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Tiivistelmä 

 

Lopputyöni aiheena oli henkilöbrändäys naisten Superpesis-pelaajiin liittyen. Valitsin 

työhön Lappeenrannan Pesä Yseistä kaksi pelaajaa, Susanna Alavan ja Jenna Siiran. 

Heidän ympärilleen rakentui projekti nimeltään Läpilyöjät. Läpilyöjien somekanavaksi 

valikoitui Instagram ja YouTube. Läpilyöjien tarkoituksena oli nostaa Susannan ja 

Jennan tunnettuutta ja samalla antaa mahdollisuus tavalliselle henkilölle kurkistaa 

pelaajien arkeen sekä pesäpallon harjoitteluun.  

Projektiin käytetty aika, eli vajaa 3kk, on melko lyhyt mittaamaan saavutettua näkyvyyttä. 

Tässä ajassa saimme kuitenkin Instagram seuraajia 412 kappaletta ja Läpilyöjien tuottamia 

videomateriaaleja on katsottu yhteensä noin 4000 kertaa. Projekti on herättänyt kiinnostusta 

ihmisissä ja Läpilyöjille on toivottu jatkoa. Läpilyöjät jatkavat varmuudella pesäpallokauden 

2018 loppuun asti sisällöntuottoa Instagramiin sekä YouTubeen. 

Haluan kiittää kaikkia projektiin osallistuneita yhteistyökumppaneita, urheilijoita sekä seuraani 

Lappeenrannan Pesä Ysejä osallistumisesta projektiin. Teistä on ollut suuri hyöty ja apu tämän 

projektin onnistumisen kannalta ja olen saanut teiltä paljon kullanarvoisia neuvoja aiheeseeni 

liittyen. 
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1 Johdanto Läpilyöjiin 

Lopputyöni aiheeksi valikoitui naisten Superpesis-pelaajien henkilöbrändäys sosiaalista 

mediaa hyödyntäen. Hetken aihetta pureskeltuani kiinnostuin työstä toden teolla. 

Yhden vuoden naisten Superpesiksessä mukana olleena koin, että sarjan 

huippupelaajia voisi nostaa jalustalle entistä enemmän ja samalla kohottaa heidän 

tunnettuuttaan niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.  Toinen tavoite 

työssäni oli päästää tavallinen lajista kiinnostunut henkilö lähemmäksi huippupelaajan 

arkea ja harjoittelua sekä huomaamaan, kuinka kovia urheilijoita nykypäivän 

huippunaispesäpalloilijat ovat. Samalla työssäni monelle avautui se karu fakta, kuinka 

ammattimaisesti naiset sitoutuvat ja harjoittelevat joukkueen kanssa lähes ympäri 

vuoden amatööritason palkkioilla. Sarjan kaikki pelaajat ovat joko opiskelijoita tai 

työssä käyviä, ja normaalin arjen päälle pitäisi myös yhdistää 5-7 yhteisharjoitusta 

viikossa. Koska yhtälö ei ole helppo, ajankäytönhallinta korostuu, mikä näkyi myös 

työssäni pelaajien päiväkirjavideoissa. 

Valitsin työhöni brändättäväksi Susanna Alavan ja Jenna Siiran Lappeenrannan Pesä 

Yseistä. Kummallakin on hieman erilainen tarina ja tausta Pesä Yseissä, mikä kiehtoi 

minua ja samalla sain työhöni kaksi hieman erilaista näkökulmaa. Susannalla lähtee 

Pesä Yseissä käyntiin jo kolmas kausi. Hänelle kaikki Ysien toimintatavat ovat tuttuja ja 

hänen elämänsä on jo asettunut opiskeluiden myötä Lappeenrantaan. Jennan kohdalla 

tilanne on täysin päinvastainen, sillä hän saapui Pesä Yseihin uutena pelaajana 

tulevaksi kaudeksi. Jenna muutti Lappeenrantaan heti vuoden vaihtuessa, ja työssäni 

oli selkeä idea avata seuraajille, kuinka Jennan sopeutuminen uuteen kaupunkiin, 

työpaikkaan, uusiin ihmisiin ja uuteen joukkueeseen lähtee käyntiin. Sosiaalisen 

median kautta työni mahdollisti samalla myös yhteistyökumppaneiden ja suuremman 

yleisön tutustumisen Jennaan ja näkemään sen, millaista oli ottaa täysin uusi alku 

vieraassa paikassa. 

Perehdyin työssäni myös teoreettisella tasolla henkilöbrändäykseen lukemalla 

aiheeseen liittyvän kirjan sekä muutamia artikkeleita. Lisäksi sain tekemieni 
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haastattelujen kautta arvokasta lisätietoa ja näkemystä työhöni muutamalta huippu-

urheilijalta, jotka kukin panostavat laadukkaaseen henkilöbrändäykseen sosiaalisessa 

mediassa. 

 

 

2 Mitä on henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa?  

Henkilöbrändäys on keino, jolla pätevä ihminen erottuu muista yhtä pätevistä saman 

alan toimijoista. Henkilöbrändiä rakentaessa on tärkeää löytää tietoisesti jokin tapa 

erottua muista oman alansa toimijoista. (Kortesuo 2011, 8.) Minun työssäni tämä 

näkyy värimaailmassa, logona sekä työnimenä, jolla on viittaus pesäpalloon sekä 

ensimmäisiin henkilöbrändäys-sivustoihin pesäpallossa sosiaalisen median kanavilla. 

Lisäksi työnimeni on yksinkertainen ja tunnistettava, josta jää hyvä muistikuva 

seuraajille. Henkilöbrändäyksessä tarvitaan suunnitelmallisuutta, sinnikkyyttä ja 

realistista itsetuntoa. On tärkeää olla riittävän aktiivinen, muttei kuitenkaan liian 

aktiivinen, jolloin seuraajat voivat tukehtua liialliseen informaatioon ja tiedon 

paljouteen. Sosiaalisessa mediassa päivitykset kannattaa ajoittaa myös oikein. Aamut 

ja illat ovat otollisinta aikaa päivityksille, koska tällöin ihmisillä on mahdollista viettää 

eniten aikaa sosiaalisen median maailmassa.  

Hyvä perusohje on myös laadukas sisällön tuotto. Yksittäisestä kuvasta ei aina näe sitä, 

millainen olet, mutta siitä näkee aina, millainen haluat olla. Tämä näkyy myös omassa 

työssäni ja olenkin halunnut panostaa kuvien ja muun sisällön laatuun. Tämä luo 

seuraajille positiivisen mielikuvan brändistä, jota he varmasti haluavat katsoa 

seuraavallakin kerralla. (Kortesuo 2011, 78.) 

Tarinat tekevät brändättävästä kiinnostavan ja ihmiset kiinnostuvat tarinoista. 

Kannattavampaa ja ennen kaikkea kiinnostavampaa on näyttää oma tarinansa kuin 

kertoa se. Tässäkin työssä GoPro-kamera on kulkenut brändättävien matkassa, jolloin 

on päästy näkemään lähemmin brändättävän henkilön elämään.  
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3 Urheilijahaastattelut 

Ennen brändäyksen aloittamista olisi hyvä tehdä tutkimusta siitä, miten ne henkilöt, 

jotka ovat brändäyksessä onnistuneet, ovat päässeet omiin tavoitteisiinsa. Niin hyvistä 

kuin huonoistakin kokemuksista voi ottaa oppia omaan brändäykseensä liittyen. (Quast 

2013) 

Esitin seuraavat kysymykset kolmelle huippu-urheilijalle, jotka panostavat 

henkilöbrändäykseen sosiaalisessa mediassa: 

1. Miten henkilöbrändäystä tehdään sinun kohdallasi? (Suunnittelu, kuka tarkasti) 

2. Koetko haasteelliseksi nousta esille sosiaalisen median valtavirrassa? Mikä on 

oma juttusi erottua muista? 

3. Kuinka tärkeänä osana koet henkilöbrändäyksen ja sosiaalisen median osana 

omaa uraasi? 

4. Millaisia neuvoja/vinkkejä antaisit naispesäpalloilijoille henkilöbrändäykseen 

liittyen? 

 

3.1 Lotta Harala, pika-aituri 

 (Pika-aitojen Suomen mestari 2017) 

 

1. ”Somen tekeminen on mulle itselleni ollut aina mieluisaa ja kiinnostuksen kohteitani 

tukevaa. Olen aina pitänyt kuvailusta ja esiintymisestä paljon! Mulla ei koskaan ole 

ollut varsinaisia tavoitteita tai päämääriä somen suhteen, vaan olen aina tuottanut 

sisältöä siinä määrin ja sellaisena kuin tuntuu itselleni luontevalta ja arvoihini 

sopivalta. En halua ottaa stressiä somesta, vaikka nykyään käytänkin sitä myös 

työvälineenä.  

Käytän Instagramia, Snapchatia ja myös tubetan. Päivitän siis itse kanavani. 

Suunnitelmani on käytännössä antaa mahdollisimman aitoa ja itseni näköistä kuvaa 
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somessa ja tuoda urheilijan lifestylea esille. Siinä sivussa luontevasti myös 

yhteistyökumppaneitani. Toivon somestani välittyvän aidon, helposti lähestyttävän ja 

positiivisen kuvan. Seurailen jonkin verran seuraajamääriä ja osa 

someyhteistyökumppaneista haluaa screenshotit katselukerroista ja tykkäyksistä.” 

 

2. ”Tässä varmaan riippuu mikä on jo esilläoloa ja mikä ei. Onko 20 000 seuraajaa 

paljon vai vähän, riippuu mihin vertaa. Tästä eteenpäin lähelle 50 000 seuraajan 

saamista varmaan ratkaisee urheilumenestys ja sitä kautta näkyvyys ensi kesänä, muut 

näkyvät prokkikset ja tuottamani somen kiinnostavuus. Näihin kaikkiin pystyn itse 

vaikuttamaan ja jos tavoitteeni on sinne päästä, uskon että pystyn siihen. Oma juttuni 

on olla oma itseni somessa. Pyrin olemaan aito, mutta myös inspiroimaan ja 

auttamaan ihmisiä kohti hyvää oloa ja onnistumisia elämässä.” 

 

3. ”Koen henkilöbrändäyksen erittäin tärkeänä osana omaa uraani. Olen kärsinyt 

monia vuosia peräkkäin pahoista loukkaantumisista ja niiden vuoksi en ollut 

kilpakentillä lainkaan esillä. Olin kuitenkin ihmisten tietoisuudessa somessa/muissakin 

medioissa noinakin vuosina. Uskon että juuri sen takia tilanteeni 

yhteistyökumppaneiden osalta on aina ollut suhteellisen hyvä. Ja ne luonnollisesti 

mahdollistavat ammattimaisen urheilemisen. Teen myöskin nykyään yksittäisistä 

kuvista someyhteistyötä, joista maksetaan palkkaa. Nämä ovat urheilijalle hyvä lisä 

urheilua kattaviin kuluihin.” 

 

4. ”Suosittelen olemaa oma itsesi ja antamaan itsestäsi seuraajille, hieman avaamaan 

itseään. Omissa rajoissa tietysti. Yrittämällä yritetty tai feikattu feedi ei mielestäni ole 

pitkässä juoksussa järkevää, koska sitä ei jaksa ylläpitää loputtomiin. Myöskin se 

monesti näkyy ulospäin jos tekeminen ei ole aitoa. Ole oma itsesi ja tuota tarpeeksi 

sisältöä, jotta elämääsi ja matkaasi urheilijana halutaan päästä seuraamaan!” 

”Tsemppiä!” 
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3.2 Noora Räty, jääkiekko 

(4x MM-pronssi, Olympiapronssi 2010 ja 2018) 

 

1. ” Mitään erikoista henkilöbrändäys suunnitelmaa minulla ei ole, mutta pyrin 

olemaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja verkostoitumaan tapahtumissa joihin 

osallistun. Opiskelin Minnesotan yliopistossa yhdistelmänä journalismia, PR:ää, 

markkinointia ja mainontaa, joten pystyn aika hyvin soveltamaan näitä oppeja omaan 

henkilöbrändäykseeni. Sivuaineeni oli myös urheiluhallinto, joten oma kandin tutkinto 

antaa aika hyvät lähtökohdat hoitamaan brändäys itse. Päivitän itse somekanavat 

(Twitter, Instagram, Facebook ja Snapchat), en juurikaan kiinnitä huomiota 

seuraajamääriin, mutta kiinnitän huomiota, millaisista postauksista on tykätty eniten/ 

millainen postaus saa ihmiset aktivoitumaan parhaiten. 

 

2. ”Onhan se sosiaalinen media haasteellinen, kun käyttäjiä ja kanavia on kuin pipoa. 

Pitää vain löytää oikeat kanavat ja yleisö, jos haluaa nousta esille. Itse olen kokenut 

Instagramin parhaaksi tavaksi tavoittaa nuori jääkiekko/urheiluyleisö. Etenkin videot 

ovat tavoittaneet hyvin ihmisiä ja niitä on katsottu jopa 80-100K kertaa. Oma juttu 

erottua muista on ehkä ne lätkä/maalivahti postaukset, joista yritän tehdä ainakin 

omasta mielestäni hauskoja. Omasta henkilökohtaisesta elämästäni en paljoa julkisesti 

tai somessa jaa, joten suurin osa postauksista ovat urheiluaiheisia. Pyrin myös 

vastaamaan parhaani mukaan fanien viesteihin ja olemaan interaktiivinen. 

 

3-4. ” Verkostoitumisen voima on tänä päivänä erittäin suuri. Osallistukaa erilaisiin 

tapahtumiin ja luokaa suhteita ihmisiin. Koskaan ei tiedä miten tapaamasi ihminen voi 

vaikuttaa elämääsi. Sponsorit ja yhteistyökumppanit saadaan tänä päivänä hyvillä 

suhteilla. Ei voi vaan mennä ja kysyä, että lähdetkö sponssaamaan? Hyöty pitää olla 

molemminpuolinen, ja tottakai tuote pitää olla ensiksi kunnossa ennen kuin voi alkaa 

myymään mitään. Olkaa aktiivisia somessa ja löytäkää ne oikeat hashtägit ja 

postaukset tavoittamaan oikea yleisö. Kiinnittäkää myös huomiota, että somekanavat 

ovat ammattimaisia ja antavat hyvän kuvan urheilijoista. Nykypäivänä näkee paljon 
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urheilijoiden profiileja, joissa on esim. ryyppy- ja bilekuvia, jotka eivät anna hyvää 

kuvaa urheilijasta. Vastatkaa aktiivisesti fanien kommentteihin ja viesteihin ja luokaa 

näin suhteita myös somen kautta. Järjestäkää myös erilaisia kilpailuja somessa, sillä 

ihmiset rakastavat ilmaista tavaraa ja kilpailut lisäävät seuraajamääriä ja aktivoivat 

ihmisiä.” 

 

3.3 Jenna Laukkanen, uinti 

(2x EM-kulta 2015, 2x EM-hopea 2017) 

 

 1. ”Itse hoidan pääasiassa henkilöbrändäyksen eli päätän mitä laitan someen sekä 

päivitän niitä. Kävijämääriä ei juurikaan seurailla vaan teen tätä omalla tavalla omaksi 

iloksi, enkä juurikaan siksi että olisi mitenkään pakko tai jostain tulisi paine tehdä. 

Tykkään pitää tietenkin pääpainon itse uinnissa, koska siitä minut parhaiten 

tunnetaan. Päivitän aktiivisimmin Instagramia, mutta minulla on myös tili Twitterissä 

sekä Facebookissa.” 

 

2. ”Tottakai se on haastavaa, koska näin urheilijana on hankalampaa erottua omalla 

jutulla joukosta. Varsinkin kun somessa on kaikki maailman ihmiset, eikä esimerkiksi 

pelkästään urheiluihmisiä. Eli on haastava tavoittaa kaikkia niitä ihmisiä, ketä 

kiinnostaa minä ihmisenä/urheilijana tai uinti urheiluna. En koe, että mulla on 

minkäänlaista omaa juttua vaan teen tätä fiilispohjalta, eli sen mukaan, millainen 

sisältö mua itseäni kiinnostaa tuoda esille. Esimerkiksi Instagramissa tuon paljon omaa 

monipuolisuutta urheilijana esille, mutta sekään ei niinkään ole oma juttu vaan 

enemmänkin mikä saattaisi ihmisiä kiinnostaa.” 

 

3. ”Ainakaan tällä hetkellä en juurikaan tärkeänä, kun sponsoreita on tullut muuta 

kautta pääsääntöisesti. En saa yhteistyökumppaneita ns. sen mukaan miten olen esillä 

somessa. Kuinka saada näkyvyyttä enemmän uinnille lajina olisi tietysti hyvä, että tulisi 

seuraajia enemmän somen kautta ja uimarit olisivat aktiivisempia somessa, näin 
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ihmiset kiinnostuisivat uinnista, josta voisi olla rahallista hyötyä myös Uimaliitolle ja 

sitä kautta urheilijat yksilöinä hyötyisivät tästä.” 

 

4. ”En ehkä ole paras esimerkki antamaan neuvoja, mutta omasta mielestäni tärkeintä 

olisi, että tekee omasta somesta sen näköisen mitä itse siltä haluaa.” 

 

 

4 Läpilyöjien toteutus 

4.1 Läpilyöjien alku 

Läpilyöjien rakentaminen aloitettiin valikoimalla sopivat henkilöt työhön. Koin itse 

valintoja tehdessä tärkeäksi seikaksi, että henkilöt pystyvät esiintymään kameran 

edessä sekä promootiokuvissa luontevasti. Valinnat kohdistuivat Jenna Siiraan ja 

Susanna Alavaan. Molemmissa henkilöissä yhdistyy positiivinen elämänasenne, ja 

heille esiintyminen on luonnostaan helppoa. Lisäksi molemmat naiset ovat hyviä ja 

selkeitä puhujia, mikä oli tärkeää laadukkaan videomateriaalin saamiseksi.  

Päähenkilöiden löytymisen jälkeen olin yhteydessä Otto Valavuohon, jolla on 

Lappeenrannassa oma urheilumarkkinointiin sekä manageripalveluihin suuntautunut 

yritys, Carelia sport&management. Esittelin omaa työideaani Otolle ja kysyin, 

kiinnostaisiko Ottoa liittyä porukkaan mukaan. Otto lupautui mukaan logon 

suunnittelun merkeissä, minkä lisäksi saimme Oton kontaktien kautta valokuvaajan 

työporukkamme käyttöön.  

VMH Huittinen on lappeenrantalaisen Patric Huittisen yhden miehen valokuvausyritys, 

joka kuvaa urheilutapahtumia Etelä-Karjalassa. Kerroin Patrickille työstäni ja ideoistani, 

joita voisimme tuottaa sosiaalisessa mediassa. Patric innostui heti mahdollisuudesta 

päästä hänelle uuden urheilulajin syövereihin ja samalla tutustumaan kameran takaa 

siihen, millaista on pesäpalloilijan arki ja harjoittelu.  
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Työporukastamme muodostui viiden hengen hyvä tiimi, joilla kaikilla on erityistaitoja 

kyseiseen projektiin. Viimeisenä työnä ennen kuvauksien suunnittelua ja aloittamista 

oli projektin nimen keksintä. Päädyimme porukassa Läpilyöjät-nimeen, jossa tulee 

esille pesäpallotermi, ja lisäksi se kuvasi hyvin henkilöbrändäyksen tavoitetta tulla 

paremmin ihmisten tietoisuuteen. 

 

4.2 Läpilyöjien suunnittelu ja arvot 

Kun halutaan luoda henkilöbrändiä, on sitä ensin pohdittava useasta näkökulmasta. 

Jotta brändäykseen ollaan valmiita ja sitä osataan rakentaa tarkoituksenmukaisesti, 

tulee perusasiat käydä ensin huolella läpi. On tärkeää miettiä, mihin brändäyksellä 

halutaan pyrkiä, millä tavalla halutaan tulla tunnetuksi sekä millaisina brändättävät 

halutaan ihmisten näkevän. (Quast 2013) 

Määritimme yhdessä projektille raamit, joiden sisällä toteutimme työtä. Päätimme 

panostaa laadukkaaseen sisällöntuottoon niin kuvissa kuin videoissakin. Otettujen 

kuvien värimaailma mukailee suunnittelemamme Läpilyöjien logon värimaailmaa, 

minkä lisäksi suunnittelimme oman Läpilyöjät-intron, joka näkyy kaikkien tehtyjen 

videoiden alussa. Projekti ei myöskään saanut olla pelkkää hampaat irvessä- tekemistä 

vaan kaikkeen toteutukseen suhtauduimme pilke silmäkulmassa ja hymy huulilla.  

Valitsimme sosiaalisen median kanavaksemme Instagram- kuvapalvelun, minkä lisäksi 

pidemmät videot julkaistiin Läpilyöjille luodulla YouTube-kanavalla. Halusimme 

mieluummin panostaa yhteen kanavaan laadukkaasti, kuin valita monta kanavaa 

yhtäaikaisesti ja ylläpitää kaikkia vasemmalla kädellä. 

Videoissa tavoitteena oli päästää katsoja mahdollisimman lähelle pelaajan arkea ja 

harjoittelua. Lisäksi videoissa pääsi kurkistamaan, miten pelaajat valmistautuvat 

peleihin ja tunnelmapaloja hektisestä pelitilanteesta. Videoissa tuli lajista 

ulkopuoliselle katsojalle myös hyvin ilmi se tosi fakta, kuinka haastavaa siviilityön sekä 

harjoittelun yhteensovittaminen välillä on ja kuinka kuormittavaa se on pelaajalle 

fyysisesti ja henkisesti. 
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4.3 Läpilyöjät käytännössä 

Kaikki ottamamme kuvat julkaistiin Instagramissa, jonne loimme Läpilyöjille oman tilin. 

Instagram- julkaisuissa mainostimme Youtube- kanavamme videoita ja mainostimme 

pelattavia harjoitusotteluita sekä tulevaa kaudenavausottelua Fuengirolassa. Lisäksi 

tilillä julkaistiin kuvat kaikista projektiin osallistuneista taustavaikuttajista.  

Järjestimme myös muutamia kilpailuja, joista oli mahdollista voittaa sponsoreidemme 

tuotepalkintoja. Kilpailuihin osallistuminen edellytti tilin seuraamista, joten niiden 

kautta pyrimme myös kasvattamaan seuraajiemme määrää.  Henkilöbrändäyksessä on 

tärkeää olla aktiivinen muiden samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten suhteen. 

Tämän takia Läpilyöjätkin ottivat Instagramissa seurantaan eri pesäpalloseuroja ja 

niiden henkilöitä.  

Tackla Finland on Pesä Ysien pitkäaikainen yhteiskumppani, jonka kautta saimme 

pientä rekvisiittaa kuvauksiimme. Tacklan avustuksella saimme logollamme 

varustettuja t-paitoja, huppareita ja Läpilyöjät-nimikyltin, joita naiset käyttivät 

kuvauksissa ja videoilla. Jenna pelasi hallipelit Läpilyöjät-nimikyltti selässä, millä 

saimme myös näkyvyyttä ja kyltti oli muutenkin hauska yksityiskohta pelipuvussa. 

Lisäksi yhdet paidat postitettiin Lotta Haralalle sekä Jenna Laukkaselle Läpilyöjät-kuvaa 

varten. Lisäksi Mainos-Saimaa Oy painatti Läpilyöjät-tarroja, jotka näkyvät tulevalla 

kaudella naisten mailoissa ja juomapulloissa. Pieni nyanssi tämäkin, mutta edistää 

brändin näkymistä ottelutapahtumissa ympäri Suomea. 

Kuvaustuokioita pidimme erilaisissa ympäristöissä, joista saimme paljon eri aiheisia 

kuvia käyttöön. Kahvila Majurska Lappeenrannassa oli tykästynyt sisällöntuottoomme 

ja ehdotti kuvauksia heidän kahvilassaan. Samalla kuvauskerralla saimme nostettua 

esille heidän tuotteitaan sekä omaa brändiämme, josta hyötyivät molemmat 

osapuolet. Susanna ja Jenna hyötyivät kuvauskeikasta myös useamman lounaan etuna, 

mikä varmasti oli tervetullut yllätys. 
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Kuva ja videoeditoinnissa Patrickilla oli iso rooli, minkä lisäksi myös itse kerroin omia 

näkemyksiä siitä, millaisia kuvista haluaisin. Itselläni ei ole niin hyvää editointitaitoa, 

että osaisin editoida videoita yhtä laadukkaasti kuin Patric, joten tämä projekti oli 

myös itselleni erittäin hyvä opin mahdollisuus. 

 

5 Läpilyöjien tulokset ja seuraajamäärät  

Läpilyöjien tilin julkistuksen jälkeen seuraajia tuli Instagramissa parin ensimmäisen 

viikon aikana melko reilusti, noin 200 seuraajaa. Alkukiihdytyksen jälkeen tahti on 

hivenen tasaantunut ja seuraajia on tällä hetkellä 412 kappaletta. Seuraajamäärän 

lisääntymiseen vaikutti merkittävästi Läpilyöjien oma aktiivisuus Instagramissa muita 

pesäpallotahoja kohtaan. Läpilyöjien julkaistuja videoita on katsottu YouTubessa ja 

Instagramissa yhteensä noin 4000 katselukertaa, joka on varsin hyvä luku näin lyhyellä 

aikavälillä. 

Läpilyöjien vaikutus Susannan ja Jennan kohdalla on ollut paikallisella tasolla varsin 

merkittävä. Naiset saivat henkilökohtaiset sponsorit Läpilyöjät-projektin avustuksella, 

minkä lisäksi paikalliset ihmiset ovat ottaneet naisiin kontaktia kaupungilla projektiin 

liittyen. Valtakunnallisella tasolla naisten tunnettuuden kasvua on vaikea mitata, mutta 

jää nähtäväksi, tuoko läpi kesän jatkuva projekti ja otteluiden markkinointi uusia 

pesisihmisiä katsomoihin. 

 

6 Loppupohdinta  

Henkilöbrändin kasvu saattaa aluksi tuntua hitaalta, mutta aktiivisena pysyminen on 

tärkeää ja tuottaa tuloksia. Todellisen henkilöbrändin rakentaminen tapahtuu hitaasti. 

(Povarchik 2014) Läpilyöjät-projekti on tähän mennessä kestänyt 2,5 kuukautta. Aika 

on lyhyt ja projektin todelliset tulokset ovat nähtävissä vasta myöhemmin projektin 
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jatkuessa. Omaan brändiinsä voi vaikuttaa huomattavasti ja sen eteen voi tehdä 

suunnitelmallista työtä, mutta loppujen lopuksi yleisö on kuitenkin se, joka määrittää, 

kuinka brändi menestyy (Kortesuo 2011). 

Oman haasteensa Läpilyöjille saattoi antaa myös Ylen syksyllä aloittama 

dokumenttiprojekti Pesä Yseistä ja Sannika Michelssonista. Ylen dokumentissa 

seurataan Sannikan yritystä nousta Superpesis-pelaajaksi vielä varttuneemmalla iällä. 

Ylen kamerat ovat olleet joukkueen leiriviikonloppuina paikalla, jonka lisäksi Sannika 

päivittää vastaavanlaista tiliä Instagramissa kuin Läpilyöjät. Pesä Ysit ovat siis olleet 

sosiaalisessa mediassa varsin paljon esillä talvikauden aikana, mikä voi aiheuttaa myös 

pientä kyllästymistä seuraajissa. Sannikasta kertova dokumentti tulee ulos televisiosta 

toukokuun aikana ja on kestoltaan 55min. 

Toinen, joskin erilainen haaste Läpilyöjille oli Susanna Alavan valitettava 

loukkaantuminen harjoituskaudella. Aluksi kun vamman vakavuudesta ei ollut tarkkaa 

diagnoosia, niin Susannan vammaa yritettiin peitellä myös Läpilyöjien tilillä ja 

Susannasta saatiin videomateriaalia melko vähän. Tästä johtuen Jennan panos korostui 

merkittävästi, mutta saattoi tehdä katsojan näkökulmasta ajateltuna myös liian 

yksipuolisen kuvan Läpilyöjistä. Nyt työn valmistuessa Susannan vamman vakavuus on 

selvinnyt ja vamma pitää Susannan pois pelikentiltä koko tulevan kauden. Läpilyöjissä 

seurataan kesän aikana Susannan kuntoutuksen edistymistä. 

Some-kanavaa valittaessa mielessä kävi myös Läpilyöjien tekeminen Facebookkiin. 

Facebookin käyttäjiä on enemmän kuin Instagramin käyttäjiä, joten Facebook olisi 

voinut olla vielä näkyvämpi kanava Läpilyöjille kuin Instagram ja sieltä seuraajia olisi 

voinut löytyä nyt saavutettua enemmän. Valinta osui nyt kuitenkin Instagramiin ja olen 

tyytyväinen sinne saatuun ja tuotettuun sisältöön.  

Jälkiviisaana voi myös todeta, että Läpilyöjien tuottamat videomateriaalit olisi 

kannattanut pilkkoa vielä lyhyempiin jaksoihin, jolloin katsojan mielenkiinto olisi 

säilynyt paremmin katsoa videoita alusta loppuun. Tähän seikkaan Läpilyöjät 

panostavat tulevaisuudessa entistä enemmän, jotta viihdearvo säilyisi merkittävänä 

eikä katselukokemuksesta tulisi puuduttava. 
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6.1 Jennan ja Susannan mietteet 

 

Jennan mielestä Läpilyöjät on antanut hänelle huikeita kokemuksia ja aivan erilaisen 

tavan tutustua uuteen kaupunkiin, Lappeenrantaan. Läpilyöjissä Jenna on voinut jakaa 

seuraajille niin ilot kuin surut aidosti. Projekti on opettanut Jennalle erityisen paljon 

kameran edessä oloa sekä sometaitoja. Lopuksi Jenna kehuu, että mahtavan 

työporukan kanssa on ollut hauska tehdä projektia ja on saanut alusta asti olla oma 

itsensä. Hän lupaa, että jatkossakin on tulossa materiaalia seuraajille pilke 

silmäkulmassa tehtynä. 

Susannan mielestä Läpilyöjät on ollut uudenlainen ja hauska kokemus. Susanna kertoi 

aluksi miettineensä, mitä voisi julkaista ja mikä ihmisiä kiinnostaisi. Mitä pidemmälle 

projekti eteni, sitä paremmin oma tapa tehdä projektia hahmottui. Susannan mielestä 

henkilö- ja seurabrändäys on iso osa urheilumaailmaa ja Susanna kokeekin tärkeäksi 

tuoda urheilijoita lähelle heidän seuraajiaan. Hyvä brändäys vaatii kokoaikaista, 

laadukasta työtä ja Susanna uskoo sillä olevan suuri vaikutus lajin kiinnostavuuteen.  

Jokaisella on varmasti omanlaisensa tapa rakentaa omaa tyyliään, ja Susanna pitääkin 

erityisen tärkeänä brändäyksen aitoutta ja uskottavuutta.  

 

7 Läpilyöjien opetus ja vinkit tuleville brändääjille 

Läpilyöjät oli ensimmäinen kokonaan yksilöihin keskittyvä brändäysprojekti naisten 

Superpesiksessä. Projektia tehdessä suurin oppi itselleni oli, kuinka paljon sisällön 

tuottoon ja sen suunnitteluun kuluu aikaa. Suunnittelun osalta projektissa piti olla koko 

ajan muutama askel edellä jo julkaistuun materiaaliin nähden, jotta työn 

kokonaiskuvaa pystyi tarkastelemaan paremmin. Suunnittelun merkitys korostui myös 

siinä, että julkaisujen sisältö pysyi monipuolisena ja raikkaana. Läpilyöjien tavoitteena 
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oli uudistua ja kehittyä koko ajan, ettei julkaisuissa tulisi liikaa turhaa toistoa. Tästä 

osoituksena olivat erilaiset kuvausympäristöt sekä materiaalit, joita kuvissa käytettiin. 

Lisäksi luvatut kilpailut pitivät seuraajia aktiivisina ja suosittelenkin tuleville 

brändääjille järjestämään kilpailuja somekanavissaan. Arvonnat ja kilpailut toivat 

Läpilyöjillekin paljon seuraajia, minkä lisäksi myös kavereiden merkitseminen 

kilpailuihin lisäsi tietoisuutta Läpilyöjistä Instagramissa. 

Isossa kuvassa tarkasteltuna suosittelen henkilöbrändäyksen tuomista pesäpalloon 

enemmänkin, jos brändäykseen on käytössä riittävän hyvät resurssit ja osaavat 

henkilöt. Läpilyöjätkin todisti lyhyellä otannalla sen, että pelaajien tunnettuus kasvoi 

paikallisella tasolla reilusti, minkä lisäksi projekti sekä projektissa esiintyneet pelaajat 

herättivät uteliaisuutta ja kysymyksiä hallipeleissä muuallakin Suomessa. 

Hyödyntäisin ja osallistuttaisin pelaajia myös entistä enemmän markkinointityössä 

seurojen ja yritysten välillä. Tämäkin työ osoitti, kuinka hyviä puhujia ja esiintyjiä 

Susanna ja Jenna olivat, vaikka eivät olleet aiemmin juuri esiintyneet 

sponsoritilaisuuksissa. He toivat läsnäolollaan suuren lisäarvon muun muassa 

Lappeenrannan Energian kanssa julkistettuun isoon yhteistyösopimukseen, josta 

yhteistyökumppanin edustaja oli vilpittömästi otettu. Yhteistyökumppanin kanssa 

saimme otettua mainoskuvat, joita molemmat osapuolet voivat hyödyntää omissa 

markkinointikanavissaan, mikä lisää tietoisuutta pelaajista ja seurasta.  

Pelaajasopimuksiin voisi lisätä pienen %-osuuden tehdystä markkinointityöstä seuran 

ja yritysten välillä, jolloin pelaajat saataisiin enemmän osallistumaan sekä 

kiinnostumaan markkinointiyhteistyöstä. Erilaisten työhyvinvointipäivien järjestäminen 

tai yritystapahtumissa esillä oleminen sekä puhuminen on pelaajille varsin pieni vaiva, 

mutta seuraa tukevaa yritys voi saada siitä tunteen, että hänestä aidosti välitetään ja 

ollaan kiinnostuneita seurassa. Nämä yrityksille yksilöllisesti räätälöidyt pienet sisällöt 

tuovat yhteistyösopimuksille paljon enemmän lisäarvoa, kuin ainoastaan pelkkä logo 

peli- tai tuulipuvussa. 

Toinen naisten Superpesikseen kokonaan erilainen idea, joskin varsin helppo toteuttaa 

olisi jääkiekon puolelta tuttu NHL without the map-formaatti. Kyseisessä formaatissa 
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kaksi sisällöntuottajaa kiertävät NHL:ssä pelaajien luona Gopro-kameroiden kanssa 

haastatellen heitä, lounastamassa heidän kanssaan, sekä seuraten heidän 

harjoituksiaan ja pelejään. Naisten Superpesiksestä saisi varsin helposti kuvattua 11-

osaisen nettisarjan, käymällä jokaisella pelipaikkakunnalla kesän aikana ja valikoimalla 

2-3 pelaajaa haastatteluun ja lounashetkelle. Samalla tulisi laajemmin tutuiksi niin 

pelaajia kuin paikkakuntiakin. Sisällöntuotto olisi paljon muutakin kuin pelkkää 

pesäpallosta puhumista, jolloin sarjan seuraaminen olisi viihdyttävää seurattavaa. Olen 

itse seurannut kyseistä ohjelmaformaattia internetistä ja miettinyt usein sitä 

katsoessani, että tämä voisi olla varsin helppo ja kiinnostava toteuttaa myös 

pesäpallon puolella miesten-  ja naisten pääsarjatasoilla. Vähimmillään sarjan teko 

vaatisi ainoastaan kaksi henkilöä kameroineen sekä editointitaitoa.  
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