motivoitumaan itsensä kehittämiseen.

PML, JPVT ja NPVT kokonaisuudet purettiin pienempiin osiin, joista muodostui moduuleita.
Näistä moduuleista muodostuivat uudet 1- ja 2-tason valmentajakoulutukset.
Näiden tasojen keskeisinä toimintamuotoina ovat Introillat eli valmentajakerhot, jotka
toteutetaan seurojen omissa toimintaympäristöissä. Lisäksi moduuleihin kuuluvat Seuraillat,
joiden tavoitteena on sitouttaa seuran taustaihmiset ja valmentajat yhteiseen päämäärään.
Koulutuksiin sisältyvät myös koulutuspäivät / Koulutusviikonloput, jotka toimivat laajempien
kokonaisuuksien kehittämisessä. Koulutusuudistuksen aikana sisältöjä päivitettiin vastaamaan
nykypesäpallon vaatimuksia. Koulutukset organisoitiin ja toteutettiin seurakehittäjien toimesta ja
heidän lisäksi koulutettiin lisäkouluttajia Joensuuhun, Poriin ja Kouvolaan.
Syksyllä 2017 aloitti 3-tason koulutuksen eli PLVT11:n 13 osallistujaa. Tämä
koulutuskokonaisuus toteutetaan Vuokatissa ja Kuortaneella.
Keväällä 2017 toteutettiin vanhan mallin PML, JPVT ja NPVT kokonaisuudet, näissä kävi
yhteensä PML 78, JPVT 140, NPVT 57/yht. 275 osallistujaa. Syksyn aikana toteutettiin
ensimmäiset demokoulutukset uuden koulutusohjelman mukaisesti.
Yläkoululeiritys
Yläkoululeiritys jatkoi erittäin toimivana kokonaisuutena. Yhteensä 264 oppilasta valittiin
Vuokatin, Kuortaneen, Joensuun sekä Varalan leireille. Yläkoululeirityksissä painotettiin
valtakunnallisesti yhteistä tapaa toimia sekä kokonaisuuden laadukasta hallintaa, mikä koostuu
elämänhallinta (uni, lepo ja ravinto), valmennuksesta ja opetuksesta. Leireiltä kerätyt arvioinnit
ovat olleet erittäin positiivisia. Näiden neljän virallisen toimintakeskuksen lisäksi pesäpallon
Yläkoululeiritoimintaa on järjestetty Tanhuvaarassa ja Pajulahdessa. Pesäpallo oli lajina tiivisti
kehittämässä valtakunnallista yläkoulujärjestelmää.
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Työnkuvat
Vuoden 2017 aikana koulutusorganisaatio hahmottui. Koulutus- ja valmennusvastaavan
työnkuva perustettiin 50% työajalla ja hänen allaan koulutuksia toteutti seurakehittäjien ja
aluevastaavien verkosto. Seiurakehittäjien koulutusosaamisen kehittämiseen kohdennettiin
sisäisesti voimavaroja, vuoden aikana järjestettiin sisäisesti koulutuskokonaisuudet 105
pesäpallo-onnistumista sekä 1-tason materiaaliin liittyen. Koulutustoiminnan kasvaessa
lisäkouluttajia koulutettiin Joensuuhun, Kouvolaan ja Poriin.
Materiaali
Koulutusmateriaalin uusiminen aloitettiin koulutusuudistuksen yhteydessä. Koulutuksissa
painottuivat toiminnallisuus ja seurakohtaisuus. Koulutusmateriaali koottiin pesis.fi portaalin alle
ja materiaali tehtiin kaikille saatavaksi. Näiden lisäksi Pesisvalmennus.fi sivustot toimivat
materiaalinlähteenä.
Pesäpallovalmentajat
Pesäpallovalmentajat ry, joka toimi yhtenä koulutusasioiden välittäjänä lakkautettiin oman
yhdistyksenä ja sulautettiin osaksi pesäpalloliittoa.
Kansainvälinen toiminta
Vuoden aikana järjestettiin yksi koulutusmatka tukemaan Aasian ja eritoten Intian pesäpallon
kehittymistä. Koulutuksessa koulutettiin valmentajia ja tuomareita sekä opastettiin kilpailujen
järjestämisessä ja kentän piirtämisessä.
Muut koulutukset
Vuoden aikana toteutettiin lisäksi seurapäivät kaksi kertaa, joiden tavoitteena oli kouluttaa
seurajohtajia. Lisäksi alueet (keväällä) ja seurakehittäjät ja alueet (syksyllä) järjestivät
koulutuksia mm. joukkueenjohtajille, pesiskoulurehtoreille sekä muille seuratoimijoille osana
seuraohjelmaa.
Pelinjohtajien 1- ja 2-tason koulutukset järjestettiin Halli-turnauksen yhteydessä Seinäjoella.

PALVELUYKSIKKÖ
Pesäpalloliiton palveluyksikkö vastasi liiton alaisten tapahtuminen järjestelyistä ja johtamisesta,
tv- netti – ja mediatuotannoista sekä kumppaniyhteistyöstä.
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Tapahtumat
Itä-Länsi 2017
Palveluyksikkö vastasi Imatralla 30.6-1.7.2017 järjestetyn Itä-Länsi tapahtumasta ja sen
järjestelyistä yhteistyössä Imatran Pallo-Veikkojen kanssa. Tapahtumaviikonloppuna pelattiin
viisi Itä-Länsi ottelua. Katsojamäärä miesten pelissä oli 5029, naisten pelissä 3171 katsojaa ja
kaikissa peleissä yhteensä 14 311. Tapahtuman liikevaihto oli noin 340 000 euroa.
Pesäpalloliitolle, Superpesikselle ja Imatran Pallo-Veikoille maksettujen toimisto/työkorvausten
ja provisioiden jälkeen tapahtuman taloudellinen tulos oli noin 66 000 euroa voitollinen.
Itä-Länttä rakennettiin vahvasti Suomi 100 -teemaan. Tapahtuman suojelijana toimi Tasavallan
Presidentti Sauli Niinistö joka kunnioitti myös läsnäolollaan sunnuntain miesten peliä yhdessä
vaimonsa Jenni Haukion kanssa.

Naisten Liitto-Lehdistö
Naisten vuoden 2017 toinen arvo-ottelu oli Liitto-Lehdistö ottelu, joka pelattiin Lapualla
20.6.2017. Paikallistason järjestelyistä vastasi Lapuan Virkiä, joka kantoi myös tapahtuman
taloudellisen vastuun. Palveluyksikkö vastasi tapahtuman markkinoinnista sekä viestinnästä.
Ottelua seurasi paikan päällä 804 katsojaa ja tapahtuma onnistui järjestelyiltään hyvin.

Pesäpallokauden päätösristeily
Kauden päätöstilaisuus järjestettiin Tallinkin Silja Europa risteilyaluksella 7.-8.10.2017.
Tapahtuman matkajärjestelyt ja myynti toteutettiin yhteistyössä matkatoimisto Matkapoikien
kanssa. Pesäpalloliitto vastasi palkittujen ja kutsuvieraiden matkojen järjestelyistä ja Matkapojat
vastasivat myynnissä olleiden matkojen järjestelyistä.
Kauden parhaiden palkitsemistilaisuuteen osallistui jälleen noin 500 risteilyvierasta.

Kumppanuudet
Palveluyksikkö vastasi myös mediayhteistyöhön ja tapahtumiin liittyvien kumppanuuksien
hankinnasta sekä toteutuksesta. Suurimmat mediakumppanuudet toteutettiin Nelosen ja IltaSanomien ja Helsingin Sanomien kanssa.
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Taloudellisesti merkittävimmät kumppanuudet olivat Veikkaus, OP-vakuutus, Autonomi sekä
edellisen vuoden tapaan Restel, Umbro ja Tackla.

ALUETOIMINTA/ITÄINEN ALUE
ALUETOIMINTA/ITÄINEN ALUE
Pesäpalloliiton itäisen alueen toiminnasta vastasi kertomusvuoden aikana aluejohtaja Pirjo
Mäkelä. Mäkelä apuna alueen hallinnosta vastasi itäisen alueen johtoryhmä. Johtoryhmään
kuuluivat: Rauno Airas (pj.), Antti Eteläpää (varapj.), Ville Lantta (kilpailutoiminta), Sakari Myllys,
Tuukka Martikainen (lasten ja nuorten toiminta), Reijo Kauhanen ja Timo Päivinen
(tuomaritoiminta), Tero Tiainen (harrastepesis) ja Timo Mäkinen (viestintä). Lisäksi johtoryhmän
työskentelyyn osallistuivat työntekijät; Pirjo Mäkelä (aluejohtaja), Ville Pulkkinen (seurakehittäjä)
ja Matti Mansikka (aluevalmentaja).
Johtoryhmä piti vuoden aikana 8 kokousta, joista 2 pidettiin skype-kokouksena.
Kahdella vastuu-alueella (kilpailu-, tuomari) oli oma 4-6 hengen tiimi, joka suunnitteli ja toteutti
toimintaa yhdessä tiimin jäsenten ja työntekijöiden kesken. Pääpaino alueen toiminnoissa on
kilpailu-, koulutus-, tuomari- ja harrastetoiminnassa sekä viestinnässä. Niiden lisäksi alueella
järjestettiin Itä-Länsi tapahtuma Imatralla sekä Kontio-turnaus Varkaudessa, josta päävastuussa
oli Puurtilan Kisa-Pojat.
Alueella on n. 30 jonkinlaista pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita eri sarjoissa
oli mukana 150. Näistä 33 oli aikuisten kilpajoukkueita, 62 lasten ja nuorten joukkueita, 13
aikuisten kuntopesisjoukkuetta sekä 42 lasten JunnuSuperi joukkuetta. Alueen lisenssimäärä oli
yhteensä 2394. Tuomareita oli yhteensä 421 kpl.

SEURAKEHITTÄJÄ/ Itäinen alue
Seurakehittäjä Ville Pulkkisen työn tavoitteena on harrastajamäärien lisääminen sekä
seuratoiminnan ja johtamisen kehittäminen. Vuoden 2017 aikana laadittu pesiskoulun uudistetut
sisällöt sekä koulutettu seurojen pesiskouluohjaajia. Pesiskoulujen laadusta ja toteutuksesta
tehtiin laaja kartoitus sekä palautekysely. Koulujen pesisopetusta on kehitetty järjestämällä
opettajien 105-pesäpallo-onnistumista -koulutuksia 5 kappaletta. Pesistoimintaa on kehitetty
JunnuSuper-nimen alla pelattavassa pienpesissarjassa. JunnuSuper-pelipäivissä pelattiin
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kesän aikana 160 pienpesispeliä. Seuratoimintaa on kehitetty valmentajakoulutusten avulla
sekä seuraohjelmatyökalun avulla. Tavoitteellisia seuratapaamisia kertyi vuoden aikana yli 100.

SUPERPESIS OY
Superpesiksessä pelasi kaudella 2017 neljätoista miesten joukkuetta ja yksitoista
naisten joukkuetta. Naisten puolella Kajaani joutui luopumaan sarjasta kauden jälkeen ja
Hyvinkää nousi Ykköspesiksestä tilalle. Miehissä loppukauden dramaattisimman ottelun
tarjosivat suorasta putoamisesta uusintaottelun pelanneet Kankaanpään Maila ja Kempeleen
Kiri. Tämän Haapajärvellä pelatun ottelun voitti 1185 katsojan edessä Kankaanpään Maila
pudottaen Kempeleen Kirin Ykköspesikseen.
Miesten Superpesiksen otteluita seurasi yhteensä 351.675 katsojaa. Keskiarvo ottelua kohti oli
1.358. Naisten otteluissa katsojia oli yhteensä 94.672, mikä merkitsi 550 katsojan keskiarvoa.
Yhteistyö Nelonen Median kanssa jatkui kasvaen aiemmista vuosista. Kauden aikana heidän
kanavillaan nähtiin yli 60 broadcast-tasoista suoraa lähetystä miesten Superpesiksestä sekä
Itä-Länsistä. Kaikki muut miesten Superpesiksen ottelut olivat ensimmäistä kertaa seurattavissa
kevyempinä ”fanikameratuotantoina”. Naisten otteluita nähtiin YLE:llä sekä Veikkaus-TV:ssä ja
kokeilulähetyksinä Nelosella.
Yhtiön erillisen hallituksen toiminta lakkautettiin ja sen tilalle tuli Suomen Pesäpalloliitto PPL
ry:n johtokunta. Yhtiöllä ei vuonna 2017 ollut varsinaisia työntekijöitä.
Tilikauden 2017 tulos on tämänhetkisen arvion mukaan 48.308,22 euroa tappiollinen.
Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Tommi Murto, KHT ja Hannu Sohlman, KHT.

TALOUS
Liiton vuoden 2017 toiminnan kokonaistuotto oli 2 194 679,05 euroa ja tilinpäätöksen alijäämä
187 425,37 euroa. Toiminnallinen tulos ennen poistoja oli alijäämäinen 205 31,98 euroa,
poistoja tehtiin aineettomista hyödykkeistä, koneista ja kalustosta täysimääräisenä, yhteensä
17 606,61 euroa. Varsinaisen toiminnan tuottojen osuus pieneni toimintavuonna edelliseen
vuoteen verrattuna 2 547,75 €. Varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat edelliseen vuoteen
verrattuna 427 073,19 euroa. Kulujen kasvu tapahtui kokonaan henkilöstömenojen kasvaessa
lisääntyneen henkilökunnan myötä. Varainhankinnan tuotoissa kilpailutoiminnan tuottoja
kasvattivat erityisesti seurojen siirtomaksut.

23

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2017 liikuntalain
perusteella oli 605 000 euroa. Lisäksi Pesäpalloliitto sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
käyttöajan pidennyksen Lentopalloliiton kanssa yhteistyössä toteutettavaan Yhteiset Pallot
–hankkeeseen vuoden 2017 lokakuun loppuun asti. Hanketukea siirrettiin vuodelta 2016
vuodelle 2017 yhteensä 8 000 €. Lisäksi Pesäpalloliitto sai 48 000 euron erityisavustuksen
Hiekkatekonurmikenttäopas -hankkeeseen, jonka liitto toteutti yhteistyössä Tampereen
Teknillisen Yliopiston.

Seuratoimintaan kanavoitui juniorivalmennuspäälliköiden tuen muodossa tilikautena yhteensä
156 400 € mukaan lukien Itäisen alueen seuratuet. Maakuntayhdistykseen kanavoituui edelleen
yhteistoimintasopimuksina tilikaudella 47 500 euroa.

Tulevaisuudessa pesäpalloliikkeen uudelleen organisoituminen asettaa myös jatkossa
taloudellisia haasteita ja varainhankinnan edelleen kehittäminen on myös tulevaisuuden haaste.

Oman varainhankinnan määrä oli bruttoarvoltaan 1 071 943,76 euroa ja nettoarvoltaan
1 048 024,52 euroa. Varainhankinta koostuu kilpailutoiminnan tuotoista ja eri yritysten sekä
yhteisöjen kanssa tehdyistä sopimuksista.

HALLINTO
Pesäpalloliiton päätösvaltaa käytetään liittokokouksessa. Liiton hallituksena toimii
liittojohtokunta. Pesäpalloliiton johtokunnan muodostaa jäsenten valitsemat edustajat.
Liittojohtokunta kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa, ja sen jäseninä toimivat
24.3.2017 asti Ossi Savolainen (puheenjohtaja), Arto Luoma (1. varapuheenjohtaja), Sami
Ritola (2. varapuheenjohtaja), Antti Aine, Kimmo Hirsilä, Jussi Meriläinen, Markku Jussila, Timo
Mäkelä ja Maija Viljanen. 25.3.2017 pidetyssä liittokokouksessa johtokuntaan valittiin Ossi
Savolainen (puheenjohtaja), Antti Aine (1. varapuheenjohtaja), Sami Ritola (2.
varapuheenjohtaja), Rauno Airas, Jussi Meriläinen, Timo Mäkelä, Johanna Seppälä, Hannu

24

Toivonen, Tanja Vehniäinen sekä Ossi Viljanen. Johtokunnan kokouksissa esittelijänä toimi
toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja sihteerinä hallintoassistentti Merja Ahokas.

Pesäpalloliitolla on jäsenseuroja 280. Liitto oli toimintavuoden aikana jäsenenä seuraavissa
yhteisöissä:
European Softball Federation
Word Baseball Softball Confederation,
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
Hämeen Liikunta ja Urheilu
Keski-Suomen Liikunta ry
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Suomen Olympiakomitea

Tilintarkastajat
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet Hannu Sohlman KHT ja Tommi Murto HTM,
varatilintarkastajina Markku Tynjälä KHT ja Kari Miettinen KHT.
Sisäisenä valvontatilintarkastajana on toiminut Hannu Sohlman KHT, KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

Henkilöstö
Vuoden 2017 lopussa Pesäpalloliitossa työskentelivät seuraavat henkilöt:
Toiminnanjohtaja
Urheiluyksikön johtaja
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Hallintoassistentti
Koulutus- ja kilpailusihteeri
Yhteysassistentti
Viestintäpäällikkö
Sisällöntuottaja
Itä-Suomen aluejohtaja
Seura- ja nuorisotoimintapäällikkö,
kilpailupäällikkö
Aluevastaava/Keskimaa
Aluevastaava/Läntinen alue
Seurakehittäjät

Arto Ojaniemi
Mikko Huotari
Jussi Pyysalo
Merja Ahokas
Helena Koukkari
Sanna Regwan
Antti Kallio
Antti Haapasalo 16.10.2017 alkaen
Pirjo Mäkelä
Jari Malinen
Mika Mikola 1.11.2017 alkaen
Maija Viljanen 1.11.2017 alkaen
Ville Pulkkinen
Timo Lamminen
Mika Härkin
Juha Kuoppala
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Toimistoassistentti
Sarjaohjelmaja tulospalvelupäällikkö

Perttu Hautala
Anriika Heinonen
Jarmo Kokkonen 1.5. – 30.11.2017

Edellä mainittujen lisäksi Pesäpalloliitto on työllistänyt henkilöitä mm. kilpailu- ja
koulutustoiminnassa tuntipalkka- ja palkkioperusteisesti. Henkilöstössä tapahtui muutoksia
siten, että seurakehittäjät aloittivat työnsä 1.1.2017 sekä aluetoiminnan uudistukseen liittyen
muutaman aluevastaavan työsuhde alkoi vuoden 2017 puolella.
Työhyvinvointia tuettiin ennakoivan työterveyshuollon käytäntöjen ja kohdennettujen
toimenpiteiden avulla. Vuoden 2017 lopulla hankittiin työntekijöiden käyttöön Smartum kulttuurija liikuntaseteleitä.

Esitys alijäämästä
Johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten kausien yli-/ ja alijäämätilille.

