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1. Johdanto 

 

1.1. Taustat työlle 

 

Loimaan Palloilijat Junioripesis ei varmasti ole ainoa seura Suomessa, joka kohtaa 

vuosittain haasteita etsiessään motivoituneita, osaavia ja/tai sitoutuneita toimijoita 

seuraansa. Itse ryhdyin keväällä 2017 seuran puheenjohtajaksi mielessäni ensisijaisesti 

lähteä kehittämään toimintaa. Ensimmäisen vuoden aikana olen tähän toimijoiden 

vähyys ongelmaan törmännyt, joten tässä työssä yritän ensisijaisesti purkaa 

ongelmakohtia omasta seurastani, kehittää niihin ratkaisuita ja mikäli työstä tulee 

työkalu tai apuväline myös jollekin toiselle seuralle, voidaan työtä pitää jo 

onnistuneena projektina. 

 

 

1.2. Työn tavoitteet 

 

 

Tavoitteena on purkaa seuran johtokunta- ja valmentajaosaamistarve palasiksi ja niiden 

pohjalta miettiä keinoja rekrytoida eri kanavista osaavia tai sitoutuneita tekijöitä 

seuraan. 
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2. Rekrytointi urheiluseuraan 

 

Urheiluseura, etenkin pesäpalloseurarekrytoinnissa valmentaja- ja johtokuntatoimijuuden 

osalta katseet kohdistuvat usein innokkaisiin vanhempiin, jotka haluavat olla mukana 

lapsensa harrastamisessa. Tässä piilee valtavat mahdollisuudet, mutta myös isoja 

sudenkuoppia. Monesti innokkailla vanhemmilla on epärealistisia odotuksia seuran osalta, 

jotka konkretisoituvat konflikteina ja sitä kautta siirtymisinä naapuriseuroihin tai vielä 

pahempaa, lapsen harrastuksen lopettamisena. Seuran tehtävänä on määrittää omat 

toimintonsa niin, että rekrytointi olisi mahdollisimman helppoa; millaista ihmistä haetaan? 

Mihin tehtävään haetaan? Millaista osaamista vaaditaan? Miten seura huolehtii 

koulutuksesta? 

 

Ihmisten vapaa-aika on tänä päivänä todella arvokasta. Rekrytoidessa 

vapaaehtoistoimintaan on todella tärkeää ottaa selville rekrytoitavan motiivit tehtävään. 

Mikäli motiivit ovat kyseenalaiset, tai vaihtoehtoisesti motiivit ovat seuran arvojen 

vastaiset, tulee harkita onko innokkuudesta ja kovasta motivaatiosta huolimatta tekijä 

oikea tehtävään. 

 

 

2.1. Rekrytoinnin kohdistaminen 

 

 

Kuten mainittua, usein seuroihin tai yhdistyksiin rekrytointi suoritetaan innokkaiden 

vanhempien osalle. Useinkaan ei välttämättä edes varsinaista rekrytointiprosessia 

tarvita, mutta etenkin uusia harrastajaryhmiä luodessa seuroilla tulisi olla olemassa 

jonkinlainen ajatus siitä, että miten ja mistä toimijoita ruvetaan etsimään. 

 

Tässä korostuu se, millainen on seuran toimintaympäristö. Paikkakunnan 

harrastusmahdollisuuksista ja muiden urheiluseurojen toiminnasta olisi jokaisessa 

seurassa hyvä olla käsitys. Usein riittävää olisi se, että nuorten ikäluokkien lapsille 

pystyttäisiin järjestämään ohjattua toimintaa yli lajirajojen. Tärkeintä olisi saada kipinä 

liikuntaa ja urheilua kohtaan syttymään mahdollisimman nuorena. 

 

Rekrytoinnin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että nuorimmissa ikäluokissa pitäisi olla aina 

kaikkein innostavimmat valmentajat käytössä. Henkilöt jotka osaavat rakentaa 

tilanteita, joissa positiivisten kokemusten hankkiminen liikunnasta, urheilusta ja jopa 

kohdennetusti pesäpallosta muodostuu tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Myös seuran 

puolella tämä tulisi huomioida huomattavasti monipuolisemmin. Jollekin innostus 

syttyy omista onnistumisista, jollekin toiselle siitä että pääsee osalliseksi johonkin 

upeaan tai ainutkertaiseen tapahtumaan, jollekin siitä että tapaa esikuvia. Tarinoita 

kipinän syttymisestä tai lajiin ihastumisesta on yhtä monta, kuin on harrastajia tai 

pelaajiakin. Ja sama koskee myös valmentajia sekä johtokuntatoimijoita. Innostus pitää 

saada sytytettyä, ja se on seuran vastuulla luoda ympäristö ja olosuhteet, jossa 

innostuminen on mahdollisimman helppoa. 
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Rekrytointia voisi entistä paremmin kohdistaa tulevaisuudessa erikoisosaajiin, jolla 

saataisiin seuran toiminnan tasoa nostettua. Ihmisten vapaa-aika on kortilla, mutta sitä 

kaikilla kuitenkin on. Kyse on siitä, mitä ihminen vapaa-ajan käytöstään itselleen saa. 

Joku voi esimerkiksi olla innokas editoimaan videoita haaveenaan joskus työllistyä sillä. 

Seurojen pitäisi paremmin pystyä rantautumaan etenkin kouluihin ja oppilaitoksiin 

etsiessään uusia tekijöitä, eikä vain aina turvautua tekeviin vanhempiin. Nykypäivänä 

työelämä arvostaa näyttöjä sekä kokemusta ja urheiluseurat ja –yhteisöt tarjoavat 

erinomaisen alustan harjoittelemiseen tiettyjen ohjeiden mukaisesti.  Tämän kaltaisia 

mahdollisuuksia tulisi yhä enemmän tulevaisuudessa seurojen pystyä tarjoamaan. 

Tilanteesta hyötyisivät kaikki; seura saisi tekijöitä ja sisältöä, tekijä kokemusta ja oppia 

ja työelämä kokeneempia työntekijöitä. 

 

 

2.2. Rekrytoinnin eteneminen 

 

 

Seuratoimijoita tai valmentajia rekrytoidessa seuran itsensä pitäisi olla ensimmäiseksi 

kartalla siitä, miten rekrytointi kannattaisi suorittaa. Seurassa tulisi olla vähintään yksi 

henkilö, jolla on jonkinlainen käsitys oikeaoppisesta rekrytoinnista. 

 

Ensimmäisenä seuran tulee kartoittaa tarve; mitä haetaan ja kuinka pitkäksi aikaa? 

Ajatuksen tasolla ihmisiä on helpompi houkutella mukaan, kun on selkeä toimenkuva ja 

käsitys siitä, kuinka paljon siihen pitäisi aikaa pystyä uhraamaan. 

 

Tarpeen selvittyä tulisi selvittää kanavat. Lähdetäänkö etsimään sisäisesti vai ulkoisesti? 

Onko parempi että tuodaan seuran ulkopuolelta uusia ajatuksia ja näkemyksiä ja 

mahdollisesti osaamista, vai onko tehtävä sellainen, jossa olisi hyvä olla käsitys lajin tai 

toiminnan erityispiirteistä. Sisäistä hakua tulee johtaa johtokunnan, jossa pitäisi olla 

kokonaisvaltainen näkemys siitä, minkälaisia ihmisiä seuran vaikutuspiirissä on. 

Tarkennettuna jopa siitä, onko olemassa joku tietty yksilö, jonka osaamista voisi 

hyödyntää. Jos päädytään hakemaan seuratoiminnan ulkopuolelta apua, tulee kanavat 

miettiä; mistä lähdemme hakemaan? Onko paras vaihtoehto laittaa julkinen 

hakuilmoitus vai lähdemmekö kohdentamaan rekrytointia johonkin tiettyyn 

ihmisryhmään. Jälleen seurassa tulee joka tapauksessa olla tietoisuus siitä, missä 

mahdolliset tekijät voisivat olla. 

 

Tämän jälkeen tulee isoimmat erot vapaaehtoisyhteisöjen ja työ- sekä yritysmaailman 

kesken. Siinä missä työmaailmassa osaamisella on suurempi merkitys, korostuu 

vapaaehtoistoiminnassa innostuminen ja innokkuus oppia uutta. Seuran tulee siis 

lähinnä arvioida, onko henkilö seuran toimintaa ohjaavien arvojen mukainen 

persoonaltaan. Jos seuran arvona on esimerkiksi suvaitsevaisuus, ei julkisesti rasistisia 

kommentteja antaneen henkilön toimintaan mukaan ottaminen ole millään muotoa 

ketään hyödyttävää, vaikka tekijä olisi kuinka osaava tai innostunut. 
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2.3. Rekrytoinnin päättäminen 

 

 

Rekrytointiprosessin ei tulisi päättyä siihen, että joku henkilö valitaan tehtävään. 

Tämän jälkeen tulisi käynnistää kouluttaminen ja opastaminen olosuhteisiin ja 

toimintaympäristöön, ennen kuin voi odottaa, että toimija on saatu täysin integroitua 

tehtäväänsä. 

 

Jonkin ajan kuluttua on myös syytä tarkastella, onko rekrytointi ollut onnistunut. 

Onnistumiseen vaikuttaa tietysti aikaansaannokset, mutta myös 

vapaaehtoistoiminnassa se, onko rekrytoitu kokenut saaneensa niitä asioita joita oli 

lähtenyt tavoittelemaan. Tämä on varsin merkittävää dataa, jotta tulevaisuuden 

rekrytointiprosessia voidaan tarvittaessa tehostaa. Usein seurat jäävät uskottelemaan 

itselleen, että kaikki on mennyt hyvin, ilman että haetaan vastauksia kaikilta 

rekrytointia välittömästi tai välillisesti koskevilta tahoilta. 

 

 

3. Case Loimaan Palloilijat Junioripesis 

 

Loimaan Palloilijat Junioripesis hieman yli sadan jäsenen pesäpallon erikoisseura. Seura on 

perustettu vuonna 2003, seuraavan vuoden ollessa ensimmäinen virallinen toimintavuosi. 

Seuran tarkoituksena on tuottaa jäsenilleen kilpailutoimintaa eri sarjoissa, ei-kilpailullista 

harrastustoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää ohjaaja-, tuomari- ja toimitsijatoimintaa. 

Seuran toimintaa ohjaavia arvoja ovat tasavertaisuus, yksilöllisyys, erilaisuus, 

suvaitsevaisuus, toiminnan laadukkuus, savuttomuus ja päihteettömyys. Seuran arvot 

määrittävät edelleen toimintaa voimakkaasti, mutta tietyin osin pitää huomioida 

yhteiskunnassa tapahtunut muutos vuodesta 2003. 

 

 

3.1. Historia 

 

 

Seuran nykytilaa käsitellessä on hyvä huomioida mistä ja miten siihen on tultu. Loimaan 

Palloilijat Junioripesis on perustettu konkurssiin/vararikkoon ajautuneen, perinteisen 

vuonna 1932 perustetun Loimaan Palloilijoiden toimintaa jatkamaan. Vuonna 2003 

päällimmäisenä ajatuksena oli jatkaa laadukasta ja verrattain määrällisesti laajaa 

junioritoimintaa Loimaalla. Naisten edustusjoukkuetta ei tuolloin seurassa ollut ja 

miehetkin lähtivät rakentamaan uutta tulemistaan aluesarjasta. Loimaalla LP oli 

kuitenkin ollut monelle suuri asia, joten uuden seuran toimintaan vanhan LP:n 

toimijoiden saaminen ei ollut itsestään selvyys. 

 

Toiminta jatkui pääasiassa hyvänä ja tehokkaana, mutta pesiksen arvostus Loimaalla oli 

selvästi alamäessä. Samaan aikaan etenkin lentopallo ja myöhemmin myös koripallo 

nostivat päätään nuorten keskuudessa, pitkälti kiitos menestyvien liigaseurojen. Myös 
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viime vuosituhannen lopussa valmistunut jäähalli on tasaisesti syönyt paikkakunnan 

entisen selkeän ykköslajin jalansijaa ja harrastajamääriä. 

 

Edustusjoukkuetasolla miehet pelasivat kaksi kautta Ykköspesistä, mutta siinä kohtaa 

havaittiin ensimmäisen kerran seurassa oleva toimijavaje. Kustannusten noustessa 

edustusjoukkuetasolla koko seura ajautui ahtaaseen rakoon taloudellisesti. Tässä 

kohtaa seurassa tapahtui ensimmäinen iso murros, kun seuran perustaja ja 

ensimmäiset kymmenen toimintavuotta tehtävässä ollut puheenjohtaja jätti 

tehtävänsä. Hän oli tarmokkaasti hoitanut yksin lähes kaikkea seurassa, joten uuden 

johtokunnan astuessa toimeen käytännössä kaikki piti opetella alusta alkaen. 

 

Vuonna 2013 toimeen astunut uusi johtokunta lähti ensisijaisesti laittamaan taloutta 

kuntoon koko seuran mittakaavassa. Lisäksi etenkin dokumentointiin ja vuosittaisen 

johtokuntatoimintarytmin löytymiseen kiinnitettiin huomiota. 

 

Loimaalla on pitkä perinne onnistuneiden leirien järjestäjänä. Edelleen valtaosa seuran 

tuloista tulee leireistä, joilla sitten tuetaan joukkueita. Uusi johtokunta sai seuran 

jaloilleen, mutta edelleen toiminta lepäsi vain muutaman henkilön harteilla. Vuonna 

2017 valittu johtokunta ja uusi puheenjohtaja lähti ensisijaisesti siitä, että toiminta ei 

voi olla puheenjohtajasta riippuvainen, vaan uusia tekijöitä seuraan pitää löytää. 

Johtokuntatasolle osaajia ja valmentajaksi henkilöitä, jotka ovat innostuneita ja 

sitoutuneita. Osaamista valmentajat kehittävät liiton koulutuksissa, jotka seura 

kustantaa, sekä lisäksi seuraan tulee perustaa valmentajakerho, jossa ajatuksia ja 

osaamista jaetaan seuran valmentajien kesken. 

 

 

3.2. Nykypäivä 

 

 

Tällä hetkellä uusi johtokunta on toiminut vuoden ja kevätkokouksessa vaihtuvuus oli 

verrattain pientä. Aiemmin seurassa oli ollut käytäntö, jossa jokaisesta joukkueesta oli 

nimetty edustaja johtokunnassa. Tämä takasi seuran arvoihin kuuluvan 

tasapuolisuuden, mutta loi samalla valtavan osaamisvajeen, kun joka vuosi 

johtokuntajäsenet vaihtuivat yli 50 prosenttisesti. Aina kun uusi johtokunta aloitti 

toimessaan, meni pitkälti yli puolet vuodesta siihen, että opeteltiin 

johtokuntatoiminnan lainalaisuuksia. Tästä käytännöstä siis hankkiuduttiin eroon ja 

johtokuntaan valittiin henkilöitä, jotka oikeasti haluavat kehittää seuraa. Tälläkin 

hetkellä johtokuntaan kaivattaisiin yhtä ns. kummisetää, joka omaisi suorat kontaktit 

loimaalaisten yritysten johtoon. Muuten tehtäviin on löydetty hyvät tekijät, joita on 

roolitettu oman osaamisen mukaisesti. 

 

Tänä päivänä seurassa on hyvä määrä nuorimpia junioreita ja heillä sitoutuneet ja 

innostuneet valmentajat. Aikuispuolella naisissa tulevaisuus näyttää hyvältä. Tällä 

hetkellä pelataan suomensarjaa ja pelaajaputki vanhimmista junioreista tuottaa 1-3 

pelaajaa vuodessa edustusjoukkueen käyttöön. Miespuolella tilanne on kuitenkin 
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hankalampi. Ikäluokat, jotka olisivat kaivanneet edustusjoukkueiden tuomaa 

esikuvapuolta ratkaisevassa iässä, loistavat poissaolollaan seurastamme. Ikäluokkien 

1991-1996 ajalta miesten edustusjoukkueeseen on noussut ainoastaan kolme pelaajaa. 

1997-1999 ikäluokista tilanne koheni hieman, mutta seuraava ikäluokka josta pelaajia 

edustusjoukkueeseen on mahdollisesti odotettavissa, on syntynyt 2004. Tämä luo 

haasteen, kun oma polku yskii ja samalla edustusjoukkuetoimintaa tulisi pitää yllä ja 

mielellään vielä voittavassa muodossa. Seuramme onneksi pesäpallolla on niin pitkät 

perinteet Loimaalla, että tukijoita Suomensarja-tason budjetin kasaan saamiseksi on 

toistaiseksi löytynyt melko hyvin. 

 

 

3.3. Uudistettu johtokuntarakenne 

 

 

Johtokuntauudistuksen tavoitteena on poistaa puheenjohtajan kuormaa. Loppukädessä 

puheenjohtaja vastaa kaikesta, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että puheenjohtaja tekee 

kaiken. Isona teemana itsellä oli puheenjohtajaksi lähtiessä se, että delegointia ja 

tehtäväjakoa pitää saada selkeäksi. Kantava ajatus itsellä oli se, että mitä enemmän 

tiedän sitä parempi ja mitä vähemmän teen, niin vielä parempi. Silloin voi sanota 

onnistuneensa johtamisessa. Loppu viimein johtokunnassa on kuitenkin vain yksi 

johtaja, loput ovat vastaavia. Sanaa vastaava ei ehkä ole osattu aiemmin arvostaa 

riittävästi. Vastaavalla pitää olla valta ja vastuu. Yrityselämässä tämä on selkeämpi 

kuvio. Mikäli vastaava epäonnistuu, saa hän todennäköisesti etsiä uuden työpaikan. 

Mutta vapaaehtoistoimintaa johdettaessa vastaavuutta pitää lähestyä eri 

näkökulmasta. Pitää osata motivoida, palkita ja ennen kaikkea tukea vastaavia 

onnistumaan tehtävissään. Raja siihen mikä on tukemista ja mikä tehtävien itse 

tekemistä on itselle ensimmäisen vuoden aikana alkanut pikku hiljaa hahmottumaan. 

 

 

3.3.1. Puheenjohtaja 

 

 

Puheenjohtajan ensisijainen tehtävä on johtaa seuraa ja ennen kaikkea sen 

toimijoita. Suoranaisesti tämä johtaa siis joko johtokunnan toiminnan osa-

alueesta vastaavaa tai johtokunnan määrittämää vastaavaa. 

 

Toiseksi merkittävin puheenjohtajan tehtävistä on seuran edustaminen ja 

seuran edun ajaminen yhdistyksissä ja yhteisöissä joihin seura kuuluu. Tällä 

hetkellä Loimaan Palloilijat Junioripesis on aikuistasolla ja vanhimmissa 

junioreissa tilanteessa, jossa seurayhteistyö on isossa osassa. On tärkeää 

varmistaa ettei yhteistyötä tehdä vain oman edun ajamiseksi tai pelkästään 

yhteistyön tekemiseksi, vaan että yhteistyöllä lähiseurojen kanssa olisi jokin 

tarkoitus ja tähtäin. 
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Lisäksi puheenjohtajan tulee omata visio siitä missä seura on viiden tai 

kymmenen vuoden päästä. Mikäli sinne pääsemiseen tarvitaan toimintaa 

ohjaamaan strategiasuunnitelma, tulee seuraan luoda sellainen. Tällä hetkellä 

seuralle on tehty toimintastrategia joka päättyy tämän vuoden lopussa. Sen 

noudattaminen ei ole kuitenkaan ollut tähän asti. 

 

Puheenjohtajan tehtävänä on tällä hetkellä myös toimijarekrytointi. Tämä on 

osittain haasteellista, jonka johdosta siis tämänkin työn tekeminen tuli 

ajankohtaisesti. 

 

Omana tulevaisuuden ajatuksena on se, että puheenjohtajan tulisi toimia myös 

seuran kasvoina. Henkilönä, johon seura profiloituu uutta nousua tehdessä. 

Monesti ihmiset ajattelevat tämän asian vain gloorian hakemisena, mutta 

samalla pitää muistaa, että asioiden mennessä vastoin suunniteltua, nousevat 

puheenjohtajan nimi ja kasvot esiin myös siinä vaiheessa. Puheenjohtajan pitää 

siis pystyä esiintymään edustavasti, jotta ei ainakaan omalla toiminnallaan 

aiheuta seuran maineelle tahraa. 

 

Tehtävässä tulee olla siis henkilön, joka omaa vahvan käsityksen siitä missä 

toiminta on nyt, näkemyksen siitä missä se voisi olla tulevaisuudessa ja 

verkoston sen toteuttamiseen. Sosiaalinen luonne ja hyvät ihmissuhde- ja 

johtamistaidot ovat melko lailla pakollisia ominaisuuksia puheenjohtajalle. 

 

 

3.3.2. Varapuheenjohtaja 

 

 

Varapuheenjohtajan roolia on pohdittu seurassa edeltävinä vuosina paljon. Nyt 

johtokuntamme teki päätöksen, että varapuheenjohtajan tehtävänä on vastata 

edustusjoukkueiden varainhankinnasta ja sitä myöten myös budjetoinnista. 

Kaikesta seuraan tulevasta rahasta suurin prosenttiosuus koostuu 

aikuisjoukkueiden yhteistyösopimuksista. Näin ollen myös yhteistyösopimusten 

allekirjoittaminen ja yhteistyökumppanikontaktoinnista huolehtiminen on 

verrattain iso tehtävä meidän koko luokan seurassa. 

Nimenkirjoitusoikeudellisena henkilönä varapuheenjohtaja on oiva henkilö 

vastaamaan tästä. 

 

Varapuheenjohtaja vastaa niin kutsutun tukiryhmän toiminnasta. Tukiryhmään 

kuuluu tällä hetkellä 10 henkilöä, joiden tehtävänä on kontaktoida 

yhteistyökumppanit ja yrittää kehittää aikuisjoukkueiden ottelutapahtumia. 

Tukiryhmässä on entisiä pelaajia, muutama paikallinen yrittäjä sekä laajasti 

suhteita loimaalaisiin yrityksiin omaavia innokkaita ”pesis-ihmisiä”. Vuosittain 

seuramme on solminut yhteistyökumppanisopimukset yli 60 yrityksen kanssa ja 

sponsorointisummat ovat vaihdelleet suomensarjoissa 300 ja 2000€:n välillä. 
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Varapuheenjohtajan tulee olla luonteeltaan lähimpänä puheenjohtajaa ja 

omata samansuuntainen ajatusmaailma.  

 

 

3.3.3. Sihteeri 

 

 

Seuran sihteeri on puheenjohtajan tärkein yksittäinen avustaja. Johtokunnan 

kokousten pöytäkirjaamisen ja esityslistojen luomisen ohella sihteeri 

nimenkirjoitusoikeudellisena henkilönä vastaa kaikista hakemuksista ja 

anomuksista. Tärkein kontaktitaho sihteerille on Loimaan kaupunki, jonka 

kanssa toistaiseksi hoidetaan salivuorojen ja kenttien hakemukset ja varaukset. 

Loimaalla on tässä asiassa käynnissä murrosvaihe. Äskettäin perustettu 

Loimaan Liikunta Ry on alustavasti sopinut Loimaan Kaupungin kanssa, että 

tulevaisuudessa salivuorot jaettaisiin seurojen kesken. Tällä pyritään 

tehostamaan salien käyttöastetta ja parantamaan myös salien sopivuutta 

kaikkien lajien tarpeisiin. Tulevaisuudessa siis Loimaan Liikunta Ry:n 

yhteydenpito ja meidän seuran äänen kannattaminen tulee olemaan sihteerin 

tärkeimpiä tehtäviä, jotta olosuhteet pesäpallon harrastamiselle olisivat 

mahdollisimman hyvät seurassa. Tällä hetkellä puheenjohtaja toimii Loimaan 

Liikunta Ry:ssä seuramme edustajana, mutta mikäli yhdistyksen toiminta 

kehittyy oletettuun suuntaan, tulisi sihteerin olla edustamassa puheenjohtajan 

sijasta. 

 

Pesäpalloseura kirjaa vuodessa useita seurasiirtoja eri ikäisistä pelaajista. 

Sihteerin vastuulla on seurasiirtojen tekeminen, sekä vastaaminen siitä, että 

siirrot on kirjattu ja tehty oikein Pesäpalloliiton kilpailumääräysten ja sääntöjen 

mukaisesti. Sihteeri on nimenkirjoitusoikeudellisena henkilönä luonnollinen 

henkilö vastaamaan näistä. Tällä vähennetään jälleen seuran puheenjohtajan 

kuormaa, kun siirtopapereiden allekirjoittaminen käy myös sihteeriltä. 

 

Tällä hetkellä seuramme yrittää kehittyä ja olemme hakeneet Opetus- ja 

kulttuuriministeriön seuratukea. Myös Pesäpalloliitto on alkanut jakaa tukia 

palkattujen henkilöiden mahdollistamiseksi seuroihin. Yleisestikin 

seuratoiminta Suomessa on ajautumassa siihen suuntaan, että mikäli seura 

haluaa toimia tavoitteellisesti millään tasolla, tarvitaan päivittäistä tekemistä 

hoitamaan palkattu henkilö. Näistä hakemuksista ja anomuksista vastaaminen 

on tulevaisuudessa sihteerin tärkeimpiä toimia. 

 

Lisäksi sihteerin tehtävä on pysyä tietoisena seuran jäsenmäärästä ja osallistua 

myös uusien jäsenten hankintaan. Jäsenrekisterin ylläpito on tärkeä tehtävä, 

vaikkakin koko käsite seuran jäsenyydestä on omasta mielestäni eräänlainen 

jäänne 1900-luvulta, jolloin ihmisille vielä merkitsi paljon se, että mihin seuraan 

tai yhteisöön kuului. Silloin esimerkiksi johonkin seuraan synnyttiin ja 
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paikkakuntien välillä oli useita eri seuroja samoissa lajeissa, jotka olivat usein 

seurausta esimerkiksi poliittisesta suuntauksesta. 

 

Sihteerin virassa toimivalta henkilöltä tulee odottaa täsmällisyyttä, kykyä 

täyttää virallisia julkisen sektorin hakemuksia ja anomuksia sekä vähintään 

hyvää tietojenkäsittelytaitoa. 

 

 

3.3.4. Rahastonhoitaja 

 

 

Tällä hetkellä seuramme pyörittää vuositasolla noin 120 000€:n liikevaihtoa. 

Tässä on mukana kaikkien joukkueiden kaikki rahaliikenne, jota kontrolloidaan 

aina seuran oman tilin kautta, vaikka joukkueilla omat tilinsä olisikin käytössä. 

Laki määrittää että yhdistyksen tulee vuosittain tehdä toimintasuunnitelma, 

talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös. Noissa edeltä mainituissa 

tehtävissä on yhdelle toimijalle tarpeeksi tekemistä, mikäli ne halutaan tehdä 

kunnolla sääntöjen mukaisesti. Mikäli toiminta kehittyy seurassa ja esimerkiksi 

seuraan palkataan henkilö, tulee tarkkaan miettiä jo että kasvaako 

rahastonhoitajan kuorma liian isoksi ja pitäisikö tehtävässä toimia kaksikin 

henkilöä. 

 

Rahastonhoitajalla tulee olla siis hyvät excel-käsittelytaidot sekä kyky hallita 

numeroita. 

 

 

3.3.5. Edustusjoukkuevastaava 

 

 

Edustusjoukkuetoiminta niin miehissä, kuin naisissakin on määritetty 

johtokuntamme toimesta merkittäväksi osaksi seuran toimintaa. Näin ollen on 

syytä antaa siitä vastaaminen yhden henkilön toimeksi. 

Edustusjoukkuevastaavan ei tarvitse välttämättä olla johtokunnan jäsen, mutta 

olemme kokeneet sen järkeväksi, koska haluamme että edustusjoukkueemme 

tuovat esille niitä arvoja ja asioita joita johtokunnassa on määritetty. Näin ollen 

edustusjoukkuevastaava on kokouksissa koko ajan myös päättämässä asioista 

ja antamassa omia näkemyksiään. 

 

Käytännön tasolla edustusjoukkuevastaava toimii varapuheenjohtajan antaman 

budjetin mukaan hankkiessaan pelaajia joukkueisiin. Edustusjoukkuevastaavan 

tulee olla myös mukana puheenjohtajan kanssa pohtimassa yhteistyötä 

lähiseurojen kanssa koskien aikuisjoukkueita. Omilla päätöksillään 

edustusjoukkuevastaava määrittää myös pitkälti seuran pelillistä identiteettiä, 

joka tuntuu olevan koko ajan kasvavassa määrin tärkeää etenkin 

yhteistyökumppanitahoille ja seuran kannattajille. 
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Tässä tehtävässä vaaditaan näkemystä aikuispesäpallosta, hyviä 

kontaktiverkkoja lähialueiden pelaajiin ja kykyä toimia annetun budjetin 

raameissa mahdollisimman tehokkaasti. 

 

 

 

 

3.3.6. Ulkoinen tiedottaja/markkinointivastaava 

 

 

Sosiaalinen media on tätä nykyä osana käytännössä jokaisen ihmisen arkea. 

Jossain on vielä jopa sanottu, että mikäli et ole sosiaalisessa mediassa, et ole 

myöskään olemassa. Tämä koskee ennen kaikkea yrityksiä ja yhteisöjä. Samalla 

kun koko ajan puhutaan SoMesta, meinaa seuran omien internet-sivujen 

sisällöntuotanto jäädä vähemmälle huomiolle. Joka tapauksessa monipuolinen 

tiedottaminen ottelutapahtumista ja kaikesta muusta seurassa tapahtuvasta on 

tärkeä osa tämän päivän toimivaa seuraa. 

 

Loimaan Palloilijat Junioripesiksessä on toimittu tähän asti ehkä hieman 

erilaisella kaavalla. Seuralla on käytössä kahdet erilliset Facebook-sivut. Toisella 

kerrotaan ja tiedotetaan seuran ja sen juniorijoukkueiden toimista. Miesten 

edustusjoukkueella on omat sivunsa, kuten tätä nykyä myös naisten 

joukkueella. Miesten joukkueessa on ollut jo muutaman vuoden oma kehuttu 

ja palkittu SoMe-vastaava, myös naisten joukkueessa tiedottaminen 

Facebookissa hoidetaan omatoimisesti. Seuran FB-sivuilla on useita ylläpitäjiä 

käytännössä joka joukkueesta. Lisäksi seuran puheenjohtajan vastuulla on ollut 

tiedottaa seuran yhteisistä tapahtumista. 

 

Kaiken Facebook-huuman keskellä nettisivumme ovat jääneet viime vuosina 

pahasti paitsioon. Tähän reagoitiin ja tätä nykyä meillä on nettisivupäivittäjä. 

Tiedottamisesta on tällä hetkellä työn alla isompi toimintaohje. Pääpointit 

tulevat olemaan se, että nettisivuja päivittää vain yksi henkilö, seuran some-

kanaville luodaan samalla sisällöntuotanto-ohjeet ja –säännöt. Tällä pyritään 

siihen, että varsinaista ulkoista tiedottajaa ei tarvittaisi, vaan seurassa olisi 

sosiaalisen median osalta useita tiedottajia. 

 

Tiedottajilta vaaditaan hyvää kielenkäyttöä tekstintuotannossa, aktiivista otetta 

oman joukkueen tekemisten esiin nostamisessa ja ennen kaikkea halua hoitaa 

tehtävää. Kaikista ei ole päivittämään sosiaalista mediaa tai tuottamaan 

sisältöä seuran internet-sivuille, joten aito halu tähän tehtävään on erittäin 

tärkeä. 

 

Markkinointivastaava voisi, ja ehkä monilta osin myös pitäisi, olla eriytetty 

toimi. Tällä hetkellä Loimaan Palloilijat Junioripesiksen toiminta on kuitenkin 
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sen verran pientä, että tiedottaminen vastaa myös melko pitkälti 

markkinoinnillisia tarpeita. 

 

 

3.3.7. Sisäinen tiedottaja 

 

 

Tämä on omasta mielestäni osa-alue, jossa on seurassamme tällä hetkellä 

eniten tehostettavaa. Ulkoiset kanavat ovat verrattain hyvin hallussa, mutta 

seuran sisällä ei ole ollut kunnollisia kanavia asioiden tiedottamiseksi. Usein 

joukkueenjohtajilta on kysytty asioita joita olisi pitänyt kysyä valmentajilta tai 

toisin päin. 

 

Tämä on tähän asti ollut puheenjohtajan tehtävä ja vieläpä varsin kuormittava 

sellainen. Olen ajatellut tämän tehtävän olevan House of Cards-sarjasta 

oppimani Majority Whip-työnkuvan kaltainen. Tehtävä on toimia taustalla, 

mutta hoitaa tärkeät viestit eteenpäin, potkia joukkueenjohtajia 

”takamukseen” jotta tehtävät tulisi hoidettua ja näin ollen vähentää painetta 

puheenjohtajalta. Sisäinen tiedottaja ei todellakaan tarvitse olla johtokunnan 

jäsen, vaan riittää että hän kommunikoi säännöllisesti puheenjohtajan tai 

hänen määrittämänsä henkilön kanssa asioista, joita johtokunta on päättänyt 

tai esimerkiksi liitto vaatii joukkueilta. 

 

Sisäiseltä tiedottajalta vaaditaan tuntemusta seuran tekijöistä ja oikeista 

sidosryhmistä. Lisäksi kokemus johtokunnassa toimimisesta ei ole pahitteeksi. 

Loimaan Palloilijat Junioripesiksessä on sovittu, että tehtävää hoitaa 

johtokunnan ulkopuolinen henkilö. 

 

 

3.3.8. Harrastepesis- ja pesiskouluvastaava 

 

 

Seuran pelaajapolku on tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa pienestä lapsesta 

aikuissarjoihin. Joka askeleella toki voimme olla parempia, mutta asia, joka 

meiltä kokonaan puuttuu, on polun pää. Aikuispuolen harrastustoiminta on 

osoittautunut haasteelliseksi, koska sinne on ollut vaikea löytää vetäjiä. 

Monesti nämä aikuisharrastajat saattavat olla henkilöitä, joilla on kontakteja 

esimerkiksi paikalliseen yritysmaailmaan tai heillä saattaa olla lapsia jotka 

voisivat olla mahdollisesti halukkaita tulemaan seuran junioritoimintaan 

mukaan. Ajatuksena on tulevaisuudessa siis luoda polku pienestä lapsesta aina 

eläkeläiseen asti niin, että jokaiselle löytyisi ohjattua toimintaa omien 

intressiensä suhteen. Tämä on todella kunnianhimoinen ajatus, mutta ilman 

kunnianhimoa harvoin mitään suurta syntyykään. 
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Myös pesiskoulutoiminta on ollut seurassamme hieman toissijainen tehtävä. 

Näin ei saisi olla, mutta niin on vain päässyt käymään. Joka vuosi se on 

järjestetty, mutta vetäjien koulutukseen ei ole kiinnitetty mitään huomiota eikä 

myöskään koulun jälkeiseen jälkimarkkinointiin. Osittain tämä johtuu siitä, että 

vetäjäpulasta johtuen meillä ei ole ollut osoittaa paikkaa johon mennä 

harrastamaan pesiskoulun jälkeen. Eli hyvin järjestetyn pesiskoulun jälkeen 

olemme vaan kaivaneet itsellemme kuoppaa, kun on tarvinnut myydä ”ei-

oo:ta” innostuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen. 

 

Nämä kaksi kokonaisuutta ovat tällä hetkellä seurassa asioita, joihin 

nimenomaan tarvitsisimme palkattua henkilöä. Hänen vastuullaan olisi 

harrastetoiminnan organisoiminen ja uusien lapsiryhmien valmentaminen niin 

kauan, kunnes heille on löydetty vetäjä ja harjoitusvuorot. Johtokuntaan on nyt 

nimetty henkilö, jonka vastuulla on kontrolloida näitä kahta pesäpalloseuralle 

varsin merkityksellistä, mutta usein liian pienellä huomiolle jäävää tointa. 

Itselläni on kovat odotusarvot sen suhteen, että muutaman vuoden päästä 

harrastekulttuuri on saatu herätettyä henkiin ja että pesiskoulu on ennen 

kaikkea tuote, joka synnyttää kipinöitä nuorissa lapsissa. 

 

 

3.3.9. Myyntivastaava 

 

 

Seurassa olemme sopineet, että muutaman kerran vuodessa teemme 

kohdistettuja myyntejä niin, että niistä juniorijoukkueet saavat rahaa. 

Normaalisti olemme myyneet pakasteita kerran vuodessa, Gutzeja kerran ja 

sinappi+salaatinkastike-settejä kerran. Myyntivastaavankaan ei tarvitse olla 

johtokunnan jäsen, mutta sellainen on seurassa hyvä olla. Meillä 

myyntivastaava on johtokunnassa. 

 

Myyntivastaavalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja koordinointikykyä. Monesti 

tilaukset ovat melko repaleisia ja usein näissä kaupoissa on joku ”bonus-taso”.  

Tähän pääseminen vaatii pelisilmää siitä, paljonko mahdollisesti esimerkiksi 

seuran pitää ostaa tuotteita varastoon, jotta tasolle päästään. 

 

 

3.3.10. Tutkimus- ja kehitysvastaava 

 

 

Tämä on ehkä sitten sitä nykypäivää, tai ainakin näin itse sen koen. 

Johtokunnassa aiemmin ollessani paljon keskustelua aiheutti erilaiset viestit 

vanhemmilta. Osassa huolenaiheet olivat pieniä, toisissa isoja, mutta yhteistä 

oli se, että ne olivat olevinaan monen ihmisen mielipiteitä. Yleensä käy niin, 

että joukkueiden vanhemmista ne ”kovaäänisimmät” tuovat ja saavat 

mielipiteensä kuuluviin. Hiljaisemmat tai vähemmän aktiiviset vanhemmat 
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usein yhdistetään siihen, että heidänkin mielipiteensä olisi sama kuin näiden 

kovaäänisten. Muutaman kerran, kun näitä mielipiteitä on lähdetty 

selvittämään, on havaittu että usein ne ovat vain yhden ihmisen/perheen 

näkemyksiä, joita he esittävät isomman joukon ajatuksina. 

 

Jotta asioista saataisiin oikeasti dataa johtokunnan käyttöön, päätimme 

johtokuntaan nimetä yhden tutkimus- ja kehitysvastaavan. Hänen tehtävänään 

on kerran tai kaksi vuodessa kysyä kaikilta seuran lasten vanhemmilta kyselyn 

avulla mielipiteitä seuran toiminnasta, olosuhteista, harrastamisen hinnasta ja 

laadusta sekä siitä mikä milloinkin on ajankohtaista. Toistaiseksi tätä ei vielä ole 

tehty, mutta ensi syksynä kausien päätettyä on tarkoituksena kerätä faktaa 

ensimmäisen kerran. 

 

Tutkimusten jälkeen pitää tietysti analysoida tulokset ja mahdollisesti tehdä 

niiden perusteella tarvittavat toimenpiteet seuran toiminnan kehittämiseksi. 

Etenkin meidän seurassa harrastaminen on ollut vuosikaudet käytännössä 

ilmaista. Teimme talvella ison päätöksen harrastamisen hinnan korottamisesta, 

jotta pystyisimme seurana kehittämään toimintaamme. Mielenkiinnolla 

odotamme, että mikä on vastaanotto ollut. 

 

Tältä henkilöltä vaaditaan kykyä luoda kyselyitä niin, että niihin on helppo 

vastata, mutta että niistä on myös helppo seuran kerätä pääpointit toiminnan 

kehittämiseksi. Lisäksi niin kutsutusta analyyttisesta silmästä ei ole haittaa. 

 

 

3.3.11. Valmentaja- ja pelaajakehitysvastaava 

 

 

Nykypäivänä seuralla tulee olla ehyt pelaajapolku pienestä lapsesta aina 

aikuissarjoihin saakka. Ja tietysti mielellään sinne ihan huipulle asti. 

Pelaajakehitysvastaavan tehtävänä on vastata tämän polun eheydestä ja siitä, 

että jokaisessa ikäluokassa on oikeat valmentajat.  

 

Ongelma, jonka kanssa olemme viime vuosina painineet, kohdistuu aikuistason 

valmentajien ja pelinjohtajien riittämättömyyteen määrällisesti. Tästä syystä 

olemme määrittäneet, että seurassa tulee olla myös 

valmentajakehitysvastaava. Hänen tehtävänsä on ehkäpä kaikkein tärkein koko 

seurassa. Osaavat valmentajat takaavat lapsille ja nuorille mahdollisimman 

otollisen paikan kehittyä ja harrastaa. Näin ollen valmentajapolun luominen 

seuraan on tärkeää, jotta harrastaminen olisi mahdollisimman laadukasta ja 

myös aikuisjoukkueet hyötyisivät tulevaisuudessa. 

 

Seurassa aloitetaan myös niin sanotut koko seuran testit. Valmentaja- ja 

pelaajakehitysvastaavan tehtävänä on johtaa testitapahtuma, kerätä data ja 

vetää siitä pitkässä juoksussa johtopäätöksiä siihen, mihin asioihin meidän 
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seurassa tulee keskittyä tulevaisuudessa missäkin kehitysvaiheessa 

pelaajapolkua. 

 

Valmentaja- ja pelaajakehitysvastaavat voivat olla eriytetytkin tehtävät, mutta 

joka tapauksessa nämä kietoutuvat toisiinsa niin kovasti, että jos jollain 

henkilöllä osaaminen ja aika riittävät, niin aina parempi jos yksi ihminen pystyy 

tehtävän hoitamaan. Henkilöltä vaaditaan erittäin laaja-alaista osaamista 

valmentamisesta niin pienissä lapsissa kuin aikuisissakin.  

 

 

 

 

 

3.3.12. Tuomarivastaava 

 

 

Tuomarivastaavan ei ole välttämätöntä olla johtokunnassa, koska 

tuomaritoiminta on muusta seuratoiminnasta hieman poikkeavaa. Sitä 

koordinoidaan omana saarekkeenaan liittotasolta alkaen ja Varsinais-Suomen 

alueella tuomarikerho hoitaa kouluttamisen ja tuomaritoiminnasta 

vastaamisen. Seuran tehtäväksi jää tuomareiden nimeäminen 

ottelutapahtumiin niin junioreissa kuin aikuisissakin. 

 

Vaikkei tuomaritoiminta sinällään olekaan seurojen kehityskohdelistan 

kärjessä, se on kuitenkin koko pelin olemassaolon kannalta välttämätön osa-

alue. Tästä syystä seurojen tulisi enemmän yhdessä pohtia keinoja 

tuomaritoimintaan kannustamiseen. Näin kannettaisiin huolta myös siitä, että 

niille joille pelaaminen, valmentaminen tai seurassa muuten toimiminen ei ole 

omin juttu, pystyttäisiin pitämään lajin vaikutuspiirissä tiiviisti. 

 

 

4. Yhteenveto 

 

 

Pesäpallo, kuten moni muukin urheilulaji elää tekijöistään enemmän kuin harrastajistaan. 

Usein keskitytään pitkälti vain harrastajiin, kun pitkässä juoksussa pitäisi huomioida ennen 

kaikkea se, että tekijät ja toimintaympäristö ja –olosuhteet olisivat kunnossa. 

 

Lähdin tekemään tätä työtä mielessäni melko sumuinen kuva lopputuloksesta. Aloitin 

lopulta purkamalla johtokunnan toimijatehtäviä, jonka jälkeen sisäistin, että 

rekrytointiprosessit ja sisäinen koulutusjärjestelmä ovat kaiken avainasemassa niin 

valmentaja-, kuin seuratoimijakehittämisessäkin. Toimenkuvien pitää olla houkuttelevia ja 

selkeästi raamitettuja, jotta nykypäivänä ihminen olisi kiinnostunut käyttämään vapaa-

aikaansa niihin. Selkeät toimenkuvat toimivat toki myös seuralle helpottavana tekijänä, kun 

on tiedossa että minkälaista toimijaa etsitään. 
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Karkeasti summattuna; mitä enemmän seurassa on toimijoita, vieläpä osaavia ja oikein 

roolitettuja sellaisia, sitä paremmat mahdollisuudet seuralla on kehittää toimintaansa. 

Usein seuratyö pyörii kyllä vanhoillakin menetelmillä, mutta tänä päivänä vaateet lapsilta ja 

heidän vanhemmiltaan harrastamisen laatua kohtaan ovat koko ajan kasvavaan suuntaan. 

Siinä missä ennen pesäpalloseuraan liityttiin pesäpallon takia, tänä päivänä motiiveja 

toiminnassa olemiseen on monia muitakin. Kaikkiin, esimerkiksi fasiliteetteihin, ei seuralla 

itsenäisesti ole mahdollista vaikuttaa, mutta toimijoiden laatu ja harrastamisen 

monipuolisuus yhdistettynä positiiviseen mielikuvaan seuran toiminnasta on 

seuratoiminnan paras käyntikortti ulospäin. 


