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Taustaa
30.10.2018 Johtoryhmä hahmottelee ensimmäisen strategiaversion 2019-2021 
18.12.2018 Johtoryhmä päättää aloittaa valmistelut strategia 2022 laatimiseksi
17.1.2019  Kilpailutiimi päättää aloittaa pitkän tähtäimen suunnittelutyö

6.4.2019 Kilpailutiimi laatii suunnitelman, jonka tavoitteena on joukkuemäärän lisääminen sekä 
urheilullisen tason nostaminen Eteläisellä alueella.

7.4.2019 Johtoryhmä laatii suunnitelman, jonka tavoitteena on harrastajamäärien lisääminen 
kasvun kannalta potentiaalisilla paikkakunnilla. 

13.4.2019 Seuraseminaari vaikuttaa Eteläinen alue 2022 –strategian sisältöön.
25.4.2019 Johtoryhmä vahvistaa strategian.

26.4.2019 Aluevastaava aloittaa valmistelut strategian toteuttamiseksi

Syksy 2019 Uusi suunnitelma täydessä toteuttamisen vaiheessa. (Keskeiset vanhat työtehtävät 
hoidetaan vuoden 2019 loppuun.)



Olemme:

kasvava 
urheilullinen
rohkea
järjestelmällinen



Tavoitteet:
Vuonna 2022:
• 5 900 lisenssiä 
• 50 G-F-joukkuetta
• 50 juniorityötä tekevää seuraa 
• Alueleireillä 70 G-E-joukkuetta, 50 D-joukkuetta ja 30 C-B-joukkuetta
• Kilpasarjoissa pelaa 12 Eteläisen alueen joukkuetta/sarja (E-C-ikäluokat) 

Lisäksi:
• Seurat ovat tyytyväisiä alueen palveluihin.
• Alueen joukkueet menestyvät valtakunnan leireillä.
• Pelaajat eivät hakeudu alle 14-vuotiaana toiseen pesäpalloseuraan harrastamaan.
• Koulutus ja valmennuskeskus on aktiivisessa toiminnassa. 
• C-ikäluokka pelaa säännöllistä talvisarjaa. 
• Juniorijoukkueiden taustahenkilöiden määrä on 4 aikuista/joukkue.
• Maakunnalliset lohkot toteutuvat G-F- ja E-pelisarjassa (V-S, Kymenlaakso, Uusimaa).
• Alueellamme käynnistyy olosuhteiden parantamiseen tähtääviä hankkeita 



Uusien joukkueiden pienpesistoiminnan laajentaminen maakunnissa (mahdollinen hanke/ pelaapesistä.fi) 

Pesisliikkari-toiminnan laajentaminen talvikaudella. 

1-2- uuden G-F- joukkueen perustaminen vuosittain (olemassa olevat seurat)

Uusien G-F-joukkueiden perustaminen (uudet paikkakunnat)

Kasvun kannalta potentiaalisten seurojen tukeminen. 

Innovatiivisen markkinointiviestinnän tekeminen.

Joukkueenjohtajien tukeminen ja kouluttaminen.

Suunnitelmallinen vaikuttaminen olosuhdepäättäjiin.

Aikuisten harrastepelaamisen tukeminen. 

E-ikäluokassa siirtyminen kokonaisuudessaan 3 palon pelaamiseen. 

E-ikäluokassa sarjatoiminnan suunnittelukokouksen järjestäminen yhdessä joukkueiden kanssa.

E-pelisarjan suuntaaminen uusille ja E-nuoremman ikäluokan joukkueille sekä F-ikäluokan tavoitteellisille joukkueille. 

Pienpesisjoukkueille mahdollisuus osallistua F-aluesarjaan syyskaudella. 

G-aluesarjan toteuttaminen JunnuSuperissa (6vs6-pienpesis).

Ylialueellinen yhteistyö kilpasarjojen muodostamiseksi kausilla 2020-2021

Talvisarjatoiminnan käynnistäminen 

Yläkoululeiritystoiminnan aloittaminen koulutuskeskuksessa

2-tason koulutusten järjestäminen koulutuskeskuksessa

Ennakoivan seuraviestinnän ja toiston lisääminen

Päätöksenteon perustaminen järjestelmälliseen tilastointiin, palautteen analysointiin sekä taustatyöhön 

To
im

en
pi

te
et

 



2019 2020 2021 2022
4750 lisenssiä
25 GF-joukkuetta
35 seuraa

5200 lisenssiä
40 GF-joukkuetta
40 seuraa

5600 lisenssiä
45 GF-joukkuetta
45 seuraa

5900 lisenssi
50 GF-joukkuetta
50 seuraa

Päätöksenteon perustaminen järjestelmälliseen tilastointiin, palautteen analysointiin sekä taustatyöhön

Valtakunnallinen painopiste: viestintä Valtakunnallinen painopiste: tuomaritoiminta Valtakunnallinen painopiste:? Valtakunnallinen painopiste: ?

2020 painopistepaikkakuntien kartoitus ja pohjatyö

Innovatiivisen markkinointiviestinnän toteuttaminen

Ennakoivan seuraviestinnän ja toiston lisääminen 

Pelaapesistä.fi - projekti 

JunnuSuper- sarjan joukkuemäärän kasvattaminen

Pienpesiksen markkinointi

Uusien joukkueiden perustaminen

Pesisliikkari-toiminnan laajentaminen

Jojo-kouluttaminen

Valmentajakouluttaminen 

Yläkoululeirityksen aloittaminen

Painopistepaikkakuntien uuden toiminnan käynnistäminen

2021 painopistepaikkakuntien kartoitus ja pohjatyö

Talvisarjan pilotointi

Pelaapesistä.fi-toiminnan laajentaminen (lapset)

Maakunnallisten lohkojen tekeminen G-F-sarjaan

Kilpasarjojen tuottaminen  tarvittaessa ylialueellisesti

Sääntöuudistu E-pelisarjaan

Uusien G-F- joukkueiden perustaminen

Jojo-kouluttaminen

Valmentajakouluttaminen 

Yläkoululeirityksen jatkumon varmistaminen

Teemaleirin järjestäminen (lukkaricamp tms)

Painopistepaikkakuntien uuden toiminnan käynnistäminen

2022 painopistepaikkakuntien kartoitus ja pohjatyö

Talvisarjan laajentaminen

Pelaapesistä.fi - vakiinnuttaminen (lapset) 

Kilpasarjojen tuottaminen tarvittaessa yli-alueellisesti

Kilpa- ja pelisarjojen joukkuejaon muodostaminen yhdessä alueen ja 
seurojen kanssa. 

Maakunnallisten lohkojen E-pelisarjaan.

Kilpasarjojen uudistuksen vakiinnuttaminen.

3 alueleirin toteuttaminen

Uusien G-F- joukkueiden perustaminen

Jojo-kouluttaminen

Valmentajakouluttaminen 

Alueellisten teemaleirien määrän lisääminen.

Strategia 2026 työn aloittaminen.

Painopistepaikkakuntien uuden toiminnan 
käynnistäminen

Uuden strategian aloittaminen

Talvisarjan vakiinnuttaminen

Kilpasarjojen tuottaminen oman alueen 
joukkueiden voimin. 



Painopistepaikkakunnat (kasvu):
Vertailussa on huomioitu olosuhteiden riittävyys talvi- ja kesätoiminnalle, kilpailevien lajien 
vaikutus alueella sekä seuratoiminnan edellytykset kehittymiselle. Seurakehittäjän työpanos 
kohdentuu painopistepaikkakunnille.  Seurakehittäjä = uudisraivaaja.
Lista on tärkeysjärjestyksessä. 

Kymenlaakso:
1. Kotka

Uusimaa:
1. Lohja & Vihti
2. Kerava & Järvenpää
3. Hämeenlinna tai Riihimäki tai Vantaa

Varsinais-Suomi:
1. Salo
2. Lieto
3. Kaarina
4. Turku
5. Uusikaupunki




