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YLEISTÄ 

Toimintavuosi 2018 oli toiminnallisesti hyvä mentäessä kohti vuoden 2022 

tavoitteita. Taloudellisesti vuosi oli suorastaan eriomainen tuloksen ollessa 

hieman yli 206 000 positiivinen ja noin 100 000 euroa parempi kuin vuoden 2018 

talousarvion loppusumma. Merkittävimmin tulosta paransivat erinomainen Itä-

Länsi -tapahtuma Joensuussa ja Nelonen Median kanssa solmittu TV-sopimus. 

 

Liittojohtokunta 

 

HALLINTO  

PESÄPALLOLIIKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2018 

 

Toimintavuosi oli 2018 oli yhden liikkeen toiminnan ensimmäinen vuosi. Maakuntatoiminnan 

yhdistäminen viiden alueen toiminnaksi, osoittautui pienten käynnistämisvaikeuksien jälkeen 

oikeaksi ratkaisuksi. Tätä tukee niin toiminnalliset kuin taloudellisetkin mittarit. Säästöä saatiin 

merkittävästi aikaan päällekkäisten toimintojen purkamisella. 

Huolimatta hyvistä tuloksista jäi liiton valtionapu edelleen 605 000 euroon. Julkisen sektorin 

rahoitus kehittyy ja uusiutuu vuosittain ainakin painotusten osalta. Tulevaisuudessa arvioinnit ja 

tulostavoitteiden seuranta ovat entistä keskeisemmässä roolissa päätöksiä tehtäessä. 

Toimintavuoden aikana valmisteltiin lajiliikkeen hankerahoituksen kehittämistä tuleville vuosille.  

 

TOIMINNAN TARKOITUS 

Pesäpalloliiton sääntöjen 2§:n mukaan liiton toiminnan tarkoituksena on:  

Kansallispelimme pesäpallon ja vastaavanlaisen lyömäpalloilun edistäminen, kehittäminen ja 

valvominen, kilpailu-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen 

mainittuja toimintoja harjoittavien jäsentensä valtakunnallisena yhdyselimenä.  
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TOIMENPITEET 2018 

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. 

 

- Varmistaa strategisen tavoitteen –yksi liike –toimivuus ja talous 

- Motivoida henkilökunta tavoitteisiin sitoutumiseen 

- Varmistaa resurssien kautta harrastajamäärien kasvu ja seuratoiminnan kehittäminen sekä 

toimialakohtaisten tavoitteiden tukeminen 

 

TOIMINTA VUONNA 2018 

Kilpailutoiminta  

Pesäpalloliitto vastaa kilpailutoiminnan kokonaisjohtamisesta (ml. Superpesis), järjestämisestä ja 

kehittämisestä. Kilpailupäällikkönä toimivat Jari Malinen ja Timo Lamminen, joka siirtyi päätoimiseksi 

kilpailupäälliköksi 1.11.2018 alkaen. 

Kilpailutoiminnan päätavoitteet kertomusvuonna olivat laadukas harrastajamääriä lisäävä kilpailutoiminta ja 

alueellisen kilpailutoiminnan kehittäminen. Valtakunnallisten kilpailumääräysten jalkauttaminen tehtiin osittain 

kouluttamalla seurojen kilpailuvastaavia ja alueelliset kilpailumääräykset työstettiin yhdessä yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi. 

Lisäksi käynnistettiin pesäpalloliikkeen toiminnallisen tietokannan kartoitustyö, minkä tavoitteena on 

käyttäjäystävällisempi ja tehokkaampi kilpailutoiminnan hallinnointi niin lajiliitto – kuin seuratasolla. 

Sarjajärjestelmien kehitystyötä tehtiin usealla eri tasolla. Merkittävämpänä muutoksena voidaan pitää NYP 

sarjan täydentämistä kaksilohkoiseksi kuudentoista joukkueen kokonaisuudeksi.  

 

Kilpailutoiminnan tuotoista merkittävä osa koostuu lisenssituotoista sekä sarjamaksuista.  

 

Pesäpalloliiton sarjatoiminnassa oli mukana 134 miesjoukkuetta (124/2017) ja 117 naisjoukkuetta (115/2017). 

Nuorten A-, B- ja C-ikäisten liittojohtoisissa sarjoissa oli mukana 59 poikajoukkuetta (60/2017)  
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ja 64 tyttöjoukkuetta (68/2017). Yhteensä Pesäpalloliiton alaiseen sarjatoimintaan osallistui 374 joukkuetta 

(367/2017). 

Kilpailutoiminnan lisenssejä, Pesispasseja ja Harrastepasseja lunastettiin yhteensä 17354 kappaletta 

(16166/2017), joista nuorten osuus oli 7818 (7808/2017), aikuisten osuus oli 2526 (2581/2017) ja tuomareiden 

949 (1059/2017). Harrastepesispasseja lunastettiin 1658 (900/2017).  

Pesispasseja lunastettiin 4257 (3650/2017). Baseball- ja softball – lisenssejä lunastettiin 146 kappaletta 

(168/2017). Lisenssien yhteismäärässä nousua oli 1188 lisenssiä. 

 

LEIRITOIMINTA   

Pesäpalloliiton järjestämä leiritoiminta on valtakunnallista ja alueellista toimintaa.  

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. Kokonaisvastuu leirien toteuttamisesta on 

urheiluyksikön johtajalla.  

Jari Malinen vastasi valtakunnallisten leirin toteutuksesta yhdessä leiriä järjestävien seurojen kanssa. 

Alueleirien vastuu oli kunkin järjestävän alueen henkilökunnalla yhdessä seurojen kanssa. Alueleiritoiminta on 

sisällytetty alueiden toimintakertomuksiin. 

Leiritoiminnan päätavoite oli laadukkaasti järjestetyt valtakunnalliset pesäpalloleirit, joilla tuetaan lajin 

harrastajamäärän kasvua.  

Tukitavoite oli alueleirijärjestelmän kehittäminen osana uutta aluejakoa kunkin alueen toimintasuunnitelman 

mukaan. 

Toimintavuonna valtakunnallisille leireille osallistui ennätysmäärä (415) joukkueita. Heinäkuussa 2018 

järjestettiin kaikkien aikojen suurin pesäpalloleiri. Tampereella järjestetylle Suurleirille osallistui peräti 225 

joukkuetta. 

Valtakunnalliset leirit onnistuivat toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin, tukien tavoitteiden osalta 

harrastajamäärän kasvua.  
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KOULUTUS – JA VALMENNUSTOIMINTA 

Vuoden 2018 aikana jatkettiin koulutusuudistuksen toteuttamista. Uuden mallisten Juniorivalmentajapolun 1- ja 

2-tason koulutusten toteuttamisen ja arvioinnin lisäksi aloitettiin Huippuvalmentajapolun 1- ja 2-tason 

yhdistelmäkoulutus, joka on suunnattu etenkin vanhempien junioreiden ja aikuisten valmentajille.   

Huippuvalmentajapolku toteutetaan neljänä kolmen päivän viikonloppukoulutuksena. Lisäksi koulutukseen 

liittyy mentorointiohjelma, jossa kokeneet valmentajat keskustelevat koulutettavien kanssa säännöllisesti. 

 

Valmentajakoulutukset vuonna 2018 

Juniorivalmentajapolku 1-taso: 

- koulutusta järjestettiin kaikilla alueilla 

- organisoinnista vastasivat kunkin alueen aluevastaavat ja seurakehittäjät  

- kouluttajina toimivat pääsääntöisesti seurakehittäjät. Lisäksi yksittäisissä koulutuksissa käytettiin 

asiantuntijavieralijoita 

Koulutustapahtumia yhteensä 100 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 1058 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 10,6 

 

Juniorivalmentajapolku 2-taso: 

- koulutusta järjestettiin neljällä alueella (Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Etelä-Suomi ja Keskimaa 

- koulutusten organisoinnista vastasivat Ville Pulkkinen (Petri Pennanen), Mika Härkin, Perttu Hautala ja 

Juha Antikainen 

- kouluttajina toimivat Petri Pennanen ja asiantuntijat, Mika Härkin, Perttu Hautala ja Juha Antikainen 

Koulutustapahtumia yhteensä 19 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 230 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 12,1 

 

Huippuvalmentajapolun yhdistetty 1- ja 2-taso: 

- koulutusta järjestettiin Varalan Urheiluopistolla 

- koulutusten organisoinnista vastasi Perttu Hautala 

- kouluttajina toimivat Perttu Hautala ja Juha Antikainen 
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Koulutustapahtumia yhteensä 2 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 28 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 14 

 

Pesäpallon lajivalmentajatutkinto: 

- koulutus järjestettiin Vuokatissa ja Kuortaneella 

- koulutuksen organisoinnista vastasi Mikko Kuosmanen 

- kouluttajina toimivat Mikko Kuosmanen, Perttu Hautala ja Mikko Huotari 

Koulutustapahtumia yhteensä 2 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 21 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 10 

 

Yläkoululeiritys 

Yläkoululeiritys jatkoi erittäin toimivana kokonaisuutena. Yhteensä 261 oppilasta valittiin Vuokatin, Kuortaneen, 

Joensuun sekä Varalan leireille. Näiden virallisten paikkojen lisäksi yläkoululeiritystä järjestettiin 

Tanhuvaarassa, jossa jatkuivat aikaisempina vuosina aloittaneiden ryhmät. Yläkoululeirityksissä painotettiin 

valtakunnallisesti yhteistä tapaa toimia sekä kokonaisuuden laadukasta hallintaa, mikä koostuu elämänhallinta 

(uni, lepo ja ravinto), valmennuksesta ja opetuksesta. Leireiltä kerätyt arvioinnit ovat olleet erittäin positiivisia. 

Pesäpallo oli lajina tiivisti kehittämässä valtakunnallista yläkoulujärjestelmää. Yläkoulutoiminnan osalta 

aloitettiin keskustelut Etelä-Suomen valmennuskeskuksen perustamisesta joko Kisakallioon tai Pajulahteen. 

 

Akatemiatoiminta 

Vuoden aikana pesäpalloliitto teki strategian akatemiatoiminnan keskuksista ja kehittämisestä. Vuonna 2018 

akatemiaolut toimivat alueellisesti 

Pohjois-Suomi 

Yläkoululeiri Vuokatin Urheiluopisto 

Pesäpallolukio Vuokatti 

Painopisteakatemiat 

Vuokatti-Ruka 

Ouluseutu 
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Länsi-Suomi 

Yläkoululeiri Kuortaneen Urheiluopisto 

Pesäpallolukio / -oppilaitos Kuortane, Koulutuskeskus Sedu, Porin Suomalaisen Yhteislyseon Lukio 

Lajivalmennuslukiot - Vimpeli, Ilmajoki 

Painopisteakatemiat 

Etelä-Pohjanmaa 

Satakunta 

 

Keskimaa 

Yläkoululeiri Varalan Urheiluopisto 

Lajivalmennuslukiot – Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Ikaalinen, Jyväskylä, Tampere 

Painopisteakatemiat 

Tampereen Urheiluakatemia 

Urheiluakatemia Tavastia 

 

Itä-Suomi 

Yläkoululeiri Itä-Suomen Liikuntaopisto 

Pesäpallolukio Joensuun Yhteiskoulun lukio 

Painopisteakatemiat 

Joensuun Urheiluakatemia 

Kuopion alueen urheiluakatemia  

 

Etelä-Suomi 

Yläkoululeiri (2018 – ) 

Painopisteakatemiat  

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia 
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Forssan Urheiluakatemia 

Kouvolan Urheiluakatemia 

 

Työnkuvat 

Vuoden 2018 koulutusorganisaatio 

Koulutus- ja valmennusvastaava 50% työajalla  

Koulutuksen kehittämiseen perustettiin koulutusryhmä, johon kuului Juha Antikainen (koulutusvastaava), 

Perttu Hautala, Mika Mikola ja Antti Haapasalo 

Koulutuksia toteutti seurakehittäjien ja aluevastaavien verkosto. 

Lisäksi Itä-Suomen osalta koulutusta järjestettiin yhteistyössä Joensuun Mailan kanssa, vastaavana 

kouluttajan toimi Petri Pennanen 

 

Materiaali 

Koulutusmateriaalin uusimista jatkettiin koulutusten yhteydessä. Koulutuksissa painottuivat toiminnallisuus ja 

seurakohtaisuus. Koulutusmateriaali on koottuna pesis.fi portaalin alle ja materiaali on kaikkien saatavana. 

Pesis.fi sivujen uudistusten myötä pyrittiin aloittamaan pesis.fi, pesisvalmennus.fi, ppv.kuvat.fi sivustojen 

yhteensulattaminen   

 

Pesäpallovalmentajat 

Varsinaista pesäpallovalmentajien toimintaa ei ollut. Liittymällä Suomen Valmentajiin ja valitsemalla lajiksi 

pesäpallon oli oikeutettu Pesäpallovalmentajien vapaakorttiin.  Näitä jäseniä oli 51 henkilöä. 

 

Kansainvälinen toiminta 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi koulutusmatkaa tukemaan Aasian ja eritoten Intian ja Nepalin pesäpallon 

kehittymistä. Koulutuksessa koulutettiin valmentajia ja tuomareita sekä opastettiin kilpailujen järjestämisessä ja 

kentän piirtämisessä. Koulutukset toteutettiin Juha Antikaisen ja Jussi Pyysalon toimesta osittain 

omakustanteisesti.  
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Valmentaa kuin Nainen 

Vuoden aikana pesäpalloliitto osallistui aktiivisesti naisvalmentajien määrän lisäämisen tähtäävän Valmentaa 

kuin Nainen hankkeeseen. Mira Kolehmainen nimettiin vastuuhenkilöksi ja ohjelman kautta järjestettiin 

ensimmäinen naisvalmentajien tapaaminen sekä koulutettiin Ella Kaasinen Urheilijasta Valmentajaksi 

koulutusohjelmassa. 

 

Muut koulutukset 

Vuoden aikana toteutettiin lisäksi seurapäivät kaksi kertaa Varalan Urheiluopistolla, joiden tavoitteena oli 

kouluttaa seurajohtajia. 

Lisäksi alueet seurakehittäjät ja alueet järjestivät koulutuksia mm. joukkueenjohtajille, pesiskoulurehtoreille 

sekä muille seuratoimijoille osana seuraohjelmaa. Pesiskoulu- ja rehtorikoulutuksiin osallistui 36 koulutettavaa, 

joukkueenjohtajakoulutuksiin 19 ja harrastepesisohjaajakoulutuksiin 6 koulutettavaa. 

Pelinjohtajien 1-tason koulutus peruuntui osallistuja vähyyden vuoksi ja Pelinjohtajien 2-tason koulutuksiin 

osallistui 26 pelinjohtajaa. 

 

SEURATOIMINTA VUONNA 2018 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa seuratoiminnan päätavoitteiksi kirjattiin 1) harrastajamäärien lisääminen, 

2) toimijoiden määrän lisääminen, 3) seurajohtamisen laadun parantaminen. Tärkeä seuratoimintaa ohjaava 

asiakirja oli edelleen vuonna 2016 valmistunut Pesäpalloliikkeen tulevaisuus – Miten etenemme kohti vuotta 

2022? Tämän asiakirjan strategisia valintoja kirkastettiin edelleen toimintavuoden aikana ja ne ohjasivat 

seuratoimialan toimintaa. 

Harrastajamäärien lisäämisen ohella strategian valinnoista seuratoimialalla painottui erityisesti Yksi liike- 

strateginen valinta. Alueellisen toimintarakenteen kehittäminen tapahtui toimintakauden aikana Yksi liike – 

strategista valintaa noudattaen. Yhteistyötä tehtiin ja lujitettiin operatiivisten työntekijöiden ja alueiden 

luottamusjohdon kanssa. Keskeisessä roolissa olivat alueiden johtoryhmien puheenjohtajat. 

Seuratoimialalla työskentelivät päätoimisina pesäpalloliiton työntekijöinä viiden alueen aluevastaavat. Heidän 

ohellansa seurakehittäjä työskenteli Pohjoisen, Keskimaan, Savo-Karjalan ja Läntisellä alueella.  
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Etelän alueella työskenteli seurakehittäjä sekä kaksi seurakehittäjää, joiden työajasta oli kohdennettu puolet 

junioripäällikkötehtäviin. Harrastajamäärien lisäämiseen Pesäpalloliitto kohdensi 150.000 euroa 

junioripäälliköiden palkkaamiseen. Yhteensä junioripäällikkötukea myönnettiin 15:lle seuralle.  

Seuraohjelma  2018 – 2020 jalkautettiin Miesten ja Naisten superpesisseuroihin.  

 

Harrastajamäärät: 

Rekisteröityneitä harrastajia kirjattiin vuoden lopussa 17354. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä kasvoi 

1188:lla. Nuorten kilpailulisenssejä lunastettiin 7818 (+10), aikuisten 2756 (-155), tuomareiden, pelinjohtajien 

ja toimitsijoiden 949 (-110), vakuutuksellisia pesispasseja 4257 (+607), harrastepesispasseja 1658 (+758) ja 

baseball- / softball -lisenssejä 146(-22).  

Valtakunnallisille pesäpalloleireille osallistui ennätysmäärä joukkueita, yhteensä 415. Edellisvuonna joukkueita 

oli yhteensä 398. Haapajärven Naperoleirillä joukkueita oli 93 (83), Kouvolan Tenavaleirillä 107 114), 

Tampereen Suurleirillä 125 (105) ja Seinäjoen Nuorisoleirillä 90 (96).                        

Vuonna 2018 rekisteröitynyttä pesäpallotoimintaa oli 182 seurassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 

seuratukea haki 23 seuraa. 

 

TUOMARITOIMINTA 

Tuomaritoimialan keskeisimmät tavoitteet 2018 olivat 1) toimijamäärän lisääminen kilpailutarpeen mukaisesti, 

2) tuomaritoiminnan auktoriteetin lisääminen, 3) koulutusjärjestelmän ja -koulutustapahtumien kehittäminen. 

Tuomariorganisaatiossa toimivat 2018 tuomarijohtaja Tapani Hotakainen, tuomarikoulutusvastaava Matti 

Lähteenmäki, nuorisotuomarijohtaja Anna Hakala sekä tuomarinimeäjä Jari Saaranen. 

Toimijamäärä lisääntyi ylimmillä tasoilla (S- ja C-tuomarit) 10%, 182 -> 200. Kauden jälkeen toteutettiin S-

tuomareille arviointikysely, missä arvioitiin tavoitteiden onnistumisia. 

Nuorisotuomarijohtajan haku käynnistettiin vuoden lopulla. 

 

Syöttämisen sääntöjen uudistaminen 

Syöttämisen pelisääntömuutokset hyväksyttiin ja julkaistiin marraskuussa. Muutoksilla pyrittiin selkeyttämään 

tulkintoja ja luomaan yhtenäinen näkemys syöttämisen vaatimuksista eri alueilla ja eri sarjatasoilla. Uudistetut 

säännöt tukevat Yksi liike -tavoitetta.  
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Sääntömuutosta valmisteltiin koko kauden ajan.  Keskeisenä tavoitteena syötön suorittamisessa on se, että se 

on syötettävissä, lyötävissä ja tuomittavissa. Sääntöjen on myös sovelluttava kaikille ikäluokille ja sarjatasoille. 

Syöttämisen sääntömuutoksen tueksi valmistettiin video, jonka koostamisesta vastasi Antti Haapasalo.  

Koulutukset 

Tampereella oli Superpesistuomareiden koulutus 13.1.2018 (51 osanottajaa)  ja otteluvalvojien koulutus 10.-

11.3. (11).  S-tuomarikoulutuksessa oli yhteinen osuus 2-tason pelinjohtajien kanssa. C-tason neljässä 

tuomarikoulutustilaisuudessa oli 81 osallistujaa. 

Tuomari- ja nuorisotuomarikouluttajien tapaaminen järjestettiin Varalassa 10.2.2018, paikalla oli 15 

tuomarikouluttajaa. Uutena koulutusmuotona oli huhtikuussa järjestetty syöttötuomareiden erillinen koulutus. 

Mukana oli 33 tuomaria S- ja C-tasolta.  

Nuorisotuomareita koulutettiin valtakunnallisilla leireillä. Tuomarileirin vastuuhenkilöinä toimivat Naperoleirillä 

Haapajärvellä Heli Jaakonaho, Tenavaleirillä Kouvolassa Mika Kääriäinen, Suurleirillä Tampereella Sari 

Palokari ja Nuorisoleirillä Seinäjoella Aleksi Mansikkamäki.  

Palkitut 

Pesäpallokauden jälkeen palkittiin vuoden tuomariparina Jyrki Rajaniemi ja Jussi-Pekka Anttila  ja Kultaisella 

pillillä Ari Kiviniemi. Ottelumäärien osalta täysiä satasia (200) saavuttivat Jyrki Rajaniemi, Jussi-Pekka Anttila, 

Jani Alakangas ja Jesse Mäkinen. Vuoden nuorisotuomarina palkittiin Riku Villikka Kouvolasta ja vuoden 

ykköspesistuomariparina Kosti Rautiainen ja Immo Rautiainen Oulusta. 

Miesten Itä-Lännessä tuomitsivat pelituomari Jyrki Rajaniemi ja syöttötuomari Jussi-Pekka Anttila, naisten Itä-

Lännessä pelituomari Kosti Rautiainen ja syöttötuomari Immo Rautiainen sekä Ykköspesiksen Itä-Lännessä 

pelituomari Jaakko Kuronen ja syöttötuomari Eki Kutvonen. 

 

AIKUISTEN TERVEYS- JA HARRASTEPESÄPALLO 2018 

Pesäpalloliitossa harraste- ja terveysliikunnan toteuttaminen on tulevaisuudessa erittäin tärkeä arvovalinta. 

Ympäröivässä yhteiskunnassa tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän liikunnan terveysvaikutuksien 

ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Pesäpalloliitto haluaa omalta osaltaan olla ottamassa vastuun tästä 

kansantaloudellisesti kaikille merkittävästä toiminnasta.  

Toimintavuoden aikana harrastepesiksen verkosto on ohjannut ja motivoinut jäsenseuroja sekä alueen eri 

toimijoita toteuttamaan harraste- ja terveyspesäpalloa omissa toimintaympäristöissään.  
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Konsultointitukea annettiin pyydettäessä myös paikalliselle tasolle. Alueellisia harrastepesiksen 

seuratoimijakohtaamisia pidettiin Satu Mikolan johdolla Tampereella, Haminassa, Vantaalla, Porissa ja 

Seinäjoella. 

Niissä kohdattiin 42 seurojen edustajaa. Pesäpalloliikkeen alueet ovat liittäneet toimintasuunnitelmiinsa myös 

harrastepesiksen aktivoinnin ja tukemisen. 

 

Harrastepesiksessä toteutettiin ympäri Suomea seurojen, alueiden sekä kuntien toteuttamana erilaisia 

alueellisia ja paikallisia tapahtumia, sarjoja, turnauksia ja puulaakeja, joiden suosio on säilynyt. Tämän lisäksi 

järjestettiin erilaista ohjaustoimintaa, kuten Lady-Pesistä sekä työyhteisöjen ja oppilaitosten toimintaa eri 

kohderyhmille. Osallistuttiin myös Liikunnan Unelma päivään tai kuukauteen. 

Harrastepesiksen ohjaajakoulutus toteutettiin huhtikuussa Lempäälässä ja toukokuussa Turussa.  

Toiminnassa kohdattiin yhteensä lähes 20.000 harrastajaa. Harrastajille tarjottiin harrastepesispassia 

vakuutuksella ja vihdoin kesäkuussa harrastepassia sai myös mobiiliaplikaation kautta. Harrastepassien 

määrä kasvoi edellisvuoden 900 yhteensä 1597 passiin, joista vakuutuksella 472. Naisia oli 919 ja miehiä 678.  

Alueellinen kehitys    2017 2018 

  Eteläinen alue 172 279 

  Keskimaa   10 304 

  Läntinen alue  349 408 

  Pohjoinen alue 108 209 

  Savo-Karjala  260 396 

 

Tampereella pelattiin 28.-29.7.2018 harrastepesiksen SM-kisat 16 joukkueen voimin 6 miesten ja 10 

sekajoukkuetta. Valtakunnallisesti pelattiin Kontioiden (35-v.) SM-turnaus Varkaudessa, Juvalla ja Joroisissa 

11.-12.8.2018, mukana oli 13 joukkuetta. Harmaakarhujen (45-v.) SM-turnaus pelattiin Haapajärvellä 

08.09.2018 mukana oli 3 joukkuetta.  

Turussa pelattiin suosittu valtakunnallinen Lady-Pesisturnaus 1-2.9.2018.  

20-vuotisjuhlaturnaus pelattiin peräti 40 joukkueen ja yli 500 innokkaan naisen voimin.  
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Pesäpalloliiton panostaminen jatkossakin harraste- ja terveysliikuntaan luo osallistuville harrastajille 

mahdollisuuden positiiviseen ja mukaansatempaavaan, monipuoliseen liikunnalliseen toimintaan. 

 

VIESTINTÄ 

Pesäpalloliikkeen viestinnän suurimmat linjat on kirjattu lajin tulevaisuudenkuvaan matkalla kohti 100-

vuotisjuhlavuotta 2022. Yhden liikkeen periaatteen mukaisesti viestintä tukee etenemistä kohti 

tulevaisuudenkuvassa määriteltyjä tavoitteita. 

 

Pesäpalloliiton sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat erityisesti henkilökunta, eri toimialat, luottamushenkilöt, 

joukkueet, jäsenyhdistykset, tapahtumajärjestäjät, kunniajäsenet ja muu lajin sisäpiiri. Tiedonvälityksen rytmiä 

nopeutettiin ja erityisesti johtokunnan sekä operatiivisen johtoryhmän merkittävistä päätöksistä tiedotettiin heti 

kokousten jälkeen. Nopeita tilanteita varten lisättiin WhatsApp-pikaviestipalvelun käyttöä. Osa kokouksista 

pidettiin fyysisten tapaamisten sijaan Skypen avulla. 

 

Verkkosivukokonaisuuksien avulla pidettiin tietoa saatavilla niin lajin sisäpiirille kuin muille kohderyhmille. 

Pesis.fi ja superpesis.fi -sivustojen kokonaisuutta täydentämään perustettiin WordPress-pohjaiset alueiden 

sivut, kun alueet aloittivat toimintansa vuoden 2018 alusta. Kaikkien alue- ja maakuntasarjojen tulospalvelu 

sijoitettiin Pesistulospalvelu.fi-osoitteen alle.  

 

Pesisvalmennus-sivuston päivitys lakkautettiin ajatuksella siirtää materiaali myöhäisemmässä vaiheessa 

pesis.fi-sivujen alle. Superpesiksen kuvagallerian käyttöä osoitteessa huippupesis.kuvat.fi aktivoitiin, minkä 

lisäksi leirien kuvapankki toimi osoitteessa pesisleirit.kuvat.fi. Valtakunnallisten leirien sivuille ohjattiin kävijöitä 

lyhytosoitteita www.naperoleiri.fi, www.tenavaleiri.fi, www.suurleiri.fi ja www.nuorisoleiri.fi hyödyntämällä. 

 

Uusi eurooppalainen tietosuojalainsäädäntö (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Pesäpalloliitossa 

valmistauduttiin muutokseen huolellisesti rekisterien osalta ja seuroille jaettiin kattavasti tietoa. Leirien 

talkoorekisteristä luovuttiin, kun järjestelmä ei tukenut GDPR:n asettamia vaatimuksia. Henkilörekisterinä 

jatkettiin Avoine Oy:n Sense-rekisterin käyttöä, mihin yhdistettiin rajapinnan kautta Wallasvaara Engage Oy:n 

toimittama mobiiliapplikaatio. Tapahtumapalvelun käyttöä osoitteessa tapahtumat.pesis.fi lisättiin ja 

järjestelmästä tuli pääasiallinen kanava ilmoittautua Pesäpalloliiton tapahtumiin, erityisesti koulutuksiin. 
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”Tervetuloa Superpesiksen uusille nettisivuille”, otsikoitiin superpesis.fi-sivuston uutinen 16.3.2018. Uusi 

sivusto rakennettiin Avoine Oy:n Processwire-julkaisujärjestelmään.  

Tämän jälkeen aloitettiin pesis.fi-sivustokokonaisuuden uudistustyö. Edellinen Avoinen Directo-

julkaisujärjestelmä ehti olla käytössä vuodesta 2009 lähtien. 

 

Uuden pesis.fi:n suunnittelutyö käynnistettiin kesällä ja Myyntimaatio Oy:n tarjous hyväksyttiin marraskuussa 

2018. Sivusto toteutettiin nopealla aikataululla julkaisukelpoiseksi, mutta julkaisu yleisölle jätettiin vuoden 2019 

puolelle. Uuden sivuston toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota responsiivisuuteen, sillä käyttäjistä 

nykyään huomattava osa selailee sivuja mobiililaitteilla. 

 

Ulkoinen viestintä 

 

Pesäpallon ulkoinen viestintä sai vahvan tukipilarin yhteistyöstä Nelonen Median kanssa, kun Superpesis Oy 

ja Nelonen Media sopivat Superpesiksen tv-oikeuksista kausille 2018-2021. Monikameratuotantona esitettiin 

yhteensä lähes 70 suoraa lähetystä kesän aikana. Muita otteluita sekä miesten että uutuutena naisten 

Superpesiksestä seurasi nk. Fanikamera, yhden kameran tuotanto. 

 

Pesäpalloliiton viestinnän lähtökohdaksi otettiin monikanavaisuus. Vahvistuneen sosiaalisen median rinnalla 

verkkoviestintä oli aktiivista ja sitä tehostettiin tiedotejakelun sekä uutiskirjeiden avulla. Superpesiksen 

somekanavat olivat vuoden 2018 aikana vahvassa nousussa. Yhteensä sosiaalisen median uusia seuraajia 

Superpesiksen kanaviin tuli vuoden aikana 9000 kappaletta. Videoiden kokonaisnäyttökertoja kertyi 

Facebookissa 543 tuhatta kappaletta ja Instagramissa julkaisujen kokonaisnäyttökertoja oli yli kaksi miljoonaa. 

Vuoden aikana perustettu Twitter keräsi twiiteillään kokonaisnäyttökertoja 1,9 miljoonaa kappaletta. 

 

Painettuna julkaisuna ilmestyi Pesäpallokirja 2018. Käyttäjien itsensä luoma sisältö toi tänäkin vuonna tärkeän 

lisäarvon lajin näkyvyydelle ja siihen kannustettiin pesäpalloliikkeen viestinnän puolelta, kuitenkin 

kanssatoimijoiden kunnioitus vahvasti huomioiden. 
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Uutisoinnissa katsottiin vahvasti tulosurheilun taakse ja nostettiin esiin ilmiöitä, tarinoita, persoonia, 

historiallisia hetkiä sekä taustoja lajin parista. Suureen valokeilaan nousseen Joensuun menestysvuoden 

ohella (ensimmäinen Itä-Länsi, uusi stadion, Suomen mestaruus, naisten nousu Ykköspesikseen) lajin parissa 

todistettiin useita ruohonjuuritason ja seuratoiminnan arjen onnistumisia. Samoin viestintä nosti esiin 

Pesäpalloliiton operatiivisen toiminnan uudempia saavutuksia ja eteenpäinmenoa. 

 

Uutisoinnista ja sisällöntuotannosta vastasi viestintä- ja markkinointitiimi. Graafikkona ansioitui Viestintäliiga 

Oy:n palvelukseen siirtynyt Niki Pettersson. Kuvaajina toimivat erityisesti Joona-Pekka Hirvonen ja Lassi 

Karvonen, joilla oli lisäksi aktiivinen rooli Itä-Länsi-tapahtumassa. Lisäksi kuvien osalta avustivat Foto-Antti, 

Erkki Hautaviita, Lauri Heino, Eeli Hernesniemi, Niilo Hirvonen, Kimmo Karvinen, Teemu Kekola, Timo Kesti, 

Jukka Ketonen (K-Media), Olli Korhonen, Juho Korpela, Markku Kovalainen, Krista Kulmala, Pekka Leino 

(Kuvaestradi), Topi-Aleksi Lohiranta, Rami Myllymaa (Riiviö Images), Marja Mäkelä, Tomi Olli, Teemu Parta, 

Mikko Pehkonen, Emmi Rasa, Ahti Räsänen, Martti Tikka, Pekka Tuominen ja Pirkka-Pekka Ylisuutari sekä 

valtakunnallisten leirien osalta eritoten Haapajärven Naperoleirin organisaatio, Pasi Kettunen, Linnea 

Laatikainen ja Marja Mäkelä. 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMYYNTI  

Pesäpalloliiton ja Superpesis Oy:n yhteenlaskettu kumppanimyynti oli vuonna 2018 verottomana 302t€. 

Suurimpina kumppaneina jatkoivat Veikkaus, Autoasi, Subway, OP sekä K-Rauta. Uutena mukaan lähti 

painotalo PunaMusta. Uusina päänavauksina tulevaa myyntiä varten aloitettiin yhteiskampanja Veikkausliigan 

kanssa sekä viiden eri lajin naisten pääsarjojen yhteinen markkinointikampanja. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Toimintavuoden 2018 aikana aloitettiin tulevan Intian World Cupin valmistelu. Toukokuussa käytiin 

tarkistamassa sopivia kenttiä Punessa ja sopimassa järjestelyistä paikallisen pesäpalloliiton pääsihteerin 

kanssa. Samalla matkalla vierailtiin myös Kathmandussa Nepalissa, jossa vuoden 2018 alussa perustettu 

Nepalin pesäpalloliitto järjesti kolmen osavaltion mestaruusturnauksen poikien ja tyttöjen sarjoissa. Mukaan 

saatiin myös Nepalin Suomen suurlähetystön edustus. 
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Sveitsin perinteiseen pesäpalloturnaukseen lähti Suomesta jälleen tuomarivastaava ja Viron kanssa aloitettiin 

kesäkuun 2019 maaottelun valmistelu. Joensuun Itä-Lännessä vieraili Japanin toiseksi suurimman mediatalon 

Asahi Shimbunin toimittaja Koji Nishimura, joka teki tapahtumasta ja pesäpallosta ilmiönä ison jutun niin printti- 

kuin digimediaan. 

 

TAPAHTUMAT 2018 

Itä-Länsi Joensuu 

Itä-Länsi järjestettiin 29.6.-1.7.2018 Joensuussa yhdessä Joensuun Mailan kanssa. Tapahtuma oli 

ensimmäinen laatuaan Joensuussa. Tapahtumaviikonloppuna pelattiin viisi Itä-Länsi ottelua. Katsojamäärä 

miesten pelissä oli 4500, naisten pelissä 3287 katsojaa ja kaikissa peleissä yhteensä 11 882 katsojaa. 

Taloudellinen tulos Pesäpalloliitolle Joensuun Mailalle jaetun järjestelysopimuksen mukaisen osuuden jälkeen 

oli 97 652,38 € ja  

Tapahtuman lipunmyynti oli aikaisempiin Itä-Länsiin verrattain poikkeuksellista ennakkomyynnin vetäessä 

todella hyvin. Joensuun Itä-Lännessä korostui hyvä yhteistyö kaupungin kanssa. Tapahtuma sai kattavaa 

näkyvyyttä paikallisella tasolla kaupungin kanavissa (kaupunkilehdet, kaupunkitaulut, lippusalot jne.), myös 

Joensuun Maila markkinoi tapahtumaa aktiivisesti osallistumalla paikallisiin tapahtumiin. 

 

Miesten ykköspesiksen Itä-Länsi Varkaus 

Miesten ykköspesiksen järjestettiin 28.6.2018 Varkaudessa yhteistyössä Puurtilan Kisapojat kanssa. 

Pesäpalloliitto osallistui järjestelyihin tapahtuman markkinoinnin tukena. Liiton puolelta tapahtuman 

yhteyshenkilönä toimi Pirjo Mäkelä. Tapahtuma keräsi 812 katsojaa. Peli päättyi Idän voittoon 1-0. 

 

Pesäpallokauden päätösristeily 

Kauden päätöstilaisuus järjestettiin Tallinkin Silja Europa risteilyaluksella 6.-7.10.2018. 

Tapahtuman matkajärjestelyt ja myynti toteutettiin jälleen yhteistyössä matkatoimisto Matkapoikien kanssa, 

siten, että matkamyynti oli Matkapojilla ja kutsuvieraat liitolla.  

Matkapakettiin sisältyi ns. kumppanipaketti jossa kumppanien tarjoamia etuja mm. Ruutu-lahjakortti, Tacklan 

alennuskuponki ja pääsylippu kauden 2019 runkosarjan otteluun.  

Kauden parhaiden palkitsemistilaisuuteen osallistui 521 risteilyvierasta. 
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ALUETOIMINTA 

ETELÄINEN ALUE 

Eteläisen alueen toiminnasta vastasi toimintavuonna 2018 aluevastaava Jonna Ahlqvist. Hänen apunaan 

toimivat seurakehittäjät Timo Lamminen, Mauri Tunkelo sekä Aleksi Järviaho.  

Aleksi Järviaho toimi seurakehittäjän tehtävien lisäksi pesäpalloseura Roihun junioripäällikkönä. Mauri 

Tunkelon työ jakautui seurakehittämisen lisäksi Espoon Pesiksen junioripäällikön työtehtäviin. Ahlqvistin apuna 

alueen strategisesta johtamisesta vastasi alueen johtoryhmä, johon kuuluivat Sami Ritola, Antti Aine sekä Kirsi 

Forsell. Alueella toimii n. 45 pesäpalloseuraa Kymenlaakson, Uudenmaan, Hämeen sekä Varsinais-Suomen 

maakunnista.  

Kuluneen toimintavuoden aikana Eteläisellä alueella järjestettiin kaksi alueleiriä Helsingissä sekä Laitilassa. 

Järjestävinä seuroina olivat Roihu sekä Laitilan Jyske. Valtakunnallinen tenavaleiri järjestettiin Kouvolassa 

Kouvolan Pallonlyöjien toimesta. Aluesarjatoimintaan osallistui yhteensä 138 juniorijoukkuetta sekä 46 

aikuisten maakuntasarjajoukkuetta. JunnuSuper-pienpesissarjaa pelattiin Varsinais-Suomessa sekä 

Kymenlaaksossa. Valtakunnallinen Lady-pesis harrastepesistapahtuma järjestettiin Turussa. 

Uudistuneen koulutusohjelman mukaisia juniorivalmentajakoulutuksia toteutettiin maakuntakohtaisesti 

Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa.  

Eteläisen alueen lisenssimäärä toimintavuoden lopussa on yhteensä 4324 lisenssiä 

 

SAVO-KARJALA 

Pesäpalloliiton Savo-Karjalan alueen toiminnasta vastasivat aluevastaava Pirjo Mäkelä ja seurakehittäjä Ville 

Pulkkinen. Alueella toimi 7 henkinen johtoryhmä, johon kuuluivat: Rauno Airas (pj.), Antti Eteläpää (varapj.), 

Ville Lantta (kilpailutoiminta), Sakari Myllys lasten ja nuorten toiminta), Tuukka Martikainen (harrastepesis), 

Reijo Kauhanen (tuomaritoiminta), Tero Tiainen (harrastepesis). Johtoryhmä piti vuoden aikana 6 kokousta. 

Kolmella vastuu-alueella (kilpailu-, tuomari ja harrastepesis) oli oma 2-6 hengen tiimi, joka suunnitteli ja toteutti 

toimintaa yhdessä työntekijöiden kesken. Perustoiminnot aluetoiminnassa ovat kilpailu-, koulutus-, tuomari- ja 

harrastepesistoiminta sekä viestintä.  

Vuonna 2018 aikana PPL:n strategian mukaisesti tärkeimpänä painopistealueena oli harrastajamäärien 

lisääminen, jossa seurojen erinomaisen tavoitteisiin sitoutumisen johdosta saavutettiinkin hienoja tuloksia, 

lisenssimäärän noustessa yli kuudellasadalla.  
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Alueella on 27 (+3) seuraa, joissa oli lisenssipelaajia tai tuomareita. Lisäksi on muutamia 

harrastepesistoimintaan pyörittäviä ryhmiä, jotka eivät toimi minkään seuran sisällä. Alueen joukkueita eri 

sarjoissa oli mukana 160 (+10 joukkuetta). Näistä 37 oli aikuisten kilpajoukkueita, 67 lasten ja nuorten 

joukkueita, 16 aikuisten kuntopesisjoukkuetta sekä 40  lasten JunnuSuperi joukkuetta. Alueen lisenssimäärä 

oli yhteensä 11.12.2018 tilastossa 3026 (+632). Tuomareita oli yhteensä 405 kpl (-16 tuomaria). 

 

Vuoden aikana tehtiin laaja seurakierros. Erilaisia seurakäyntejä tai tapaamisia vuoden aikana tuli 

aluevastaavalle ja seurakehittäjälle yhteensä 75 kpl. Näistä 3 kpl oli usean seuran yhteisiä tapaamisia, joista 1 

oli huippuseura kohtaaminen, yksi perusseurojen kohtaaminen ja yksi yhteinen kohtaaminen kaikille seuroille. 

Lisäksi Superpesisseurojen kanssa kohdattiin 2-3 krt/seura seuraohjelman merkeissä seurakehittäjä Pulkkisen 

johdolla yhteensä 17 krt.  

Harrastajamäärien lisäämisen osalta tärkeä kohderyhmä oli pesiskoulut, joissa alueen seurojen 

pesiskoululaisten yhteismäärä oli upeat 1300 lasta.  

Kahden päivän alueleirin järjestäminen ei suunnitelmien mukaan toteutunut, mutta sen sijaan järjestettiin 2 kpl 

JunnuSuperi päiväleirejä (Lappeenranta ja Kuopio), joissa joukkueita oli mukana yht. 25 kpl 

Alueella järjestettiin myös Itä-Länsi tapahtuma Joensuussa, Joensuun Mailan olleessa vastuujärjestäjän 

paikallisesti. Sekä Ykköspesiksen Itä-Länsi sekä Kontio-turnaus Varkaudessa, jonka järjestelyiden 

päävastuussa oli Puurtilan Kisa-Pojat. 

 

LÄNTINEN ALUE 

Pesäpalloliiton läntisen alueen toiminnasta vastasivat kertomusvuoden aikana aluevastaava Maija Viljanen ja 

seurakehittäjä Juha Kuoppala. Heidän apunaan alueen hallinnosta vastasi läntisen alueen johtoryhmä. 

Johtoryhmään kuuluivat Kari Luoma (pj.), Vesa Puutonen (varapj.), Peter Laitio, Jari-Matti Marttala, Saara 

Lindblad ja Hannu Toivonen (liittojohtokunnan jäsen). Lisäksi johtoryhmän työskentelyyn osallistuivat 

työntekijät Maija Viljanen (aluevastaava) ja Juha Kuoppala (seurakehittäjä). 

Johtoryhmä piti vuoden aikana 3 kokousta. Kilpailutoiminnassa oli oma 4 hengen kilpailuryhmä ja 

harrastepesiksen puolella harrastepesisvastaava. Pääpaino alueen toiminnoissa on kilpailu-, koulutus-, 

tuomari- ja harrastetoiminnassa sekä viestinnässä. Näiden lisäksi alueella pelattiin alueellinen Etenee-leiri 

Porissa ja valtakunnallinen Nuorisoleiri Seinäjoella. 

Alueella on vähän yli 30 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita oli mukana eri sarjoissa 345. 

Näistä 69 oli aikuisten kilpajoukkueita, 254 lasten ja nuorten joukkueita ja 22 aikuisten harrastejoukkueita. 

Alueen lisenssimäärä oli yhteensä 4578. Tuomareita oli 715. 
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Seurakehittäjä Juha Kuoppalan työn tavoitteena on harrastajamäärien lisääminen sekä seuratoiminnan ja 

johtamisen kehittäminen. Seuratoimintaa on kehitetty valmentajakoulutusten avulla sekä 

seuraohjelmatyökalun avulla. Tavoitteellisia seuratapaamisia seurakehittäjän ja aluevastaavan toimesta kertyi 

vuoden yli 100. 

 

KESKIMAA 

Pesäpalloliiton Keskimaan alueella on 20 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Keskimaan alueella ei järjestetty 

vielä omaa sarjatoimintaa, vaan alueen joukkueet ovat pelanneet muiden alueiden sarjoissa.  

Alueen joukkueita eri sarjoissa oli mukana 60. Näistä 13 oli aikuisten kilpajoukkueita, 41 lasten ja nuorten 

joukkueita. Alueen lisenssimäärä oli yhteensä 1674 ja kasvua oli yli 500 edelliseen kauteen.  

 

Keskimaan alueen toiminnasta vastasivat kertomusvuoden aikana aluevastaava Mika Mikola ja seurakehittäjä 

Perttu Hautala. Keskimaan johtoryhmään kuuluivat: Timo Mäkelä (pj.), Petri Hepola, Jaakko Kiiskilä ja Timo 

Rautiainen. Johtoryhmä piti vuoden aikana seitsemän kokousta, joista kaksi pidettiin Skype-kokouksena. 

Lisäksi uuden alueen yhteisenä aloituksena järjestettiin ns. startti-ilta tammikuussa Jämsässä. 

Kolmella vastuualueella (harraste, tuomari, leiri) oli oma 4-6 hengen tiimi, joka suunnitteli ja toteutti toimintaa 

yhdessä tiimin jäsenten ja työntekijöiden kesken. Tiimit kokoontuivat vain yksi-kaksi kertaa kauden aikana. 

 

Seurakehittäjien päätavoitteena oli harrastajamäärän kasvattaminen. Kaksikko Mikola ja Hautala tekivät 

kauden aikana noin 390 tavoitteellista tapaamista seurojen, koulujen tai muiden tahojen kanssa tavoitteen 

saavuttamiseksi. Merkittävin onnistuminen oli pienpesisturnaukset, joissa viitenä päivänä pelattiin 15 turnausta 

ja mukana oli 22 pienpesisjoukkuetta. Myös harrastepesis onnistui kokonaisuudessaan hyvin. 

 

Harrastepesiksessä pelattiin Keski-Suomessa miesten kuntopesissarjaa sekä Etelä-Pirkanmaalla 

sekajoukkueiden kuntopesissarjaa. Lisäksi Tampereella oli seuran järjestämä kuntopesissarja. Lady-Pesistä 

järjestettiin useammalla uudellakin paikkakunnalla. Pesiskoulujen rinnalle nousi pesisliikkaritoimintaa ainakin 

Jyväskylässä, Hämeenkyrössä ja Tampereella. 

 

Kaikkien aikojen suurin Suurleiri (125 joukkuetta) järjestettiin heinäkuussa Tampereella. Elokuun alussa 

Laukaassa oli vuorossa ihan ensimmäinen pienpesisleiri. Molemmat leirit onnistuivat järjestelyiltään hienosti. 
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POHJOINEN  

Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen toiminnasta vastasi kertomusvuoden aikana aluevastaava Kimmo Hirsilä. 

Hirsilän apuna alueen hallinnosta vastasi pohjoisen alueen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat: Jukka Kivelä 

(pj.), Jussi Meriläinen (varapj.), Jussi Kujala (kilpailutoiminta), Kaisa Schroderus (leiritoiminta),   

Martti Holma (harrastepesis), (harrastepesis) ja Jorma Säkkinen (viestintä). Lisäksi johtoryhmän työskentelyyn 

osallistuivat PPLn johtokunnan edustaja Johanna Seppälä sekä alueen työntekijät; Kimmo Hirsilä (aluejohtaja) 

ja Mika Härkin (seurakehittäjä).  

Johtoryhmä piti vuoden aikana 6 kokousta.  

Kolmella vastuualueella (kilpailu, leiri ja tuomari) oli oma 3 hengen tiimi, joka suunnitteli ja toteutti toimintaa 

yhdessä tiimin jäsenten ja työntekijöiden kesken. Pääpaino alueen toiminnoissa on kilpailu-, koulutus-, 

tuomari- ja leiritoiminnassa sekä viestinnässä.  

Niiden lisäksi alueella järjestettiin 3 alueleiriä: FG leiri Kajaani 22 joukkuetta, E-leiri Ylivieskassa 30 joukkuetta 

ja D-leiri Oulussa 22 joukkuetta. Alueleirit toteutettiin yhteistyössä paikallisen seuran kanssa. 

Alueella on 38  pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita eri sarjoissa oli mukana 217. Näistä 62 oli 

aikuisten kilpajoukkueita, 152 lasten ja nuorten joukkueita, 25 aikuisten kuntopesisjoukkuetta. Alueen 

lisenssimäärä oli yhteensä 2677. Tuomareita oli yhteensä 532 kpl. 

 

SEURAKEHITTÄJÄ/ Pohjoinen alue 

Seurakehittäjä Mika Härkinin työn tavoitteena on harrastajamäärien lisääminen sekä seuratoiminnan ja 

johtamisen kehittäminen. Vuoden 2018 aikana laaditut pesiskoulun uudistetut sisällöt sekä koulutettu seurojen 

pesiskouluohjaajia. Koulujen pesisopetusta on kehitetty järjestämällä opettajien 105-pesäpallo-onnistumista -

koulutuksia 6 kappaletta. Seuratoimintaa on kehitetty valmentajakoulutusten avulla sekä seuraohjelmatyökalun 

avulla. Tavoitteellisia seuratapaamisia kertyi vuoden aikana  molempien alueen työntekijöiden toimesta 121. 

 

BASEBALL- JA SOFTBALL  

Yleistä  

Vuosi 2018 oli Suomen Baseball- ja Softball-liitto ry:n (SBSL) 38. toimintavuosi. Vuonna 2013 SBSL liittyi 

Pesäpalloliittoon alajaostoksi. SBSL on Suomen Olympiakomitean jäsen.  
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Lisenssipelaajat   

SBSL:lla oli vuonna 2018 seitsemän pelaavaa seuraa (2017 – 8, 2016 – 9)   

Luetteloitujen/lisenssoitujen pelaajien määrä oli yhteensä 183 (171 – 2017). Lisäksi muita satunnaisia 

harrastajia/pelailijoita (esim. PKS koulusoftballturnaus, harrasteturnaus, ystävys baseball-softball peleja), oli 

arvioilta noin 60.  

 

Seura SM Suomi Yhteensä (2017) 

Baseball Puumat 19 (18)  19 (18) 

Espoo Expos 19 (19) 16 (16) 35 (35) 

BBS Tampere Tigers 29 (22) 17 (17) 46 (39) 

Helsingin Metropolin Baseball-klubi 18 (16) 18 (16) 36 (32) 

Turun Baseball-kerho  13 (11)  13 (11) 

Lahti Pirates (Lahden Mailaveikot) 18 (20)  18 (20) 

Nokia White Sox  16 (16) 16 (16) 

Yhteensä 103 (95) 80 (76) 183 (171) 

 

Pelaajien kansalaisuudet:  

FIN – 131; Muut maat – 52 pelaajaa 17 eri maista:  

USA – 10; CUB – 11; KOR – 7; VEN – 4; DOM – 3; AUS – 2; MEX - 2  

JAP / HON / IND / EST / RUS / CAN / NIC / NIG / ITA / IRE – 1  

 

Tuomarit ja kirjurit 

Vuonna 2018 toimi 14 tuomaria, joka hoiti 43 SM-sarja pelejä sen lisäksi finaalit. Milton Jones edusti Suomea 

CEB C-poolissa Irlannissa heinäkuussa. Jones myös toimi tuomarina Norjan NM-veka:ssa Stavangerissa 

heinäkuussa ja Ruostsin Eliteserienissa ja tuomaroi finaaleissa. Mika Sarjanen toimi tuomarina Finkstonball 

turnauksessa Itävallassa kesäkuussa ja CEB C-poolissa Ukrainassa heinäkuussa. Vuonna 2018 toimi 11 

kirjuria. 
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Hallinto  

Toimihenkilöt Hallituksen jäseninä toimivat Milton Jones (pj), Jere Kaistinen (vpj), ja Kai Koskinen (siht).   

SBSL:n yhteystoimistona toimi Pesäpalloliitto.   

 

Talous  

Taloushallinnon hoiti Pesäpalloliitto.  

Tilikauden tulos oli – 8 499 euroa yli/alijäämäinen. SBSL rahoitti toimintansa pääasiassa OKMn ja 

Pesäpalloliiton toiminta-avustuksella, jäsen-, lisenssi- ja sarjamaksuilla, sekä muilla harrastajilta kerätyillä 

maksuilla.  

 

Koulutus ja Valmennus  

SBSL järjesti 2 tuomari kurssia Nokialla 18.02 (10 osallistuivat) ja Helsingissä 24.03 (10 osallistuivat).  

Markkinointi   

SBSL ei käynyt esittelemässä baseballia vuonna 2018:  

  

SBSL ylläpiti web-sivustoa www.baseball.fi joka toimi tärkeänä tiedotuskanavana sekä sisäisesti että 

ulkoisesti. Sivut www.baseballfinland.com ja www.softball.fi sivut ohjasivat takaisin baseball.fi sivulle. SBSL 

Instagramissa: www.instagram.com/baseball_finland Twitterissa: www.twitter.com/BaseballFinland SBSL 

Facebookissa: www.facebook.com/BaseballSuomi  Ylläpitäjänä toimi Milton Jones  

 

Kansainvälinen toiminta  

SBSL on jäsenenä Euroopan baseball-liitossa (CEB), Euroopan softball-liitossa (ESF) uuden Maailman 

Baseball- ja Softball-liiton (WBSC) jäsen. SBSL ei osallistunut CEB:n kokoukseen helmikuussa Ranksan 

Pariisissa. SBSL kansainvälisiä yhteyksiä hoiti Milton Jones.  
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Kilpailutoiminta  

SBSL kilpailulisenssin saamisen ehtona on seuran järjestämä etikettikoulutus pelaajilleen. Koulutuksen 

sisältönä ovat pelaajaa koskevat sarjasäännöt (mm. urheilullisuus ja doping).   

Tuomariringin vetäjänä toimi Milton Jones. Sarjavaliokuntana toimi Mikko Nikkilä ja Mauri Hautaniemi.  

 

Aikuiset - baseball   

Suomen Cup Pelaatiin Lahdessa 29. huhtikuussa. Helsinki Mets voitti.   

Eurocup  Espoo Expos ei osallistunut CEB järjestämään kansallisille mestareille tarkoitettuun Eurocup- 

turnaukseen.  Aikuisten SM-sarja pelattiin viiden joukkueen voimin. Sarjavastaavana toimi Jukka-Pekka 

Kurvinen ja Mikko Liljeberg. Runkosarjan kaski parasta pääsi suoraan paras viidesta finaaliin.  Mestaruuden 

voitti ensimmäistä kertaa Helsinki Mets Helsingin Puumista otteluvoitoin 3-0 (22-0, 19-0, 12-7).  

  

Runkosarja W L GB Helsinki Mets 14 2 - Helsinki Puumat 10 6 4.0 Espoo Expos 10 6 4.0 Tampere Tigers 6 10 

8.0 Lahti Pirates 0 16 15.0  

  

SM-sarjan palkinnot: Paras Lyöjä: Jukka-Pekka Kurvinen (Mets) Paras Syöttäjä: Jesse Bové (Mets) Rookie of 

the Year: Jorge Fuentes (Puumat) SM-sarja MVP: Jukka-Pekka Kurvinen (Mets) Finaalien MVP: Andres Mena 

(Mets) Vuoden Mäyrä: Timo Muro  

Sarjassa pelasi seitsemän joukkuetta. Sarjavastaavina toimivat Janne Ylänkö ja Riku Katajamäki. Suomi-

sarjan mestari tuli Eestista, Kiili Pantrid (Panthers) joka voiti Lintuvaaran XL5:tä 5-4.  

Suomi-sarja W T L GB Kiili Pantrid 10 0 2 - Lintuvaaran XL5 10 0 2 - Tampere Tigers 7 1 4 2.5 Helsinki Arsenal 

4 2 6 5.0 Nokia White Sox 4 8 0 6.0 Helsinki Boars 3 1 8 6.5 Turku Black Sox 2 0 10 8.0  

Suomi-sarjan palkinnot: Best Offense: Lassi Autio (Tigers) Best Defense: Jere Kaisitnen (XL5) Best Pitcher: 

Don Kilpela (White Sox) League MVP: Ville Patrikka (White Sox) Rookie of the Year: Petri Saranpää (XL5)  

 

Nuoret – baseball  

Nuorten toimintaa vetivät Milton Jones ja Mika Sarjanen. Jones piti muutamaa kouluestittelyä.  
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Maajoukkue  

Suomen baseball-maajoukkueella (Mäyrät) osallistui CEB C-pool turnaukseen Irlannin Ashbourneissa 

heinäkuussa vuonna 2018. Päävalmentajana toimi Antti Kumpulainen.    

Suomi pelasi 4 ottelua, voitti 2 ja häviti 2. Suomi – Kreikki 2-17 Irlanti – Suomi 7-0 Suomi – Slovenia 10-9 

Norja – Suomi 4-22  

Suomen sijoitus WBSC:in maailmaan ranking listalla: 57 (2017 – 61) Suomen sijoitus WBSC:in euroopan 

ranking listalla: 27 (2017 – 26)  

  

Euroopan baseball liitto CEB nosti Suomen baseball maajoukkueen Euroopanmestaruus karsintojen 

Slovakiassa pelattun B-lohkoon. Suomi pelaa vastaa Puola, Sveitsi, ja Slovakia. 

 

SUPERPESIS OY  

HUIPPUPESIS 

Miesten ja naisten Superpesikseen sekä miesten Ykköspesikseen otettiin käyttöön kokonaan uusittu 

sarjasopimus. Toimintaa ohjaavaa uusi sopimuskokonaisuus allekirjoitettiin marraskuussa huippuseurojen 

seurakokouksen yhteydessä. Lisenssikäsittelyä ja talousseurantaa uudistettiin ja ensimmäistä kertaa 

lisenssipäätökset sarjapaikkojen osalta tehtiin jo syksyllä. Taloustietoja analysoimassa ja jatkossa myös 

huippuseurojen seurakäynneillä mukana olivat Jussi Pyysalon lisäksi Vesa Lipsanen ja Juha Puhakka. Myös 

Antti Aine osallistui taloustietojen analysointiin ja päätösesityksen tekemiseen johtokunnalle. 

 

Superpesiksessä pelasi kaudella 2018 neljätoista miesten joukkuetta ja yksitoista naisten joukkuetta.  

Miesten superpesiksestä suoraan putosi Oulun Lippo Pesis ja tilalle nousi Kempeleen Kiri. Lisäksi Superpesis 

karsinnassa Siilinjärven Pesis voitti Haminan Palloilijat nousten Superesikseen pudottaen Haminan Palloilijat 

miesten Ykköspesikseen.  

 

Tilikauden 2018 tulos on 12 879,62 euroa voitollinen. 

Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Tommi Murto, KHT ja Hannu Sohlman, KHT. 
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TALOUS 

 

Liiton vuoden 2018 toiminnan kokonaistuotto oli 2 874 841,30 euroa ja tilinpäätöksen ylijäämä 250 666,56 

euroa. Toiminnallinen tulos ennen poistoja oli ylijäämäinen 266 564,81 euroa, poistoja tehtiin aineettomista 

hyödykkeistä, koneista ja kalustosta täysimääräisenä, yhteensä 15 880,25 euroa. Varsinaisen toiminnan 

tuottojen osuus suureni toimintavuonna edelliseen vuoteen verrattuna 290 735,59 €.  

Varsinaisen toiminnan kulut pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna -234 904,32 euroa.  Kulujen 

pieneneminen tapahtui henkilöstökuluissa palkoissa sekä lomapalkkavelan muutoksen osuudessa. 

Varainhankinnan tuotoissa lisenssituottojen osuus oli huomattavasti budjetoitua suurempi. Samoin sijoitus- ja 

rahoitustoiminnan tuottoja kertyi n. 51 000 € budjetoitua enemmän. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2018 liikuntalain perusteella oli 605 000 

euroa.  Lisäksi Pesäpalloliitolle siirrettiin 4 500 € avustus Valmentaa kuin nainen -hankkeen kuluihin.  

Seuratoimintaan kanavoitui juniorivalmennuspäälliköiden tuen muodossa tilikautena yhteensä noin 100 000 € 

mukaan lukien Itäisen alueen seuratuet. Maakuntayhdistyksiin kanavoitui edelleen yhteistoimintasopimuksina 

tilikaudella 19 000 euroa.  

 

Tulevaisuudessa pesäpalloliikkeen uudelleen organisoituminen asettaa myös jatkossa taloudellisia haasteita ja 

varainhankinnan edelleen kehittäminen on myös tulevaisuuden haaste. 

Oman varainhankinnan määrä oli bruttoarvoltaan 1 467 298,01 euroa ja nettoarvoltaan 1 418 988,08 euroa. 

Varainhankinta koostuu kilpailutoiminnan tuotoista ja eri yritysten sekä yhteisöjen kanssa tehdyistä 

sopimuksista.  

 

PESÄPALLOLIIKKEEN ORGANISAATIO 2018 

Pesäpalloliiton päätösvaltaa käytetään liittokokouksessa. Liiton hallituksena toimii liittojohtokunta. 

Pesäpalloliiton johtokunnan muodostaa jäsenten valitsemat edustajat. Liittojohtokunta kokoontui 

kertomusvuonna kahdeksan kertaa, ja sen jäseninä toimivat Ossi Savolainen (puheenjohtaja), Antti Aine (1. 

varapuheenjohtaja), Sami Ritola (2. varapuheenjohtaja), Rauno Airas, Jussi Meriläinen, Timo Mäkelä, Johanna 

Seppälä, Hannu Toivonen, Tanja Vehniäinen sekä Ossi Viljanen. Johtokunnan kokouksissa esittelijänä toimi 

toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja sihteerinä toimistopäällikkö Merja Ahokas. 

Jokaisella viidellä alueella toimintaa johti alueen johtoryhmä apunaan asiantuntijatiimit. 
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Pesäpalloliitolla on jäsenmaksun maksaneita jäsenseuroja 156. Liitto oli toimintavuoden aikana jäsenenä 

seuraavissa yhteisöissä: 

Confederation of European Baseball 

European Softball Federation 

Word Baseball Softball Confederation, 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu 

Hämeen Liikunta ja Urheilu 

Keski-Suomen Liikunta ry 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry 

Suomen Olympiakomitea 

 

 

Tilintarkastajat 

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet Hannu Sohlman KHT ja Tommi Murto HTM, 

varatilintarkastajina Markku Tynjälä KHT ja Kari Miettinen KHT.   

Sisäisenä valvontatilintarkastajana on toiminut Hannu Sohlman KHT, KHT-yhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy:stä.    

 

Henkilöstö  

 Vuoden 2018 lopussa Pesäpalloliitossa työskentelivät seuraavat henkilöt: 

Toiminnanjohtaja   Arto Ojaniemi 
Urheiluyksikön johtaja  Mikko Huotari 
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Jussi Pyysalo 
Toimistopäällikkö  Merja Ahokas 
Koulutus- ja kilpailusihteeri  Helena Koukkari 
Tapahtumapäällikkö  Sanna Regwan 
Viestintäpäällikkö  Antti Kallio 
Sisällöntuottaja  Antti Haapasalo  
Itä-Suomen aluejohtaja  Pirjo Mäkelä  
Seura- ja nuorisotoimintapäällikkö Jari Malinen 
Kilpailupäällikkö  Timo Lamminen 
Asiantuntija   Satu Mikola 
Aluevastaava/Keskimaa  Mika Mikola  
Aluevastaava/Läntinen alue  Maija Viljanen  
 
Seurakehittäjät  Ville Pulkkinen 
   Mika Härkin 
   Juha Kuoppala 
   Perttu Hautala  
Toimistoassistentti  Anriika Heinonen (äitiyslomalla) 
   Ilona Näätänen (äitiysloman sijainen) 
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Sarjaohjelma-  
ja tulospalvelupäällikkö  Jarmo Kokkonen 1.5. – 30.11.2018 

 

Edellä mainittujen lisäksi Pesäpalloliitto on työllistänyt henkilöitä mm. kilpailu- ja 

koulutustoiminnassa tuntipalkka- ja palkkioperusteisesti.  

 

Työhyvinvointia tuettiin ennakoivan työterveyshuollon käytäntöjen ja kohdennettujen 

toimenpiteiden avulla. Vuoden 2018 lopulla hankittiin työntekijöiden käyttöön Smartum kulttuuri- 

ja liikuntaseteleitä. 

 

Esitys yljäämästä 

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

 


