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TÄRKEIMMÄT STRATEGISET VALINNAT 2018-2022 
 

 

 

VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET AIKAJANALLA 2018-2022 

 
 

Lisää uudistusohjelmasta: 
www.pesis.fi/pesapalloliitto/tulevaisuudenkuva/ 

 

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA ARVIOINTI 

Vuosi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lisenssit 15 500 17 500 19 500 21 500 23 500 25 500 

Harrastajia 
Eurot + 2017 

25 000 30 000 
70 000 

35 000 
140 000 

40 000 
210 000 

50 000 
280 000 

50 000 
350 000 

Seuroja – 
toimivia 

171 180 188 196 204 212 

Kumppanuus 
Eurot + 2017 

 90 000 180 000 270 000 360 000 450 000 

http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/tulevaisuudenkuva/
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JÄRJESTÖTOIMINTA JA AIKATAULUT 2018 
 

 

1. Suomen Pesäpalloliitto ry:n kevät- ja syyskokoukset 
 

 Kevätkokous Tampere 13.4.2018  
 Syyskokous Tampere 23.11.2018 

 
2. Liittojohtokunta 

 
 5-6 kokousta 
 Päättää toimintasääntöjen mukaiset asiat 
 Valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista ja tekee päätökset suunnitelman vaatimista 

käytännön toteutuksista 
 

3. Henkilökunta 
 

 Toimintavuoden 2018 aikana liiton palveluksessa on yhdeksän päätoimista ja 15 määräaikaista 
työntekijää. 
 

4.  Toimipisteet 
 

 Liiton toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Porissa, Seinäjoella, Oulussa ja 
Siilinjärvellä.  
 

5.  Jäsenistö 
 

 Liiton jäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt seurat ja maakuntayhdistykset 
 Aluetoimijoille järjestetään kohtaaminen kahdesti vuodessa 

 
 

6.  Jäsenyydet 
 

 Suomen Olympiakomitea ry 
 Suomen Pesäpallomuseoyhdistys ry 
 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
 LiiKe ry 
 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
 Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 
 Keski-Suomen Liikunta ry 
 Lounais-Suomen Liikunta ry 
 Pohjois-Savon Liikunta ry  
 Confederation of European Baseball 
 International Baseball Federation – IBAF 
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 Palvelualojen työnantajat PALTA ry 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN 2018 
 

HALLINTO – vastuu Arto Ojaniemi 
 
Toteutustiimi 
Arto Ojaniemi, Merja Ahokas, Anriika Heinonen, Satu Mikola 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Uudistusohjelman mukaan talouden ja hallinnon varmistaminen siten, että kaikki strategiset 
tavoitteet, joilla tähdätään vuoteen 2022, toteutuvat toimintasuunnitelmassa 2018 ohjelman 
mukaisesti ja varmistavat jatkumon vuoteen 2022. 

 
TAVOITTEET 
 
Päätavoitteet  

 Varmistaa strategisen tavoitteen – yksi liike – toimivuus ja talous 
 Motivoida henkilökunta tavoitteisiin sitoutumiseen 
 Varmistaa resurssien kautta harrastajamäärien kasvu ja seuratoiminnan kehittäminen sekä 

tukeminen 

Tukitavoitteet 

 Toimijoiden motivointi kehityskeskusteluiden avulla. 
 Kansallispelin määrittelyn työstäminen 

 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
 
Päätoimenpiteet  

 Toimijoiden tukeminen ja talouden seuranta 
 Henkilökunnalle vastuuta uudistustyössä 

Tukitoimenpiteet  

 Kaikkien toimijoiden motivointi – näkemysten huomiointi 
 Päättäjien informointi kansallispeliprojektin osalta 

 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Arvioinnin suorittaa liittojohtokunta jokaisessa kokouksessaan 
 

 Talouden seuranta, toiminnalliset tulokset, kontaktit yhteiskunnallisiin päättäjiin, 
toimialakohtaiset arvioinnin liittojohtokunnan toimesta  
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KILPAILUTOIMINTA -vastuu Mikko Huotari 
 

Toteutustiimi 
Mikko Huotari, Jari Malinen, Timo Lamminen, Helena Koukkari, aluevastaavat 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Yksi Liike: Yhtenäinen tapa toimia.  
Harrastajamäärien lisääminen: 
Ottelutapahtuman kehittäminen: 
 

TAVOITTEET 
 
Päätavoitteet  

 Laadukas harrastajamääriä lisäävä kilpailutoiminta 
 Alueellisen kilpailutoiminnan kehittäminen  

 
Tukitavoitteet  

 Tiedonsiirtojärjestelmien kehittäminen 
 Kilpailuviestinnän tehostaminen ja selkeyttäminen 
 Sarjajärjestelmien kehittäminen 2019-2020, (MSU NSU, MYP, NYP, PSU, TSU)   

 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
 
Päätoimenpiteet  

 Kilpailutoiminnan järjestäminen Miksi kilpailen – asiakirjan periaatteita noudattaen. 
 Uusien kilpailumääräysten käyttöön ottaminen 
 IT-järjestelmien kehittäminen 2018-2020 (tulospalvelun suunnitelmallinen kehittäminen) 

 

Tukitoimenpiteet  
  Kilpailuvastaavien nimeäminen ja kouluttaminen (MSU, NSU) 
 Työtapojen selkiyttäminen, yhteistyö sekä vastuut PPL:n kilpailuorganisaatiossa 
 Alueellisen kilpailutoiminnan yhtenäistäminen sekä toimintarakenteen kehittäminen 

valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi 
 Sarjajärjestelmien kehittäminen ja valmistelu 28.2.2018 mennessä vuosille 2019-2020 

 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 
 

 Arvioinnin ajankohdat: 30.6 ja 30.9. 
 

 Kilpailutoimialan työilmapiiri – kysely 
Joukkuemäärät – tilastointi 
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Lisenssimäärät – tilastointi 
IT-järjestelmän toimivuus – kysely 
 

 

 

LEIRITOIMINTA- vastuu Mikko Huotari 
 

Toteutustiimi 
Mikko Huotari, Jari Malinen ja Mika Härkin 

 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 

Yleistä: Leiritoiminta on pesäpalloliikkeen perustoimintaa. Toiminnan myötä vastataan 
yhteiskunnalliseen haasteeseen lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisesta urheilun ja 
liikunnan keinoin. Leiritoiminnan järjestäminen tuottaa unohtumattomia elämyksiä sekä fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kaikille osallistujille.  

 
Harrastajamäärän lisääminen:  
Laadukkaalla leirijärjestelmällä tuetaan lajin harrastajamäärän kasvua. 
Viestintä: 
Onnistunut leiritoiminnan viestintä muokkaa pesäpallon myönteistä julkikuvaa. 

 

TAVOITTEET 
 

Päätavoitteet 
 Laadukkaat valtakunnalliset pesäpalloleirit 

 
Tukitavoitteet 

 Alueleirijärjestelmän kehittäminen 
 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
 

Päätavoitteet Tenavaleiri, Kouvola 8.-13.7.2018 
Suurleiri, Tampere 17.-22.7.2018 
Naperoleiri, Haapajärvi 24.-28.7.2018 
Nuorisoleiri, Seinäjoki 29.7.-3.8.2018 

 

Laadukkaan ja yhtenäisen leiritoiminnan onnistumiseksi järjestetään kaksi koulutustilaisuutta, 
toinen helmikuussa ja toinen marraskuussa (yleinen, turvallisuus, kilpailujärjestelmät, viestintä, 
tuomaritoiminta). 
 

Vastuu: Jari Malinen sekä leiriä järjestävän aluevastaava ja (seurakehittäjä)  
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Tukitavoitteet:  
Alueleirijärjestelmän kehittäminen 
Alueleirijärjestelmää kehitetään osana uutta aluejakoa. Toiminnan tavoitteena on aktivoida seuroja 
järjestämään alueleirejä alueen toimintasuunnitelman mukaan. 
 

 Arviointi alueleireistä, nykyinen tilanne, historia ja tarpeet parannuksille 
 Analysoidaan taloudelliset ja toiminnalliset riippuvuudet ja muutosmahdollisuudet 
 Tehdään tarvittavat toimenpiteet muutoksen toteuttamiselle 

 
Vastuu: Aluevastaava, (seurakehittäjä) ja alueen johtoryhmä 

 
 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 
 Leiri-ilmoittautuminen, maalis- toukokuu 
 Leirien toiminnallinen toteutuminen, leiriläisten määrä, heinä- elokuu 
 Leiripalautteet, heinä- elokuu 
 Leirien taloudellinen toteutuminen, elo- marraskuu 
 Leirijärjestäjien palaute, marraskuu 
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KOULUTUSTOIMINTA- vastuu Mikko Huotari 
 

Toteutustiimi  
Juha Antikainen, Mikko Huotari + seurakehittäjät (aluevastaavat) + akatemiavalmentajia, Mikko 

Kuosmanen 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 

Harrastajamäärien lisääminen: valmennustoiminnan laadun kehittäminen, toimijarekrytointi 

Kasvukeskukset: Valmentajien osaamisen lisääminen erityisesti kasvukeskuksessa 
 

TAVOITTEET 
 

Päätavoitteet  

 Uudistetun koulutuspolun jalkauttaminen alueellisesti ja valtakunnallisesti 

 Koulutuksien osallistujamäärän lisääminen  

Tukitavoitteet  

 Kouluttajien (seurakehittäjien) osaamisen lisääminen sekä verkoston luominen yhdessä 

akatemiavalmentajien, yläkoululeirivalmentajien sekä junioripäälliköiden kanssa 

 Koulutuksien samansisältöisyyden ja tasalaadun varmistaminen 

 Valtakunnallinen valmentajakerho – malli sekä paikalliset valmentajakerhot 

 IT-järjestelmä tukemassa koulutusosaamisen tunnistamisen helpottamista 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

Päätoimenpiteet  

 Alueellisen ja valtakunnallisen koulutuskalenterin ja koulutuksien toteuttaminen 

 Kouluttajien verkostoituminen nykyaikaisten työmenetelmien avulla ja säännöllinen yhteistyö 

 Paikallisen valmentajakerhotoiminnan mallin tekeminen sekä sisällön tuottaminen toimintaan   

Tukitoimenpiteet 

 Koulutusmateriaalien (juniori- ja huippuvalmentajapolku) tekeminen ja jakaminen 

 Koulutuksien sisältöjen ja toteutusten säännöllinen arviointi 

 Seurakehittäjien ja aluevastaavien koulutuksien markkinointi – ja hallinnointityön organisoiminen 

osana heidän kokonaistyönkuvaansa 

 PLVT 11 järjestäminen ja jaksojen yhteydessä uusien moduulikoulutusten järjestäminen 

 Valtakunnallisen valmentajakerhon toimintamallin rakentaminen  

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Arvioinnin ajankohdat: 31.5, 30.9. 

 

 Toteutuneiden koulutuksien määrä - tilastointi 
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Koulutuksiin osallistujien määrän tilastointi 

IT – järjestelmien 2018 -2020 eteneminen -arviointikeskustelu 

 

VALMENNUSTOIMINTA -vastuu Mikko Huotari 
 

Toteutustiimi 
Juha Antikainen, akatemiavalmentajat 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Yksi liike: hyvien käytänteiden jakaminen, yhtenäinen tapa toimia 
Harrastajamäärien lisääminen: toimijarekrytointi 
 

TAVOITTEET 
 

Päätavoitteet  

 Akatemiatoiminnan kehittäminen  
 Yläkoululeiritoiminnan laadun varmistaminen  

Tukitavoitteet  

 Naisvalmentajien lisääminen ja arvostuksen kasvattaminen 
 Valmentajatoiminnan arvostuksen lisääminen 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

Päätoimenpiteet  
 Akatemiavalmentajien säännöllisen verkostotoiminnan toteuttaminen nykyaikaisten 

työmenetelmien avulla 
 Yläkoululeiritoiminnan laadun säännöllinen arviointi  
 Pesäpallon valmentajakerhotoiminnan valtakunnallinen organisointi 

Tukitoimenpiteet 

 Akatemiatoiminnan kartoitus ja luokittelu 
 Yläkoululeiritoiminnan sisältöjen yhdenmukaistaminen (urheilu, elämänhallinta ja koulunkäynti) 
 Arvostusohjelman rakentaminen naisvalmennukseen sisältäen toimenpiteet naisvalmentajien 

määrän lisäämiseksi  
 Valmennuksen kunniajäsentoiminnan organisointi ja palkitsemisjärjestelmän rakentaminen 
 Valmentajien järjestäytyminen  
 Suomen Valmentajat ry jäsenyys suositelluksi 2-tason valmentajille ja osaksi 

lajivalmentajatutkintoa. Suomen Ammattivalmentajien jäsenyys suositelluksi 
ammattivalmentajille. 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 
 

 Arvioinnin ajankohdat: 30.6 ja 30.9 
 

 Akatemiaurheilijoiden määrä – tilastointi 
Akatemiavalmentajien määrä – tilastointi 
Yläkoululeirityksessä olevien määrä – tilastointi 
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Naisvalmentajien määrä – tilastointi 
Valmentajakerhotoiminnassa mukana olevien määrä - tilastointi 

 

SEURATOIMINTA – vastuu Mikko Huotari 
 

Toteutustiimi 
Mikko Huotari, Seurakehittäjät, Aluevastaavat 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
 
Yksi liike: Yhteinen tapa toimia. Ilmapiiri. Johtaminen. 
Kasvukeskukset: Pääkaupunkiseudun malli.  
Harrastajamäärän lisääminen: Yhteistyö. Pesiskoulu. Kouluyhteistyö. Kilpailutoiminta. 
Harrastetoiminta.  
Ottelutapahtumat: Pelitapahtumien lisääminen tarpeen mukaisesti. Pienpesis.  
Viestintä: Näkyvyyden lisääminen kaikilla valtakunnallisesti, paikallisesti ja alueellisesti. 

TAVOITTEET 
 

Päätavoitteet  

 Seurojen lisenssimäärien lisääminen 
 Seuratoimijoiden määrän lisääminen 
 Seurajohtamisen laadun parantaminen 

Tukitavoitteet  

 Seuran toiminnan nivominen osaksi tavoitteellista alueellista kokonaisuutta 
 Alueellisen toimintarakenteen kehittäminen, PPL:n organisaation yhteistyö seuratoimijoiden 

kanssa (alueleirit, kilpailutoiminta) 
 Koulutuksien jalkauttaminen alueellisesti sekä paikallisesti 

 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

Päätoimenpiteet  

 Seuratoiminnan tavoitteellinen kehittäminen toimintaympäristön huomioiden 
 Laadukas passillinen pesiskoulutoiminta jalkauttaminen paikallisesti ja alueellisesti 
 Harrastesarjojen toiminnan kehittäminen 

Tukitoimenpiteet  

 Yksi liike toiminta-ajatuksen jalkauttaminen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, 
myönteisen ilmapiirin vahvistaminen. 

 Alueleirien toteuttaminen yhteistyössä seuratoimijoiden kanssa. 
 Seuraohjelman jalkauttaminen Superpesisseuroille. 
 Alueellisen kilpailutoiminnan organisointi tukemassa harrastajamäärien kehitystä. 
 105 – koulutukset, kouluyhteistyö. 
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ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Arvioinnin ajankohdat: 31.3, 30.6 ja 30.9 
 

 Lisenssimäärien muutos seuroittain – tilastointi 
Pesiskoulujen ja pesiskoululaisten määrä – tilastointi 
Tavoitteellisten kouluyhteistyö – tilastointi 
Sarjatoiminnan joukkuemäärät – tilastointi 
Alueleirin osallistujamäärä ja seuramäärä – tilastointi 
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TUOMARITOIMINTA – vastuu Mikko Huotari 
 

Toteutustiimi 
Mikko Huotari, Tapani Hotakainen, Matti Lähteenmäki, Jari Saaranen, Anna Hakala 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Ottelutapahtuman kehittäminen: sopivan selkeät pelisäännöt 
Harrastajamäärän lisääminen: tuomarimäärän lisääminen 
 

TAVOITTEET 

Päätavoitteet  

 Toimijamäärän lisääminen kilpailutarpeen mukaisesti 

 Tuomaritoiminnan auktoriteetin lisääminen   

 Koulutusjärjestelmän ja - tapahtumien kehittäminen  

Tukitavoitteet  

 Syöttämiseen liittyvien tulkintojen selkiyttäminen 

 Syöttötuomareiden koulutusjärjestelmän kehittäminen 

 Tuomareiden itseluottamuksen / arvostuksen lisääminen 

 Tuomariorganisaation ja seurojen tuomarivastaavien yhteistyön vahvistaminen, yhteinen tapa 

toimia 
 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
 

Päätoimenpiteet  

 Tuomarinimeämisen kehittäminen (Jari) 

 Näkemysratkaisuista protestoiminen; toimintatavan vahvistaminen ja laajentaminen alueiden 

peleihin (Tapani) 

 Koulutusjärjestelmän rakenteen uudistaminen (Tapani, Anna)  

 Koulutustapahtumien kehittäminen; Superpesistuomareiden/C-tuomareiden, nuorisotuomareiden 

ja seuratuomareiden koulutuksen sekä otteluvalvonnan kehittäminen osana koulutustapahtumien 

kehittämistä (Matti, Anna, Tapani) 
 

Tukitoimenpiteet  
 Pelisääntöjen tarkistaminen, erityisesti syöttöjen tulkintojen selkeyttäminen (Tapani, Mikko) 
 Syöttötuomareiden koulutuksen uudistaminen (Matti) 
 Superpesistuomarit ry:n ja tuomariorganisaation arjen yhteistyön vahvistaminen (Tapani)  
 Sähköisten järjestelmien käyttöön oton kartoittaminen ja mahdollinen pilotointi nimeämisessä ja 

otteluvalvonnassa (Anna, Tapani, Jari) 
      

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 
 Arvioinnin ajankohdat: Koulutuksen arviointi 30.4.2018, Kauden arviointi 30.9.2018 

 

 Keväällä arvioidaan koulutuksen rakennetta ja koulutuksen sisältöjen omaksumista. 
Syksyllä arvioidaan organisaation ja tuomareiden tavoitteiden toteutumista. 
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Arviointi suoritetaan nettikyselynä pääsääntöisesti numeerisin vaihtoehdoin. 

 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI – vastuu Jussi Pyysalo 
 

Toteutustiimi 
Jussi Pyysalo, Antti Kallio, Antti Haapasalo, Sanna Regwan 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Pesäpalloliikkeen viestinnän parantaminen, yksi liike –ajatus sekä harrastajamäärien 
kasvattaminen ovat kaikki uudistusohjelman keskiössä. Kaikki esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet 
vievät liikettämme kohti yhdessä valittuja tavoitteita. 
 

TAVOITTEET 
 

Päätavoitteet  

 Digitaalisten viestintäkanavien modernisointi 
Video- ja kuvasisältöjen kehittäminen ja näiden suurempi painoarvo. Pesiksen on tultava silmille 
somekanavissa (highlights-klipit, pelaajatarinat, tuokiokuvaukset, podcastit, meemit yms.). 

 Oman (PPL & seurat) sisällöntuotannon laadun nostaminen 
Suunnitelmallisuuden ja reagoinnin kehittäminen sisällöntuotannossa. Laatu nousee tämän myötä. 

 Uusien seuraajien hankkiminen 
Sisällöstä on tehtävä nuorekkaampaa ja nuorille helpommin lähestyttävämpää. Annettava 
enemmän painoarvoa sosiaalisen median kanaville, joita nuoret käyttävät (esimerkiksi Instagram). 

Tukitavoitteet  

 Mahdollisimman kattava huippupesiksen TV-näkyvyys 
 Pesäpallo huomioidaan urheilumedioiden ulkopuolella 

Sisällöissä oltava rohkeutta ja pilkettä silmäkulmassa. Reagoidaan nopeasti mahdollisissa 
tilanteissa, joissa on potentiaalia viraali-ilmiöiksi (esimerkkinä menneeltä kesältä Sauli Niinistön 
kommentit miesten Itä-Länsi –ottelun jälkeen, Intiasta paljon still- video- ja tekstituotantoa, 
Fuengirolasta still- video- ja tekstituotantoa, Minidokumentti mahdollisesta Brännbollsyran-
turnaukseen osallistumisesta).  

 Viestinnän suunnitelma / dashboard täysillä käytössä 
Markkinoinnin ja viestinnän vuosikellon teko ja sen noudattaminen helpottaa ja vapauttaa 
viestintää ja sisällöntuotantoa. 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
Päätoimenpiteet  

 Koko liikkeen graafisen ilmeen yhtenäistäminen 
Tiettyjen logojen, sosiaalisen median ja nettisivujen graafisien pohjien, videoplanssien ja 
loppuhäntien ym. uusiminen, nykyaikaistaminen ja yhtenäistäminen. Teetetään tarvittava 
graafinen materiaali, selkeytetään fonttiperhettä ja noudatetaan graafista ohjeistusta. Tästä 
eteenpäin joka kanavassa tehtävien päivitysten, graafisten elementtien ja videoiden on tuotava 
heti mieleen PPL/Superpesis nopeallakin silmäyksellä. Kiinnitetään huomiota joka kanavassa 
tehtävien päivitysten visuaalisuuteen. 
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 Verkkosivustojen (pesistulokset.fi, superpesis.fi, pesis.fi, ita-lansi.fi, ykkospesis.fi, leirisivustot) 

uusiminen (ProcessWire / WordPress -alustoille). 
 
Itä-Lännen uudet sivut jo ennen vuodenvaihdetta, Superpesiksen uusien verkkosivujen julkaisu 
Halli-SM –alkuun mennessä. Muut sivustot seuraavat perässä. 
 

 Some-kanavissa (uutena Instagram ja Superpesis-twitter) aktivoituminen ja suunnitelmallisempi 
sisällöntuotanto näihin. 
Eri sosiaalisen median alustoille tehtävissä päivityksissä on huomioitava alustan lainalaisuudet. 
Julkaistavien uutisten synkronointi samanaikaiseksi joka kanavaan. Enemmän räätälöityä sisältöä 
kanaviin, ei vain uutisten linkitystä. 
 

 Seurojen mediavastaavien koulutusohjelman käynnistäminen. 
Selvitetään kyselyllä seurojen tarpeita ja haluja koulutuksen sisällöistä. Pidetään alueellisia 
koulutuksia, joihin tulee kyseisen alueen mediavastaavat ja markkinoinnista vastaavat henkilöt. 
Seuralle annetaan tehtäväksi tehdä ottelukohtainen markkinointisuunnitelma. Tehtyjä 
suunnitelmia ja niiden toteuttamista seurataan seurojen kanssa henkilökohtaisesti joko 
kasvotusten tai videopuheluilla, suunnitelmia tarvittaessa viilataan, tarkennetaan ja kehitetään 
yhdessä. 
 
Tukitoimenpiteet 

 Markkinointirekisterin ja some-seuraajien määrä kasvattaminen eri keinoin. 
Nykyinen alle 6.000 hengen rekisterimme tulisi kasvattaa 2018 kuluessa vähintään 10.000 
henkeen. Tähän työkaluina paremmat harrastajarekisterit, lajiliikkeen kaikkien olemassa olevien 
rekisterien parempi yhdistäminen sekä erilaiset digikilpailut. 
 

 Lajin yhteisen mobiiliapplikaation käyttöönotto ja/tai Pesis Liven haltuunotto. 
Tärkeä keino niin yleisön palvelemisen kuin ennen kaikkea sen tuntemisen osalta. Mahdollistaisi 
myös tuomari- ja vapaakorttien digitoimisen. Vaihtoehtoina Wallasvaara AE, Yonoton tai Pesis 
Liven jatkokehitys. 
 

 Pienimuotoinen pesäpallon ”roadshow” – lyönti, heitto & syöttö 
Bränbollsyran ja Helsingissä pelattavat ottelut minimissään. Ei pelkästään esittelypisteen 
järjestämisen vuoksi, vaan tässä tarkoitus koota sisältöä eri kanaviin. 
 

 Uuden aluejärjestelmän mukaisten verkkosivustojen luominen (WordPress) 
Osa liikkeen graafisen ilmeen yhtenäistämistä sekä viestintäketjun tehostamista. Saman (ilmaisen) 
alustan käyttö mahdollistaa helpot tuurauskäytännöt ja yhteiset koulutukset. 
 

 Seurojen erityistapahtumien ja huippuotteluiden hyödyntäminen viestinnässä. 
Esimerkiksi televisio-ottelut on hyvä huomioida helposti muutettavalla someplanssipohjalla, johon 
voidaan vaihtaa kuvaa ja vastakkain olevien joukkueiden logoa. Planssi joka televisiopelipäivänä 
ulos. Tärkeimmistä otteluista myös omaa sisällöntuotantoa. 
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ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Suuri osa viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteistä ja niiden tavoittavuus on arvioitavissa 
reaaliajassa digitaalisten kanavien mittareiden avulla. 
Ulkopuolisista arvioinnin tukena käytettävistä mittareista Sponsor Insightin raportit kaudesta 
saadaan lokakuussa. 
Työilmapiirin arviointi 4-5 vuodessa. 
 

 Verkkosivustojen kävijämäärät 
Some-seuraajat 
Oman sisällöntuotannon määrä kanavittain 
Meltwater, Sponsor Insight & Finnpanel(?) 

 

MYYNTI JA TAPAHTUMAT- vastuu Jussi Pyysalo 
 

Toteutustiimi 
Jussi Pyysalo, Sanna Regwan, Antti Haapasalo 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Uudistusohjelmassa on asetettuna tiettyjä tavoitteita kumppanimyynnin ja tapahtumien osalta. Vuoden 
2018 tavoitteet ja toimenpiteet ovat kaikki selkeitä ja realistisia askelia kohti vuodelle 2022 asetettuja 
tavoitteita. 
 

TAVOITTEET 
Päätavoitteet 

 Pesäpalloliikkeen kumppanimyynti ylittää 400t€/vuosi 
Tavoitellaan selkeää nousua nykyisestä – tähän mahdollista päästä 1-2 uuden ”tavallisen” 
kumppanin ja/tai Intia-projektin kaupallisen yhteistyön kautta. 
 

 Onnistunut Itä-Länsi –tapahtuma 
Tapahtuman järjestelysopimuksen logiikan muututtua sekä tästä vuosikausia vastanneen J. 
Tikkasen eläköidyttyä edessä on väkisinkin uudella tapaa toteutettu tapahtuma. Tavoitteena niin 
järjestelyiltään kuin taloudelliselta tuotoltaankin (50 000 liikkeelle) onnistunut Itä-Länsi. 
 

 Halli-SM –näkyvyyden nostaminen 
Liittyy vahvasti viestintään ja mahdolliseen TV-sopimukseen, mutta ympärivuotinen lajinäkyvyys 
on elinehto myös kumppanimyynnin kasvattamiselle pesisliikkeen osalta sekä tapahtumamyynnin 
kasvattamiseen seuratasolla. 

Tukitavoitteet  

 Erityistapahtumien ja huippuotteluiden hyödyntäminen 
Käytetään lajin omia sekä soveltuvia ulkopuolisia (esim. Brännbollsyran) tapahtumia niin nykyisten 
yhteistyökumppanisopimusten aktivoimiseen kuin uusien mahdollisten kumppanien 
sitouttamiseen. 
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 Verkkosivustojen ja digitaalisten kanavien modernisointi 

Tällä viestinnän toimenpiteellä luodaan samalla mahdollisuuksia kasvattaa ja kehittää liikkeen 
kumppanimyyntiä. Kaipaamme kipeästi lisää myytävää ”digitaalista tonttimaata” niin 
tapahtumasivustoille kuin pääsivustoillemmekin. 

  

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
 

Päätoimenpiteet  

 Itä-Länsi – uuden sopimus- ja talousmallin sisäänajo 
Hoidetaan tapahtuman suunnittelu ja toteutus uudistuneella organisaatiolla yhdessä Joensuun 
Mailan kanssa. Toiminta- ja sopimusmalliinkin tulee varmasti tämän jälkeen korjauksia, mutta 
päätarkoitus on jättää tuleville järjestelyorganisaatioille nykyistä enemmän dokumentaatiota työn 
pohjaksi. 
 

 Halli-SM –toiminnan terävöittäminen 
Viestinnän uusien seurakoulutusresurssien sekä omien kanavien paremman käytön avulla 
tulemme nostamaan Halli-SM –otteluita entistä paremmin esille niin paikallisella kuin 
valtakunnantasolla. Haasteena tässä edelleen rajallinen hallikapasiteetti. 
 

 CRM –järjestelmän käyttöönotto – aluksi myynnin tuki, jatkossa myös seurayhteydenpidon 
työkalu. 
Myynnin kehittämisen yksi työkalu. Dokumentoimalla kumppanien (jatkossa myös seurojen?) 
kanssa työskentely ensimmäisistä yhteydenotoista alkaen varmistamme läpinäkyvyyden sekä 
jatkuvuuden henkilöstömuutosten yhteydessä. 

 

Tukitoimenpiteet  

 Lasten ja nuorten leirien yhteistyö kumppanuuksissa 

Risteilykonseptin/-hinnoittelun tarkistaminen 
Itse konseptia ei liiemmin tulla muuttamaan, mutta tavoitteena olisi saada maksimaalinen määrä 
risteilijöitä hankkimaan lippunsa keskitetyn myynnin kautta – nykyisin iso osa hankkii lippunsa 
muita kanavia käyttäen. 

 MYP Itä-Länsi – uuden toimintamallin sisäänajo 
Mikäli tätä tapahtumaa vielä järjestetään, tulee varmistaa sen pieni tuotto tai vähintään neutraali 
tulosvaikutus PPL:lle. Uusi sopimusmalli työn alla. 
 

 World Cupin 2019 valmistelu 
Intiaan myönnetyn World Cupin osalta lyötävä lukkoon tarkka paikka & aika ja aloitettava 
markkinointi. Tässä osana OKM:ltä ja mahdollisesti Finnpartnershipiltä haettava julkinen tuki 
(75t€) sekä tavoitteena oleva 50t€ vuotuinen kaupallinen tuki. 
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ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Tapahtumista saadaan kävijä- ja talousraportit 3-4 viikkoa niiden jälkeen. 
Myyntiraporttia päivitetään reaaliajassa ja jo ennen CRM-järjestelmän käyttöönottoa se on aina 
saatavilla. 
 

 Kumppanimyynti euroina 
Halli-SM –some-näkyvyys ja katsojamäärät halleilla 
Itä-Länsi – talous & kävijämäärät  
Päätösristeily – talous & kävijämäärä 

 
 

HUIPPUPESIS – vastuu Jussi Pyysalo 
 

Toteutustiimi 
Jussi Pyysalo, Sanna Regwan 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Huippupesiksen osalta uudistusohjelman strategisista valinnoista korostuvat eniten viestintä ja sen 

kautta ottelutapahtumat. Seurojen talousosaamisen sekä toimintaedellytysten parantaminen on 

luonnollisesti vaadittava pohja kaikelle toiminnalle. 
 

TAVOITTEET 

 
Päätavoitteet  

 Uuden sarjasopimuksen ja talousseurannan käyttöönotto - seurojen talousosaamisen 

nostaminen 

Syksyllä 2017 hyväksytyn sarjasopimuksen mukainen ensimmäinen täysi kausi on 2018. Seurojen 

on sen mukaisesti selvitettävä taloustilanteensa aiempaa useammin ja oltava näin koko ajan 

tietoinen tilanteestaan. Mahdollistaa myös sarjoja johtavan elimen aiempaa nopeamman 

reagoinnin mahdollisissa ongelmatapauksissa. 

 

 Sarjaohjelmien optimointi tukemaan taloutta ja katsojamääriä 

Seuroja on kuultu ja käytössä on aiempaa helpommin dataa eri paikkakuntien ja tiettyjen 

pelipäivien toimivuudesta. Pyritään käyttämään tätä aiempaa paremmin hyödyksi ja tukemaan 

näin seurojen toimintaedellytyksiä. 

 

 Seurojen mediavastaavien koulutusohjelman käynnistäminen 

Kuuluu pääasiallisesti ”Viestinnän ja markkinoinnin” alle, mutta vie ehdottomasti huippupesistä 

kokonaisuutena eteenpäin tuoden lisämahdollisuuksia niin paikalliseen myyntiin kuin 

markkinointiinkin. 
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Tukitavoitteet  

 Huippupesiksen ohjausryhmien toiminnan käynnistäminen 

Ryhmät aloittivat toimintansa syksyllä 2017. Ensimmäinen vuosi tulee pitkälti näyttämään suuntaa 

näiden toiminnalle. 

 

 MYP –profiilin nostaminen 

Tämä tulee kauden 2018 aikana konkretisoitumaan pitkälti viestinnän ja markkinoinnin 

digikanavauudistuksiin, seurojen oman osaamisen nostamiseen sekä MYP ja MSU –

seurojenyhteistoiminnan jatkamiseen (samat seurakokoukset jne.). 

 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

 
Päätoimenpiteet 

 Uusi talousseuranta ja sarjasopimus käyttöön 

Itse sarjasopimus jo kunnossa, talousseurannan työkaluja ja rutiineja vielä tarkennettava. Vuoden 

2018 aikana taloustiedot koottava huippuseuroilta kolme kertaa aiemman yhden kerran sijaan. 

 

 Uudet tekijät ja tarkempi statistiikka sarjaohjelmien teon tukena 

Tämä on luonnollisesti Urheilutoimen alla, mutta muodostaa joka tapauksessa huippupesikselle 

kaiken toiminnan rungon – siksi yhteistyö, datan käyttö sekä seurojen kuuleminen on tärkeää. 

 

 Seurakäynnit ja seuraohjelman yhteen sovittaminen – mahdollisesti aikataulutus uusiksi 

Sovitetaan aiempi Superpesiksen seurakäyntimalli sekä seurakehittäjien jalkautettavaksi tullut 

seuraohjelma yhteen. Tavoitteena tehokas ja seuroja parhaalla tavalla tukeva malli. 

Tukitoimenpiteet 

 Huippupesiksen ohjausryhmien toimintaa ohjaavat ryhmien puheenjohtajat Tarkoituksena 

kokoontua 3-4 kertaa vuodessa ja toimia aktiivisesti seurakentässä 

 

 Viestinnän uudistukset ja toimenpiteet tukevat monella tapaa myös koko huippupesistä – 

koulutuksesta yhteisten digikanavien nykyaikaistamiseen 

 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Katsojamääriä seurataan luonnollisesti koko kauden ajan, mutta lopullinen arviointi voidaan tehdä 

vasta syyskuun lopussa. 

Seuratalouden avainluvut tullaan saamaan kolme kertaa vuodessa, mutta näissäkin vasta koko 

seurojen tilikauden yhteen vetävä raportti kertoo suurimmalla varmuudella todellisen tilan. 

 

 Huippusarjojen katsojamäärät tärkein mittari 

Seurojen talousluvut ja niiden kehittyminen 

Avainlukujen vertailu muihin tapahtumiin ja lajeihin 
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ETELÄINEN ALUE – vastuu alueen johtoryhmä 
 

Toteutustiimi 
Aluevastaava, seurakehittäjät sekä eteläisen alueen johtoryhmä ja tiimit 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN:  
 

Yksi liike: yhteisten toimintatapojen muodostaminen ja vahvistaminen toimialueittain 

Kasvukeskukset: keskeinen toiminta-alue eteläisellä alueella; projektien ja suunnitelmallisten 

toimien resurssien varmistaminen   

Harrastajamäärä: pesiskoulut, kilpapelaajat ja harrastepelaajat 

Ottelutapahtumat: olosuhteiden kehittäminen  

Viestintä: sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma sekä painopisteet  

 
TAVOITTEET 

Päätavoitteet 

 Alueen seurojen lisenssimäärän lisäys + 400 - 500 kpl 

Tukitavoitteet 

 Laadukkaat alueleirit 

 C-ikäisten pelaajapolun vahvistaminen 

 Pesiskoulujen onnistunut toteutus seuratasolla 

 Harrastepesiksen jalkauttaminen uusille paikkakunnille  

 Tuomareiden urapolun tukeminen 

 
TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

 

Päätoimenpiteet  

 Laaditaan seurakohtaiset lisenssimäärien kehityssuunnitelmat 

 Pesiskoulun käynnistäminen viidessä uudessa seurassa 

 Koulupesiksen perustan vahvistaminen ja laajentaminen 

 Nuorisotuomareiden kehitysohjelmien toteuttaminen 

Tukitoimenpiteet  

 Toteutetaan maakuntakohtaiset projektit tukemaan harrastajamäärien kasvua 

 105 koulutuksen jalkauttaminen uusille paikkakunnille 

 Yhteistoimintaa lisätään seurayhteistyön, yhteiskuntavaikuttamisen ja viestinnän kehittämisen 

avulla 

 
 
 
 



 

MATKALLA VUOTEEN 2022 – PESÄPALLO 100 VUOTTA 

21 

 

 
ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Arvioinnin ajankohdat: 15.6. ja 30.9. 

 Lisenssimääriä muutos seuroittain – tilastointi 

Toteutuneet seurakäynnit ja seurakontaktit – raportointi 

Pesiskoulujen määrä – tilastointi 

Alueleirin osallistujamäärä ja seuramäärä – tilastointi 

Tuomaritoiminnan aktiivisuustaso – tilastointi ja palautekysely 

Peruspalveluiden laatu – palautekysely 

Maakunnalliset projektit – palautekysely 

Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen – palautekeskustelu 
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ITÄINEN ALUE – vastuu alueen johtoryhmä 
 

Toteutustiimi 
Pirjo Mäkelä (aluevastaava), Ville Pulkkinen (seurakehittäjä), Rauno Airas (johtoryhmän 
puheenjohtaja) ja itäisen alueenjohtoryhmä ja tiimit 
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Yksi liike: Edistämme toiminnallamme yhteistä pesäpallon kehitystyötä. 
Kasvukeskukset: Jalkaudumme kouluihin ja päiväkoteihin. 
Harrastajamäärä: Lisäämme pesiksen pelaamista sekä lasten, että aikuisten parissa.  
Ottelutapahtumat: Alueen pelitapahtumien lisääminen ja kehittäminen. 
Viestintä: Positiivisten asioiden esille nostaminen. 

TAVOITTEET 

Päätavoitteet  
 Alueen seurojen lisenssimäärä lisäys +300 kpl 
 Saamme uusia aikuisia mukaan seurojen junioritoimintaan. 

 
 Tukitavoitteet  
 Alueleirin G-F-ikäisille ja pesiskoulujoukkueille 
 Pesiskoulujen laadukas toteutus seuroissa 
 Maakunnalliset aikuisten harrastesarjat 
 seuraohjelman jalkauttaminen huippuseuroihin 
 Yhteistoiminnan kehittäminen  
  

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

Päätoimenpiteet  

 Keskeisten seurojen sitouttaminen lisenssimäärien kasvutavoitteisiin. – Pirjo ja Ville 
 Laadukkaiden pesiskoulujen ja JunnuSuperin laajentaminen ja uusien aikuisten rekrytointi. – Ville 
 Harrastepesiksen pelaajamäärien kasvattaminen. - Pirjo 

Tukitoimenpiteet  

 Alueleirin järjestäminen. Pirjo ja Ville  
 Lisäämme seurojen osaamista maakunnallisesti toteuttavien projektien kautta. – Pirjo ja Ville  
 Järjestetään alueelliset juniorivalmentajapolun valmentaja-koulutukset sekä 

pesiskoulurehtori/ohjaajakoulutus. – Ville 
 Järjestetään 4 maakunnallista harrastesarjaa ja 2 harrastepesis-turnausta. – Pirjo 
 Yhteistoimintaa lisätään seurayhteistyön, yhteiskunta-vaikuttamisen ja viestinnän kehittämisen 

avulla. – Pirjo, Ville, Rauno 
 Alueen perustoimintojen laadukas toteutus. - Pirjo 
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ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 
 

 Arvioinnin ajankohdat: 31.3, 30.6 ja 30.9 
 Lisenssimäärien muutos seuroittain – tilastointi 

Toteutuneet seurakäynnit ja seurakontaktit – seuraohjelmatyökalu 
Pesiskoulujen ja pesiskoululaisten määrä – tilastointi 
Toiminnallisten kouludemojen määrä – tilastointi 
Sarjatoiminnan joukkuemäärät – tilastointi 
Alueleirin osallistujamäärä ja seuramäärä – tilastointi 
Pesiskoulujen laadun seuranta – palautekysely 
105-koulutusten laadun seuranta – palautekysely 
Alueellisen kilpailutoiminnan laatu – palautekysely 
Maakunnalliset projektit – arviointikeskustelu 
Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen ja alueen toimintasuunnitelma toteutumisen seuranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATKALLA VUOTEEN 2022 – PESÄPALLO 100 VUOTTA 

25 

 

KESKIMAA – vastuu alueen johtoryhmä 
 

Toteutustiimi 
Aluevastaava, seurakehittäjä sekä alueen johtoryhmä ja tiimit  
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Noudatamme liiton strategisia linjauksia ja kehitämme omaa toimintaamme uudistusohjelman 
mukaisesti. 
 

TAVOITTEET 
 

Päätavoitteet 
 Uuden toimintamallin jalkauttaminen seurakäynneillä 
 Jyväskylän ja Tampereen seudun harrastepesiksen kehittäminen 
 Pienpelisarjan suunnittelu 
 Kaikki toiminta tähtää lisenssimäärien lisäämiseen 
 Monikanavainen ja yhdenmukainen viestintä 

 
Tiimitavoitteet 
 

Harrastepesistiimi: (2.,4.,5.) 
Vastuuhenkilöt: Juha Antikainen, Inga Ärnfors, Päivi Ikola, Anne Alaluoma 

 Tampereen ja Jyväskylän onnistunut harrastepesiksen pelitoiminta 
 Uudet ladypesis-startit 
 Harrastepelaajien innostaminen katsojiksi ja lajiaktiiveiksi 

Tuomaritiimi: (3.,4.,5.) 
Vastuuhenkilöt: Jouni Laitinen, Sari Palokari, Tommi Nupponen, Jukka-Pekka Raatikainen 
 

 Tuomaritoiminta on etukäteen organisoitua ja toiminta on luotettavaa 
 Tuomarikoulutuksen vuosikellon rakentaminen ja harrastajien lisääminen 
 Mentoritoiminnan käynnistäminen (taito, taktiikka, fysiikka, psyyke) 

Leiritiimi: (1.,2.,4.,5.) 
Vastuuhenkilöt: Inga Ärnfors, Kirsi Olli, Petri Hepola, Antti Ruotsalainen 

 Tampereen Suurleirin onnistuminen 
 Hyvien käytäntöjen dokumentointi 
 Pesiskoululeirin 2019 ja alueleirin 2020 valmistelu 

 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Ensivaiheessa tiimit pohtivat päätavoitteiden pohjalta omat tavoitteet ja niitä arvioidaan yhdessä 
johtoryhmän kokouksessa ke 10.1. kello 17 – 21 Jämsässä 

 Harrastajamäärät jaotellaan a) pesispasseihin, b) kilpailulisensseihin, c) toimiviin seuroihin, d) 
toimiviin joukkueisiin, e) harrastepasseihin ja f) tuomarilisensseihin ja mitataan kilpailukaudella 
kuukausittain 
Leirille osallistuvat joukkueet, pelaajat ja tuomarit 
Uudet 1. tason valmentajakoulutettavat 
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LÄNTINEN ALUE – vastuu alueen johtoryhmä 
 

Toteutustiimi 
Johtoryhmä: Puheenjohtaja Kari Luoma. Varapuheenjohtaja Vesa Puutonen, Jäsenet Jari-Matti 
Marttala, Peter Laitio, Saara Lindblad, Hannu Toivonen, aluevastaava  Maija Viljanen, 
seurakehittäjä Juha Kuoppala 
Kilpailu/tuomariryhmä: Juha Kuoppala, Matti-Pekka Salo, Maija Viljanen, tuomariedustaja  
 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Noudatamme liiton strategisia linjauksia ja kehitämme omaa toimintaamme uudistusohjelman 
mukaisesti. 
 

TAVOITTEET 

Päätavoitteet  
 Harrastajamäärien kasvattaminen. 2018 kaksi uutta seuraa, 560 lisenssiä ja 500 harrastajaa 

alueelle. 
 Laadukkaan kilpailutoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen sekä kilpailu- että 

harrastetoiminnassa. 
 Luoda kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus pelata pesäpalloa ja kehittyä pelaajana omia kykyjä 

ja haluja vastaavalle tasolle. 
 

Tukitavoitteet  
 Seurojen tukeminen harrastajamäärien kasvattamisessa (seurakehittäjä) 
 Kilpailutoiminnan rakentaminen lasten ja nuorten kehitystasojen mukaisesti 
 Erilaisten teemakoulutusten järjestäminen valmentajille ja pelaajille hyödyntäen alueella olevaa 

osaamista 
 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
Päätoimenpiteet 

 Kilpailutoiminnan järjestäminen, vastuu aluevastaavalla ja seurakehittäjällä. 
 Alueellisen toiminnan kehittäminen ja vastuualueiden määrittäminen, vastuu aluevastaavalla. 

 
Tukitoimenpiteet  

 Seurojen sitouttaminen yhteiseen päämäärään, vastuu seurakehittäjällä. 
              

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Arvioinnin ajankohdat: Huhtikuu, elo-syyskuu, joulukuu 
 Numeerinen arviointi  

Lisenssi-, harrastaja- ja joukkuemäärät 
Koulutettujen valmentajien määrä 
Leirimenestyksen seuraaminen 
Seuraohjelma 
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POHJOINEN ALUE – vastuu alueen johtoryhmä 
 

Toteutustiimi 
Aluevastaava, seurakehittäjä sekä alueen johtoryhmä ja tiimit 

SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN 
Aluetoimintaa johdetaan uudistusohjelman ja strategisten valintojen mukaisesti 

TAVOITTEET 

Päätavoitteet  

 Maakunnallisten kilpailutoimintojen yhdistäminen 
 Harrastajamäärien kasvu, seurojen määrän kasvu 
 3 alueleiriä, leirijoukkuemäärien kasvu, uusien seurojen saaminen mukaan leiritoimintaan 

 
Tukitavoitteet  

 Hiipuvien seurojen elvytys, toimivien seurojen tuki, yhteistyö muiden lajien kanssa 
 Alueleirien yhtenäisyyden luominen, toimivat leirijärjestämismallit 
 Seurojen tuomarivastaavien roolin vahvistaminen ja tukeminen 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

Päätoimenpiteet 

 Pesiskoulujen toiminnan tukeminen, polku pelaajaksi kuntoon, jalkautuminen seuroihin 
 Organisaation toimintaedellytysten luominen  
 Erilliset maakunnalliset alkusarjat, tasonmittaus, yhteiset jatkosarjat turnausmuotoisena 

Tukitoimenpiteet  

 Seurakäynnit/seurapäivät, seurakoulutukset 
 Tasosarjat/turnaukset, alueleirit 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA 

 Arvioinnin ajankohdat: toukokuu, syyskuu 
 

 Joukkuemäärät, pelaajamäärät, rekisteröityjen pelaajien määrä, eri tasosarjojen toteutuminen, 
alueellisten turnausten määrä. 
Alueiden toimijoille suunnattu kysely joka tasolla 
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BASEBALL- JA SOFTBALL-LIITTO – vastuu Milton Jones 
 

Baseballilla on oma johtoryhmä, jota vetää puheenjohtaja Milton Jones. Baseballseurojen 
kokous nimeää muut johtoryhmän jäsenet. 
 

SEUROJEN & MAAJOUKUEIDEN VALMENNUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 

Tavoitteet:  

 Nuorten harrastajien määrän lisääminen 
 Toimitsijoiden määrän kasvattaminen 
 Naisten Softball 
 Baseball sarjojen organisointi 

 
Toimenpiteet:  

 Lähialueen pelaaminen 
 Toimitsijoiden koulutus 
 Kehitys Turussa ja Tampereella, aloita Helsingissä ja Lahdessa 
 Muoto päätetään seurojen palaverissa viimeistään tammikuussa 2018 

Vastuu: Milton Jones, Seuranta: Baseballin johtoryhmä 
 

OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN 
 

Tavoitteet: 

 Olosuhteiden parantaminen ja varmistaminen 
 

Toimenpiteet: 

 Neuvottelut Helsingin, Lahden ja Tampereen kaupunkien kanssa 

Vastuu: Milton Jones, Seuranta: Baseballin johtoryhmä 
 

MARKKINOINTI JA REKRYTOINTI 
 

Tavoitteet: 

 Lajin tunnettuuden lisääminen 
 Uusia toimijoita ja seuroja mukaan toimintaan 
 Markkinointisuunnitelma baseballille 

 

Toimenpiteet: 

 Lajin esittely eri tilaisuuksissa 
 Yhteistyö muiden lajien seurojen kanssa (talvilajien kesäoptio) 
 Hankitaan ulkopuolista apua (Pesis, mainostoimisto/tms.) 

Vastuu: Milton Jones, Seuranta: Baseballin johtoryhmä 
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RESURSSIEN LISÄÄMINEN 
Tavoitteet:  
 

 Yksi taloudellinen kumppanuus 

Toimenpiteet 
 

 Tuotteistetaan lajista myyntipaketti 

Vastuu: Milton Jones, Arto Ojaniemi, Seuranta: Baseballin johtoryhmä  
 


