
PESÄPALLOLIIKKEEN 
TULEVAISUUS�

�
Miten etenemme kohti vuotta 2022?



Pesäpallo on ollut pitkään suosittu lasten ja nuorten harrastus 
sekä koululiikuntamuoto. Huippu-urheilussa laji on herättänyt 
kansallisella tasolla suurta kiinnostusta. Pesäpallo ei ole 
kuitenkaan saavuttanut likimainkaan kasvunsa rajoja vaan 
kasvupoten t i aa l i a on v i e l ä pa l j on suurempaan j a 
yhteiskunnallisesti merkittävämpään rooliin. Pian 100-vuotis laji 
tarvitsee nyt uutta suuntaa ja uusia tavoitteita. Kunnianhimoisena 
tavoitteenamme on: 
•  Mahdollistaa pesäpallon harrastaminen ja pelaaminen kaikille 
•  Pesäpallo avaa ja vahvistaa yhteistyötä muiden lajien kanssa
•  Lujittaa lajin yhteiskunnallista roolia 
Suomalainen pesäpallo on merkittävien haasteiden edessä 
ennen kaikkea toimintaympäristön muutosten ja er i 
toimintatapojen odotusten kasvun seurauksena. Laadukkaalla 
toiminnalla, seurojen yhteistyöllä, kumppaneiden kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä sekä hyvällä organisoitumisella ja 
johtamisella meillä on mahdollisuus saada enemmän aikaan. 
Laadukkaasti toteutettu lasten ja nuorten harrastus/urheilu 
mahdollistavaa sekä koko eliniän kestävän liikunnallisen 
elämäntavan että huippu-urheilijan uran. 

Tämän dokumentin tavoitteena on määrittää mihin suuntaan 
pesäpalloliike etenee ja mitä liike tekee päämääriensä 
saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa ympäristössä vaikuttavien 
tekijöiden huomioimista ja näiden vaikutusten ymmärtämistä 
tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteemme pitää 
sisällään ne painopistealueet, joilla pyritään turvaamaan 
pesäpallon entistä parempi menestys ja vaikuttavuus 
tulevaisuudessa. 
Pesäpalloliikkeen pitää ottaa huomioon ympäristön asettamat 
tarpeet ja vaatimukset. Toimeenpano vaatii avointa ja  
johdonmukaista johtamista. Se sisältää sekä rakenteiden että 
henkilöstöä koskevien toimintaperiaatteiden jatkuvaa 
kehittämistä. Päähuomion tulee olla tulevaisuudessa ja ennen 
kaikkea suunnassa, mihin ollaan menossa - siirtyminen 
nykyisyydestä tulevaisuuteen. 
Päämäärämme ulottuu vuoteen 2022, jolloin suomalainen 
pesäpallo juhlii 100-vuotista taivaltaan. 

Tarvitaan tavoitteellisuutta, rohkeutta, tulevaisuuden uskoa 
sekä yhdessä tekemistä! 

ESIPUHE 



•  Pesäpallon strategiatyö käynnistetty keväällä 2015
•  Kohtaamisia ja kuulemista; kesä-syksy 2015 (n. 650 ihmistä)
•  Strategiaryhmä 11.8.2015, 27.10.2015 & 18.2.2016
•  Laajennettu työryhmä 4.-5.12.2015 ja 18.1.2016
•  Maakuntajohtajat 14.1.2016
•  Kirjoitustyö
•  Lausuntokierrokselle 3/2016 -> viimeistely
•  Hyväksyntä: Kevätkokous 15.4.2016
•  Tämän dokumentin auki kirjoittaminen yksityiskohtaisesti toimialakohtaisesti

•  Arviointi ja päivittäminen vuosittain

SUUNNITTELUTYÖN ETENEMINEN 



ANALYYSI PESÄPALLOLIIKKEEN NYKYTILASTA

Vahvuuksia ja hyviä kehityssuuntia
•  Suomalaisuus, kotimaisuus
•  Ainutlaatuisuus, monipuolisuus
•  Kesä, pesäpallolle on tilaa -> vähän muita palloilulajeja 
•  Yhteisöllisyys
•  Vahvuus ja medianäkyvyys maakunnissa
•  Lasten ja nuorten leirit
•  Kouluyhteistyön käynnistyminen
•  Valmennustoiminnan kehittyminen, ammattimaisempi      toiminta
•  Pelaajat huippu-urheilijoita, 
•  Naispesäpalloilu -> toiminta terveellä pohjalla
•  Harrastaminen suhteellisen edullista
Mahdollisuuksia
•  Kansallispeli, suomalaisuus = ylpeyden aihe, ”Suomi 100-

kansallispeli”
•  Kehitystyö omissa käsissä, uskallus tehdä kokeiluja 
•  Isojen asutuskeskusten haltuunotto 
•  Yhteistyön parantaminen 
•  Yhteisöllisyyden vahvistaminen
•  Lajin harrastajapohja, kaikki pääsee mukaan
•  Kouluyhteistyö 
•  Matala kynnys, helppo ja halpa 

Heikkouksia ja huonoja kehityssuuntia
•  Pesäpalloliikkeen pysähtyneisyys
•  Pesäpallon johtaminen ja organisaatio
•  Pelin kehitys pysähtynyt, pelin kliinisyys
•  Näkyvyyden heikkeneminen (valtakunnan mediat)
•  Harrastajamäärien pieneneminen
•  Talous, talousosaaminen
•  Harrastepuolen hoito
•  Vapaaehtoistyö / vaatimus ammattimaisuudesta
•  Kasvattajaseurojen väheneminen
•  Isot tasoerot huipulla
•  Käyttäytyminen 

Uhkatekijöitä
•  Väestön muuttoliike 

•  Pienten paikkakuntien joukkuemäärien väheneminen, 
seurojen lukumäärän väheneminen

•  Epäonnistuminen isojen kaupunkien osalta
•  Pelaajien väheneminen ja keskittyminen

•  Ottelutapahtumien kiinnostavuuden heikkeneminen
•  Yhdistelmäjoukkueet
•  Lajin houkuttelevuuden heikkeneminen, lajien välinen kilpailu
•  Harrastajamäärien lasku
•  Olosuhdekehityksen pysähtyminen

Tämän analyysin taustalla on syksyllä 2015 tehty yhteensä yli 600 vastausta kerännyt kysely.



Kansalaisaktiivisuuteen toimintansa perustavan pesäpalloliikkeen perustehtävänä on 
järjestää unohtumattomia elämyksiä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia kaikille.

Perustehtävänsä mukaisesti pesäpalloliike kehitää kansallispeli -pesäpalloa 
ainutlaatuisena, kansallisiin perinteisiin tukeutuvana, monipuolisena liikunta- ja 
urheilumuotona.

Yhteiskunnallisista haasteista pesäpalloliikkeelle tärkein on lasten kasvun ja kehityksen 
tukeminen urheilun ja liikunnan keinoin. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille 
elämänmittainen liikunnallinen elämäntapa, osallistuminen ja osallisuus.

PERUSTEHTÄVÄMME* 

* Missio



Olemme kaikkien kansallispeli
Olemme ylpeitä pesäpallon perinteistä ja tarinoista. Kunnioitamme pesäpallon perinteitä ja  perustamme toimin-
tamme niihin sekä lajin erityispiirteisiin sen edelleen kehittämisessä.

Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta
Kuuntelemme arvostavalla tavalla erilaisia näkemyksiä ja tarjoamme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet lajin 
harrastamiseen (Liite: Yhdenvertaisuusohjelma).  Toimimme ratkaisukeskeisesti lajin ja yhteisen edun parhaaksi. 
Kannustamme ihmisiä lajin harrastamiseen heidän omista lähtökohdistaan ja edistämme erilaisten 
harrastepelimuotojen kokeiluja ja levittämistä.

Toimimme tavoitteellisesti ja avoimesti yhdessä
Päätöksentekomme ja viestintämme on avointa ja luottamukseen perustuvaa kaikilla tasoilla (liitto, alueet, seurat). 
Kehitämme pesäpalloa yhdessä sen harrastajien kanssa ja hyödynnämme kaikkien asiantuntemusta, osaamista 
ja kokemusta. Johtamisemme on tavoitteellista, suunnitelmallista, osallistavaa ja innostavaa. Arvioimme 
toimintaamme ja sen kehittymistä säännöllisesti.

Olemme urheilullisia
Tarjoamme lajin pariin tuleville monipuolista ja kokonaisvaltaista valmennusta ”Pesäpallon polkujen” eri vaiheissa 
ja sisällöillä. Kehitämme jatkuvasti pesäpallon harrastamista ja sen saavutettavuutta. Aktivoimme ja koulutamme 
pesäpallon harrastajia vastuunottoon omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

MIKÄ MEILLE ON TÄRKEÄÄ* 

* Pesäpalloliikkeen arvot



TAVOITTEET 2022* 

•  Pesäpallo on kasvukeskusten nouseva trendilaji ja suomalainen kansallispeli, jolla on tutkitusti 
vaikuttava yhteiskunnallinen merkitys. Se on isoja joukkoja koskettava ja liikuttava liike, jossa yhdistyvät 
tavoitteellinen kilpa- ja huippu-urheilu ja valmennus, lajin helppo ja edullinen harrastaminen kaikilla 
tasoilla sekä vahva yhteisöllisyys, (joka ilmenee niin yksittäisten joukkueiden ja seurojen toiminnassa kuin 
laajempina paikallisina ja valtakunnallisina yhteistyösuhteina).

•  Pesäpalloliikkeen organisaatio on vahvasti johdettu, selkeä ja tehokas.  Resurssit on ohjattu 
edistämään päivittäistä harrastamista, harjoittelua ja valmennusta. Resurssien ohjaamista johdetaan 
tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden säännöllisen seurannan perusteella.

•  Pesäpallon kokonaislisenssimäärä on 30.000. Kasvukeskuksiin on syntynyt 25–40 uutta 
pesäpalloseuraa.

•  Pesäpallon pääsarjojen ottelutapahtumat ovat kesäkauden parasta osallistavaa urheiluviihdettä. Miesten 
Superin keskiarvokatsojamäärät ovat 2.000 katsojaa, naisten Superissa 800 katsojaa.

•  Suomessa on 35 katetun katsomon stadionia. Hiekkatekonurmien määrä kasvaa kasvukeskuksissa.
•  Pesäpallon viestintä on vahvasti johdettua, nykyaikaista sekä monikanavaista ja se tavoittaa väestön 

laajalti. Viestinnän toimivuutta seurataan johdetusti erilaisten mittareiden perusteella. Pesäpallo ja sen 
tarinat kiinnostavat. Nykyaikainen Pesäpallomuseo toimii Helsingissä ja tuottaa 2–3 näyttelyä vuosittain.

* Pesäpalloliikkeen visio



PESÄPALLO 2022 

VIESTINTÄ
Pesäpalloliikkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
uudistaminen ja kirkastaminen.
MERKIN TULEE AINA OLLA KAIKILLE SELVÄ!

YKSI LIIKE
Pesäpalloliike organisoituu uudelleen tehokkaaksi, 
yhteisiä tavoitteita paremmin palvelevaksi.
KOTIPESÄ JA KAARIPELI KUNTOON!

OTTELUTAPAHTUMAT
Parantamalla olosuhteita, keräämällä ja jakamalla parhaita 
käytäntöjä, opettelemalla tuntemaan yleisö paremmin sekä 
viemällä ottelutapahtumia interaktiivisempaan suuntaan 
meillä on mahdollisuus rakentaa ottelutapahtumistamme 
suurta yleisöä kiinnostavia.

HARRASTAJAMÄÄRIEN 
KASVATTAMINEN

Vain laaja harrastajapohja voi varmistaa lajin 
selviämisen ja kehittymisen. Tämän tavoitteen 
eteen on tehtävä töitä kaikkialla ja kaikin tavoin.

2016

2017
2018

2019

JOHTAMINEN
Muutos ei tapahdu itsestään, vaan sitä on 
määrätietoisesti johdettava kohti yhdessä 
asetettuja ja sovittuja tavoitteita. Johdolla on 
olennainen rooli muutoksen viestijänä, 
toteuttajana sekä arvioijana. Muutosta 
toteutetaan vuosittaisen talousarvion ja 
toimintasuunnitelman kautta, jossa asetetaan 
vuositason tavoitteet, määritellään vaadittavat 
resurssit ja niiden rahoitus. Keskeiset 
uudistukset tulee kuitenkin laittaa käytäntöön 
mahdollisimman pian.



TÄRKEIMMÄT STRATEGISET VALINNAT 
•  Yksi Pesäpalloliitto, koko liike sen sisällä - taloudellisista resursseista kilpailu loppuu
•  5 toimivaa aluetta 10 itsenäisen maakunnan sijaan
•  Päätöksentekojärjestelmän uusiminen - Johtaminen?
•  Uudet toimenkuvat määrittävät tarvittavan osaamisen ja resurssit

Yksi liike

•  Uusien seurojen synnyttäminen ja yhteistyö muiden lajiseurojen kanssa
•  Olosuhteiden vastaamaan kunkin keskuksen kasvavia tarpeita
•  Kasvukeskuksissa vastuulliset lajin harrastustoiminnan kehittäjät (10 hlöä)
•  Nykyaikaisen viestinnän kirkastaminen kasvukeskustavoitteiden osalta

Kasvukeskukset

•  40 päätoimista valmennuspäällikköä seuroihin palkattuna liiton taloudellisella tuella
•  Kasvukeskuksissa aktivoidaan vähintään 25 uutta seuraa – kaikkialla yhteistyö muiden lajien kanssa
•  Hyvin toimivien harrastepesiskonseptien jalkauttaminen koko maahan, erityisesti kasvukeskuksiin
•  Jokaisessa koulussa pesäpallon opetuksen didaktinen osaaminen ja nykyaikaiset harrastusvälineet

Harrastajamäärä

•  Viittaus viestintäosioon
•  Ottelutapahtumien osallistavuus (teknisten työkalujen hyödyntäminen, fanien aito mukaan ottaminen)
•  Olosuhteiden kehittäminen (katsomot, aitiot, videotaulut, tietoliikenneyhteydet…)
•  Katsojien ja fanien parempi hallinta (CRM) – jatkossa kumppanimyynnin edellytys

Ottelutapahtumat

Viestintä


•  Viestintästrategian ja -suunnitelmien luominen (sekä 
sisäinen että ulkoinen)

•  Jatkuva seurojen viestinnän osaamisen ylläpito	  

•  Monikanavaisuuden hyödyntäminen -> nuorten ja 
lasten parempi huomiointi ja viestinnän 
kohdentaminen

•  Tarinoiden keruu ja näkyväksi tekeminen



Miksi tämä on tärkeää?
•  Toimintaan saadaan lisää tehokkuutta
•  Taloudelliset resurssit pystytään  käyttämään järkevämmin ja tehokkaammin
•  Johtamisen laatu ja tehokkuus paranee(oikeat asiat, oikeat johtajat ja vielä oikeaan aikaan)
•  Fokusoituu kirkkaammin se, mitä ja miksi teemme – SEUROJEN toimivuus on tärkein tavoite
•  Muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan myös rakenteiden ja organisoitumisen muuttamista 

vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita
Miten tämä tehdään?

•  Tehdään toimialakohtaiset tehtäväkuvaukset ja määritellään osaamistarpeet
•  Säästämme osaamisella, oikeat henkilöt osaamisen kautta tehtävissä (ei ulkoisia palveluja??)

•  PPL:n liittokokous tekee päätökset 15.4.
•  Auki kirjoittaminen -> toimintasuunnitelma 2017-18
•  Toimialakohtaisten tehtävien määrittely

•  Tehdään osaamisen toteutumiseen tarvittavat rekrytoinnit ja valmennetaan ihmiset uuteen rooliin 
(toimenkuvat)
•   osaavat henkilöt ja uusi ajatustapa kaikilla toimialoilla

ORGANISOITUMINEN – YKSI YHTEINEN LIIKE 



•  Uudistetaan ja kehitetään luottamusorganisaatio vastaamaan nykypäivän tarpeita
•  Hallitus ja johtoryhmä – selkeä ja yksinkertainen malli
•  Liittovaltuusto (2 x vuosi, valitsee hallituksen)
•  Liittokokous (1 x neljässä vuodessa, valitsee valtuuston)

•  Mietittävä kausien määrä ja pituus, toiminen eri tahoilla (myös palkalliset)
•  Talous – yksi kassa ja yksi talousarvio – yhteinen toteutus

•  Maakuntaraha 200.000, leirit 250.000, PPL 100.000, muut 250.000, kassaan 800.000
•  Kerätään hyvät käytännöt pohjamateriaaliksi
•  Täsmennetään maakuntien rooli 2017 ->

•  Tehdään roolin täsmennyksen yhdessä maakuntien ihmisten kanssa -> luodaan yhteinen ymmärrys 
ja sitoutuminen

•  Vaihtelee osaamisen ja vastuun mukaan
•  Perustoiminnat – jos tarvetta – pieni resursointi

ORGANISOITUMINEN – YKSI YHTEINEN LIIKE 



•  Kuvataan seurakehittäjien rooli ja toimenkuvat, valitaan rooleihin ihmiset ja valmennetaan heidät uuden 
roolin mukaiseen toimintaan
•  Osaaminen erityisesti nuoriso- ja valmennustoiminnassa
•  Toimii ”kummina” seuralle
•  Ottaa myös vastuuta (mahdollisesti), jostain toimialasta operatiivisesti
•  Kehittää seuran toimintaa yhdessä seurojen junioripäälliköiden kanssa
•  Kehittää yhteistyötä muiden lajien kanssa

•  Arvioidaan ja parannetaan seurakehittäjien toimintaa jatkuvasti
•  Vuosittainen yhteinen arviointi ja oppimistilaisuus

ORGANISOITUMINEN – YKSI YHTEINEN LIIKE 



SEURATOIMINNAN KEHITTÄJÄT 

10 alueellista seuratoiminnan kehittäjää suorassa työsuhteessa 
Pesäpalloliittoon
•  Aluejaon ei tarvitse tukeutua maakunta-, lääni- tms. rajoihin.
•  Asemapaikkoina esim. pääkaupunkiseutu, Seinäjoki/Vaasa, Joensuu/

Kuopio, Turku/Tampere & Oulu/Kajaani.
•  Tärkeimpinä tehtävinä olemassa olevien pesäpalloseurojen tukeminen, 

yhteistyö muiden lajien kanssa ja sitä kautta uuden pesäpallotoiminnan 
käynnistäminen esim. yleisseuroissa sekä kokonaan uusien seurojen 
käynnistäminen.

•  Seuratoiminnan kehittäjille voidaan jakaa vastuuta alueellisen harraste-, 
kilpailu- sekä tuomaritoiminnan osalta.

•  Toimintaa johtaa PPL:n toiminnanjohtaja ja tukea sisältöön antavat 
valmennus- ja koulutusryhmä sekä huippupesisseurojen osalta 
Superpesis.



Miksi tämä on tärkeää?
•  Kansallispeli –status edellyttää, valtakunnallista kattavuutta.
•  Kasvukeskukset ovat pesäpalloliikkeelle pakollisen etenemisen suunta väestöennusteiden ja jo nyt väestökehityksessä 

tapahtuneiden muutosten vuoksi.
•  Kyseessä on lajin lajikehityksen kriittisin elementti – lajin elinvoima taantuu ilman etenemistä myös kasvukeskuksissa.

Miten tämä tehdään?
•  Pesäpalloa kehitetään kaikkien lajina.
•  Liittoudutaan muitten urheilumuotojen kanssa - perusteluna tutkimusperusteinen tosiasia/fakta jonka mukaan perusedellytys 

urheilijan uran kehitykselle ja elinikäiselle liikunnalliselle elämäntavalle on usean urheilulajin harrastus. Otetaan käyttöön 
lajiliittoyhteistyössä erityisesti käsitteet ”tukilaji – päälaji”.

•  Toimintatapana on kiinnittää lapsi ja nuori liikunta- ja urheiluyhteisöön lajinomaisen, hauskan, leikkisän, nautinnollisen liikunnan 
ja urheilun avulla sekä tavalla, jossa ei ole liikaa ohjattua toimintaa ja valmennusta.

•  Keskeisin tapa toimia on rakentaa pesäpallosta urheiluun ja liikuntaa erityinen matalan kynnyksen laji, johon liittyy edullisuus eli 
halpa hinta ja sitä tukevat laadukkaat ja monipuoliset hyvät käytännöt kaikkien – myös vähävaraisten, maahanmuuttajien ja 
muitten erityisryhmien – rekrytoimiseksi mukaan. Pesäpalloliike ottaa tässä asiassa yhteiskunnallisesta haasteesta käytävän 
keskustelun pohjalta vahvan, aktiivisen toimijan roolin.

•  Matalan kynnyksen harrastamisen peruspilareita ovat joustava osallistumismahdollisuus, kohtuulliset harjoitusmäärät sekä 
periaatteet ja toimintatavat, jotka tekevät mahdolliseksi useiden lajien harrastuksen sekä hauskan, leikinällisen ja nautinnollisen 
liikuntasuhteen.

•  Seuratoiminnan kehittäjät ovat erityisosaajia ”Etenemistapa kasvukeskuksissa” – soveltajina ja toimenpanijoina
•  Superpesiksen olosuhteiden kehittäminen - olosuhdeperustelut päättäjille
•  Suomi 100 – vuonna 2017

KASVUKESKUSISSA KASVAMINEN 



Miksi tämä on tärkeää?
•  Harrastajamääriä kasvattamalla turvaamme lajin tulevaisuuden. 
•  Toiminnallisella kasvulla turvaamme erityisesti seurojen tulevaisuus.
•  Innostamalla ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan edistämme hyvinvointia ja terveyttä, alennamme julkisia 

kustannuksia
Miten tämä tehdään?

•  Palkkaamme kymmenen seurakehittäjää tukemaan seurojen toimintaa 
•  Tuemme seurojen junioripäälliköiden palkkausjärjestelmää
•  Sitoutamme seurat lisenssimäärien kasvattamiseen (pesiskoulut)
•  Kehitetämme ja vahvistamme lasten ja nuorten kilpailujärjestelmää (koulutus)
•  Herätämme nukkuvat pesäpalloseurat
•  Aloitamme yhteistyön muiden lajien ja niiden jäsenseurojen kanssa
•  Osallistumme aktiivisesti koulujen iltapäiväkerhotoimintaan
•  Luomme aikuisille kiinnostava harrastepesisympäristö
•  Hyödynnämme hyvät käytännöt

HARRASTAJAMÄÄRIEN KASVATTAMINEN 



JUNIORIVALMENNUSPÄÄLLIKKÖT 

Mistä juniorivalmennuspäällikkö vastaa:
•  Pesiskoululaisten rekrytoinnin tukeminen
•  Joukkueiden toiminnan käynnistäminen ja 

tukeminen
•  Toimintaketjut / vastuut joukkueissa / seurassa
•  Alueellisen opettaja– sekä ohjaajakoulutuksen 

järjestämisestä
•  Yhteistyö seuratyössä / alueellisen toimintamallin 

rakentaminen
•  Laadusta ja dokumentoinnista
•  Yhteiskuntatoimintaverkostoyhteistyö

Mistä juniorivalmennuspäällikkö ei vastaa:
•  Seuran taloushallinnosta tai varainkeruusta
•  Pelinjohtajuudesta tai päävalmennuksesta 

pääsarjatason joukkueessa
•  Leiritoiminnan järjestämisestä
•  Talkoo – ja tuomaritoiminnan aktivoinnista
•  Kuntopesiksestä



Miksi tämä on tärkeää?
•  Sähköisten viestintäkanavien merkityksen jatkuva kasvu
•  Tarvitaan reaaliaikaista ja nopeampaa vuorovaikutusta
•  Laadukkaan viestinnän merkitys markkinoinnissa ratkaisevaa
•  Olemalla tässä ns. ajan hermolla (tai jopa edelläkävijä) tavoitamme varmemmin myös nuorempia ikäryhmiä

Miten tämä tehdään?
•  Ensi vaiheessa rekrytoimme viestinnän huippuosaajan johtamaan uuden viestintästrategian luomista ja sen toteuttamista
•  Varmistamme resurssit niin työkalujen kuin riittävän koulutuksen (PPL, alueet, seurat) järjestämiseksi
•  Käymme kaikkien pesäpalloliikkeen toimintojen prosessit läpi myös viestinnän näkökulmasta ja luomme uuden ohjeistuksen 

läpinäkyvän ja nopean viestinnän varmistamiseksi
•  Viemme teknisiä palveluitamme ja suuntaan, joka mahdollistaa relevantin tiedon nopean välittämisen henkilötasolla – 

esimerkkinä vaikkapa pesäpallon oma mobiiliapplikaatio, joka tunnistaa käyttäjänsä roolit ja osaa nostaa näitä rooleja vastaavat 
tärkeimmät viestit helposti esille

•  Haemme kaikista kohderyhmistä kiinnostavia mielipidevaikuttajia, joiden kautta saamme positiivista viestiä pesäpallosta 
tehokkaasti pesäpallon ulkopuolisten kohderyhmien tietoisuuteen

VIESTINNÄN UUDISTAMINEN 



Miksi tämä on tärkeää?
•  Ihmisten ostokäyttäytymisen ja ajankäytön muutos vaatii uudenlaista, osallistavampaa, dynaamisempaa tapahtumaa
•  Erityisesti huippuseurojen osalta ottelutapahtumien myynnillä suuri/kasvava taloudellinen merkitys
•  Ottelutapahtumien laadun vaihtelut nykyisellään suuria
•  Nykyaikaiset työkalut mahdollistavat yleisön paremman hallinnan ja palvelemisen – meidän oltava tässä mukana

Miten tämä tehdään?
•  Ensi vaiheessa jatkamme parhaiden/hyvien käytäntöjen tunnistamista (myös lajimme ulkopuolelta) ja jaetaan niitä avoimesti
•  Vaikutamme olosuhteiden kehittämiseen niin valtakunnan- kuin paikallistasollakin – rahoituksen löytäminen vaativaa
•  Kannustamme ja tuemme olosuhteiden paikallista kohentamista stadionien palvelutason nostamiseksi
•  Jatkamme lipunmyynnin sähköistämistä, tavoitteena saada valtakunnallinen asiakkuudenhallintajärjestelmä koko lajin käyttöön
•  Kehitämme interaktiivisia sähköisiä palveluita, jotta yleisö saadaan paremmin mukaan ottelutapahtumaan. Esimerkiksi 

parhaiden pelaajien äänestäminen älypuhelimilla, monipuolisempi tulospalvelu, paremmat videopalvelut jne.
•  Varmistamme hyvällä otteluohjelmien suunnittelulla maksimaalinen alueellinen osallistuminen huippuotteluihin (ei 

päällekkäisyyksiä) ja jatkokehitämme talvisarjoja niin aikuisten kuin junioreidenkin osalta (ympärivuotisuus)
•  Valvomme ja sparraamme huippuseurojen ottelutapahtumien laadun parantamista

OTTELUTAPAHTUMAN UUDISTAMINEN 


