
Liite 1: Pesisliikkari / Seuran taidot 
 
Case: Jyväskylän Pesisliikkari 
 

1. Päiväkodeille jalkautuminen ja monikanavainen markkinointi 
 
Jyväskylän Pesisliikkari on ympärivuotista toimintaa. Syksyllä ja talvella 2018-2019 ohjattuja 
vuoroja oli kahdessa eri kaupunginosassa 1*/viikko. Keväällä ja kesällä ulkokaudella liikkaria 
pidetään keskusta-alueella sijaitsevan koulun tekonurmikentällä kahdelle eri ryhmälle 1*viikko. 
 
Syksyllä 2018 saatiin sovittua päiväkotikäyntien ohella myös kaupungin maksamia kerhotunteja 
noin 30. Kaupunki maksoi järjestävälle seuralle Jyväskylän Kiri & Kirittäret junioreille 30e/ tunti. 
Markkinointia tehtiin myös Facebookissa (kts. myöh) 
 
Keväällä 2019 Jyväskylän jokaiseen päiväkodin johtajalle ja apulaisjohtajalle (yhteystiedot 
internetistä) lähti sähköposti, jossa kerrottiin mahdollisuudesta maksuttomaan pesistuntiin 
avaimet käteen -periaatteella. Tunnin pitäjä tulisi varustekassin kanssa paikalle. Sovittuja 
päiväkotikäyntejä tuli yhteensä 28 ja yhdellä päiväkodilla pidettiin 1-3 tuntia kerrallaan. 
Ryhmäkoko oli keskimäärin n. 15 lasta, joten yhteensä tavoitettiin lähes 1000 lasta pesistunnin 
merkeissä. Jokainen lapsi sai ilmaisohjelma canva.com:ssa tehdyn flyerin mukaansa.  
 
Jyväskylän Pesisliikkaria markkinoitiin paitsi päiväkodeilla, myös sosiaalisessa mediassa. Canva.com 
-osoitteessa tehtiin maksuton markkinointiflyeri, joka tallennettiin jpg-muodossa. Jpg-muotoa voi 
käyttää sosiaalisessa mediassa. Jpg-flyeri jaettiin noin kymmenen ihmisen Facebook-tilillä sekä eri 
Facebook-ryhmissä. Jyväskylän Kiri & Kirittäret osti lisäksi Facebook-tilaa 20 eurolla. Myös 
esimerkiksi lapsiperheille suunnattuja Facebook-ryhmiä Jyväskylässä on useita. Jyväskylä – 
Puskaradio -ryhmässä taas on lähes 25.000 jäsentä, joten tieto Pesisliikkarista levisi halvalla ja 
helposti useiden tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien ihmisten tietoisuuteen. Pesisliikkaria 
mainostettiin myös useassa eri päiväkoti- ja lapsiperheille suunnatussa tapahtumassa. 
Toimintapisteellä pääsi lyömään isoa palloa, lisäksi kaikille halukkaille jaettiin flyeri. 
Päiväkoti-, tapahtuma ja Facebook-markkinoinnin johdosta lapsia Pesisliikkariin kaudelle 2018-
2019 tuli noin 130. Pesispassi hankittiin jokaiselle (kts. myöh.) 
 
Kaikessa markkinoinnissa on mukana ollut Jyväskylän Pesisliikkarille 150 eurolla suunniteltu logo, 
joka on vapaasti myös muiden Pesisliikkarien käytössä. Logon on saanut maksutta Pesäpalloliiton 
Keskimaan aluevastaava Perttu Hautalalta.  
 
Startteja ja markkinoinnin tehohetkiä on syyskuu, tammikuu ja huhti-toukokuu, jolloin 
päiväkotikäyntejä ja muuta markkinointia tehdään tehostetusti. 
 
Jaettavassa esitteessä: 
 

- Erotu massasta! 

- Kerro sisältö tarkasti: Kenelle tarkoitettu, pesisliikkarin kesto, paikka, vakuutus, hinta.  

- Oheistoiminnoista info (palkitsemiset, t-paidat, esittely edustusjoukkueen pelissä jne.)  

- Info ilmoittautumisesta, missä ilmoittaudutaan, paljonko mahtuu ja koska viimeistään 

ilmoittauduttava? 



- Lyhyesti sisältö: mitä pesisliikkarissa tehdään ja mitä sinne tarvitsee mukaan? 

- Vastuuhenkilön yhteystiedot. 
 

2. Kannustavien ja osaavien ohjaajien rekrytointi ja kouluttautuminen 

Talvikaudella ohjaajia oli paikalla aina 2-3 ja kevät-kesäkaudella parhaimmillaan 6-7. Myös 
aktiivisimmat vanhemmat osallistuivat ohjaukseen. On huomattu, että noin kymmentä lasta kohti 
olisi hyvä olla yksi ohjaaja. Talvikaudella ryhmät olivat keskimäärin 10-20 lapsen kokoisia ja kevät-
kesäkaudella jopa 50 lapsen kokoisia. Pesisliikkarin vastuuvetäjät ovat 1-tason kokonaisuudessaan 
läpikäyneet seuran kannustavat ja osaavat GF-tyttöjen valmentajat. Apuohjaajina ovat toimineet 
seuran omat juniorit, Kirittärien pelaajat sekä pitkään pesiksen parissa olleita valmentajia. Korvaus 
vastuuvetäjälle on 20e / tunti ja apuohjaajalle 10e / tunti. Toimintamaksulla (kts. myöh.) on 
katettu kulut, voittoa ei ole lähdetty hakemaan. 
 
Rekrytoinnissa: 

- Kartoita seurasi nykyiset ja entiset pelaajat.  

- Seuran sisäinen kysely -> hyödynnä pelaajien sisarukset ym. lähipiiri.  

- Varmista, että saatte toimintaan riittävästi toimintaan sitoutuneita ohjaajia.  

- Hyviä apuohjaajia pesisliikkariin ovat seuran junioripelaajat.  

- Pyri saamaan kesän pesiskouluohjaajat mukaan toimintaan uudelleen – sisäistä 

mentorointia (esimerkiksi ohjaajaparina uusi ja kokenut ohjaaja).  

- Pyri hyödyntämään vanhempien apu ohjaustehtävissä.  

Ohjaajien koulutuksessa: 

- Hyödynnä Pesäpalloliiton koulutuksia.   

- 105 pesäpallo-onnistumista sekä 1-tason koulutukset luovat hyvää pohjaa toiminnalle.  

- Ota yhteyttä alueesi seurakehittäjään.  

- Liikunnan aluejärjestöt järjestävät myös ohjaajakoulutuksia.  

- Tutustu alueesi muiden seurojen liikkaritoimintaan.  

 
3. Ilmoittautumisen selkeys ja pesispassin hankkiminen 

 
Ilmoittautuminen on tapahtunut seuran www-sivuilla ja osoite on mainittu myös jaetussa flyerissa. 
Ilmoittautumislomake on laadittu siten, että Pesispassien hankinta on voitu tehdä nippuna. 
Lomakkeen tiedot ovat sellaisenaan liitetty Excelinä lisenssikaupassa passeja hankittaessa. 
Pesisliikkarilla on omat sivut www.kirijuniorit/pesisliikkari, jossa canva.com -ilmaisohjelmalla tehty 
flyerikin on jpg-muodossa. Ilmoittautumisosoite on 
https://www.kirijuniorit.fi/pesisliikkari/ilmoittautuminen/. Lomake kannattaa laatia siis siten, että 
kysytyt tiedot ovat järjestyksessä 1. Lapsen etunimi 2. Lapsen sukunimi 3. Lapsen hetu 4. Huoltajan 
puhelinnumero muodossa xxx-xxxxxxx 5. Huoltajan sähköpostiosoite 6. Lähiosoite 7. Postinumero 
8. Postitoimipaikka. Lomakkeella kysytään myös hintaan sisältyvän t-paidan kokoa, kuvauslupaa 
sekä ensisijaista harjoitusvuoroa. 
 

- Tee ilmoittautumislomake seuran sivuille.  

http://www.kirijuniorit/pesisliikkari
https://www.kirijuniorit.fi/pesisliikkari/ilmoittautuminen/


- Mieti minkälaisia pesisliikkarin ryhmiä teillä on tarjolla. Vaihtoehtoina esim. perheliikkari 2-

3 vuotiaille, 4-5 -vuotiaille oma ryhmä ja 6-vuotiaille oma ryhmä.  

- Pesisliikkari on pesispassillista toimintaa. Pesispassi on voimassa 1.4.-31.3. 

- Voit ostaa useampia pesispasseja kerralla, tarkempia ohjeita saat alueesi seurakehittäjältä.  

- Pesispassin ostamiseen tarvitset lapsen nimen, henkilötunnuksen, osoitteen, vanhemman 

puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Mieti myös tarvitsetko muuta tietoa, esimerkiksi 

t-paidan koon.  

- Takaraja ilmoittautumiselle kannattaa asettaa siten, että pesisliikkarin vastuuohjaaja ehtii 

vielä sen jälkeen tekemään ryhmäjaot, laittamaan infot yms.  

 
4. Hyvän liikuntatilan ja -ajan varaus 

 
Ajankohdat syksyn ja talven Pesisliikkarille olivat perjantaisin klo 17.00-18.00 ja sunnuntaisin klo 
10.00-11.00. Vuorot olivat kouluilla, joiden liikuntavälinevarastoon oli avain. Näin 
”Pesisliikkarikassien” (kts. myöh.) lisäksi saatavilla oli paljon erilaisia välineitä, patjoja ja muita 
virikkeitä. Kevät-kesäkaudella ajankohdat olivat keskiviikkona 18.15-19.15 ja perjantaisin klo 
17.00-18.00. Suositumpi oli keskiviikon aika, perjantaisin moni lapsiperhe suuntaa viikonlopun 
viettoon. Kahdeksaan asti Pesisliikkaria ei kannata pitää lasten iltatoimien vuoksi. Parhaat ajat 
ovatkin 17-18 ja etenkin 18-19. Kevään ja kesän Pesisliikkari pidetään tekonurmikentällä, jonka 
yhteydessä on kaupungin ehkä paras lasten leikkipuisto ja monitoimikenttä. Lapset viihtyvätkin 
alueella ennen ja jälkeen liikkarin. Tekonurmikentällä on myös tenavakentän rajat piirrettynä. 
Salivuorot ovat maksuttomia ja tekonurmikentästä veloitetaan 10,50e / tunti.  
 
Ole ajoissa liikkeellä, selvitä mistä ja milloin salivuorot  tulee varata. Monessa kunnassa talven 

vuorot anotaan jo keväällä. Onko mahdollista, että pesisliikkarilla ja G-ikäisillä on peräkkäiset 

salivuorot? Mieti etukäteen kuinka suuria ryhmiä voitte ottaa. Tarvitaanko esim. kaksi tunnin 

vuoroa? 

 
5. Kohtuullisen maksun asettaminen ja yhtenäisen paidan hankkiminen 

 
Sekä syys-talvi- ja kevät-kesäkauden toimintamaksu on 30e eli vuodessa 60e. Hintaan kuuluu 
vakuutuksellinen pesispassi sekä Jyväskylän Pesisliikkariin suunnitellulla logolla varustettu t-paita. 
Hinta on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena, ainoastaan kulut katetaan.  
 

- Laske tarkasti kulut (ohjaajat, välineet, salivuokrat, pesispassit, liikkarituote esim. t-paita).  

- Selvitä alueesi yhteistyökumppanimahdollisuudet (esim. pankit), joiden tuella hintaa 

saataisiin alas.  

- Onko toiminnan tarkoitus tuottaa voittoa vai sitouttaa lapsia ja perheitä toimintaan? 

- Ensimmäiset 2-3 kertaa kannattaa antaa lasten kokeilla maksutta.  

 
  



6. Sopivien välineiden hankkiminen 

Liikkarissa on käytetty seuraavia välineitä: isoja palloja, tennispalloja, sulkapalloja, 

salibandypalloja, tennismailoja, kartioita, lattiamuotoja, hernepusseja, patjoja, vanteita, maaleja, 

penkkejä, aitoja, pesäpallomailoja, räpylöitä, puolapuita, köysiä, paperipalloja. 

Neuvoja välinehankintoihin: 

- Kartoita ajoissa seurasi välineet, joita voitte hyödyntää.  

- Pyri monipuolisuuteen (105 pesäpallo-onnistumista) välineiden hankinnassa.  

- Täyden varustuksen valmiiksi ostaminen on iso satsaus – mieti, voitko kerätä esimerkiksi 

seuran sisältä vanhoja varusteita tai sovi koulujen kanssa, jos mahdollista esimerkiksi 

räpylöiden tai muiden liikuntavälineiden lainasta.  

- Muista, että pienempien kanssa pärjää vähemmillä pesisvarusteilla (pehmeä pallo, pehmo-

/tennismailat).   

- Voit myös tehdä itse osan välineistä pesisliikkariin (esim. paperipalloja).  

 

7. Laadukas ja säännöllinen sisäinen tiedotus 

Piilokopiona lähetetään sähköpostiin säännöllisesti ajankohtaisia uutisia ja mahdollisia poikkeuksia 

normaaleista harjoitusvuoroista. Käytössä on myös SurveyPal-tunnukset, jonka avulla kysytään 

palautetta toiminnasta. 

 
8. Harjoitusten sisältö 

 

Sisältöjen pohjana on ollut 105 Pesäpallo-onnistumista -materiaali ja pesisvalmennus.fi 

(http://www.pesisvalmennus.fi/Portals/0/PDF/GF_harjoitukset.pdf) 

9. Lasten palkitseminen 
 
Jokainen lapsi palkitaan seuran kauden päätöstilaisuudessa mitalilla. Lisäksi huomioidaan 
erityistapaukset.  
 

10. Joukkuetoimintaan ohjaaminen 
 
Syksyn ja talven pesisliikkari on 3-6- vuotiaille ja kevään ja kesän 4-7-vuotiaille. 7-vuotiaita 
ohjataan Pesisliikkarikauden aikana G-junioreiden harjoituksiin. Läpi kesän pyörii seuran 
pesiskoululaisten ja nuorempien junioreiden pelipäivät, joihin vanhimmat pesisliikkarilaisetkin 
ovat osallistuneet. Kesän pesisliikkarikausi loppuu elokuun lopussa, jolloin on jo tiedossa tulevan 
syksyn G-junioreiden harjoitusajat. Kaikille seuraavan kesän G-juniori-ikäisten vanhemmille lähtee 
muutamaan otteeseen tieto joukkuetoiminnan käynnistymisestä.  
 

- Markkinoi hyvissä ajoin kesätoimintaa. 

- Hyvissä ajoin ennen pesisliikkarin loppumista kartoita seurasi G- ja F-ikäisten toiminta.  

- Markkinoi joukkuetoimintaa pesisliikkarin vanhimmille ikäluokille.  

http://www.pesisvalmennus.fi/Portals/0/PDF/GF_harjoitukset.pdf


- Tarjotkaa lapsille mahdollisuus osallistua kesällä seuran omiin ja alueen järjestämiin 

pienpesisturnauksiin. 

- Pyrkikää siihen, että samat ohjaajat, jotka pitävät pesisliikkaria ovat myös 

pienpesisjoukkueen valmentajina. Lapset sitoutuvat paremmin toimintaan, kun on tutut 

valmentajat.  

 
 


