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TÄRKEIMMÄT STRATEGISET VALINNAT  
 

 

 
	  

	  

	  

 
 
 
 

VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET AJALLA 2020-2022 
 

 

 

Lisää uudistusohjelmasta: www.pesis.fi/pesapalloliitto/tulevaisuudenkuva/ 

 

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA ARVIOINTI 

Vuosi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Lisenssit 15 500 17 500 18 500 20 000 22 000 24 000 

Harrastajia 
Eurot + 2017 

 
25 000 

 
30 000 

 

 
35 000 

 

 
40 000 

 

 
45 000 

 

 
50 000 

 
Seuroja – 
toimivia 

171 180 188 196 204 212 

Kumppanuus 
Eurot  

     405 000 350 000 400 000 450 000 
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JÄRJESTÖTOIMINTA JA AIKATAULUT 2020 
 

1. Suomen Pesäpalloliitto ry:n kevät- ja syyskokoukset 
 
Kevätkokous Tampere 18.4.2020  
Syyskokous Jyväskylä 21.11.2020 
 
Liittojohtokunta 
 
7-8 liittojohtokunnan kokousta 
 
30.1.2020  Tampere 
12.3.2020  Tampere 
18.4.2020  Tampere 
3.7.2020 Pori 
5.-6.8.2020  Jämijärvi 
9.10.2020  Helsinki 
5.11.2020    Tampere 
21.11.2020 Jyväskylä 
 

• Päättää toimintasääntöjen mukaiset asiat 
• Valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista ja tekee päätökset suunnitelman 

vaatimista käytännön toteutuksista 
 
Muut päätapahtumat 
6.-7.2020  Henkilöstöpäivät, Tampere 
7.-8.2.2020  Aluepäivät, Tampere 
13.-18.7.2020 Tenavaleiri, Loimaa 
3.-4.7.2020     Itä-Länsi, Pori 
5.-10.7.2020  Suurleiri, Rauma, Eurajoki ja Laitila 
20.-25.7.2020  Nuorisoleiri, Kuopio ja Siilinjärvi 
28.7.-1.8.2020  Naperoleiri, Kajaani 
25.-26.9.2020  Aluepäivät, Tampere 
10.-11.10.2020 Päätösristeily 
19.-20.11.2020 Henkilöstöpäivät, Jyväskylä 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
25.4.2020 Lapua-Pori, Fuengirola, Espanja 
26.4.2020 Vimpeli-Kouvola, Fuengirola, Espanja 
 
 
 
Henkilökunta 

Toimintavuoden 2020 aikana liiton palveluksessa on 23 päätoimista ja yksi osa-aikainen 
työntekijää. 
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Toimipisteet 

Liiton toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Turussa, Tampereella, Porissa, Seinäjoella, 
Oulussa ja Siilinjärvellä.  

 

Jäsenistö 

Liiton jäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt seurat ja maakuntayhdistykset. Aluetoimijoille 
järjestetään kohtaaminen kahdesti vuodessa 

 
Jäsenyydet 

Suomen Olympiakomitea ry 

Suomen Pesäpallomuseoyhdistys ry 

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 

LiiKe ry 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 

Keski-Suomen Liikunta ry 

Lounais-Suomen Liikunta ry 

Confederation of European Baseball 

International Baseball Federation – IBAF 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMAT TOIMINTA-ALOITTAIN 
 

HALLINTO 
 

Vastuuhenkilöt 
Arto Ojaniemi, Merja Ahokas, Ilona Näätänen, Anriika Heinonen 
 
Sidos uudistusohjelmaan ja strategisiin valintoihin 
Uudistusohjelman mukaan talouden ja hallinnon varmistaminen siten, että kaikki 
strategiset tavoitteet, joilla tähdätään vuoteen 2022, toteutuvat toimintasuunnitelmassa 
2020 ohjelman mukaisesti ja varmistavat jatkumon vuoteen 2022. 
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TAVOITTEET 
 
Päätavoitteet 

• Varmistaa strategisten valintojen eteneminen 
• Motivoida henkilökunta tavoitteisiin sitoutumiseen 
• Varmistaa resurssien kautta edelleen harrastajamäärien kasvu ja seuratoiminnan 

kehittäminen sekä tukeminen 
• Pesäpallon johtamisjärjestelmän ja organisaation uusiminen 

Tukitavoitteet 

• Toimijoiden motivointi kehityskeskusteluiden avulla 
• Juhlavuoden 2022 valmistelut  
• Pesäpallon kasvuohjelman jalkauttaminen myös kasvukeskuksiin 
• Pesäpallon TSG-ohjelman valmistelu vuoteen 2022 

 
TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
 
Päätoimenpiteet  

• Toiminnan arviointi liittojohtokunnan toimesta  
• Toimijoiden tukeminen ja talouden seurannan edelleen jäntevöittäminen 
• Henkilökunnan vastuun lisääminen uudistustyössä 

Tukitoimenpiteet  

• Kaikkien toimijoiden motivointi – pesäpallo keskiössä 
• Juhlavuoden rakenteellinen toimintasuunnitelma valmis 
• Juhlavuoden 2022 rahoitussuunnitelman varmistaminen 
• Päättäjien informointi kansallispeliprojektin osalta 

 

ARVIOINTI – INDIKAATTORIT, JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMISTA 

• Arvioinnin suorittaa liittojohtokunta jokaisessa kokouksessaan – teemana 
kolmannesvuosittain 
 

• Talouden seuranta, toiminnalliset tulokset, kontaktit yhteiskunnallisiin päättäjiin, 
toimialakohtaiset arvioinnin liittojohtokunnan toimesta  
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KILPAILUTOIMINTA 
 

TAVOITTEET  

1. Laadukas harrastajamääriä lisäävä perustoiminta 
2. Laadukas harrastajamääriä lisäävä kehitystoiminta 
3. Kilpailutoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen 
4. Kilpailutoimen viestinnän toteuttaminen 

 

TOIMENPITEET 

1.1 Laadukkaan kilpailutoiminnan järjestäminen 

1.2 Yli-ikäisyyspäätökset johdonmukaisesti  

1.1.1 Prosessin tehostaminen 

1.1.2 Rajoituksien tarkastaminen 

1.3 Edustusoikeusmääräyksien arviointi ja kehittäminen 

1.4 Maakuntasarjojen hallinta 

 

2.1 Lajirajat ylittävä kehitystyö kilpailutoiminnassa – benchmarking 

2.2 Sarjojen kehitystyö  
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2.2.1 Toimintaperiaatteet sarjojen järjestämiseen näkyvämmäksi 

2.2.2 MSU halli 2020 laadukas ja taloudellisesti järkevä toteutus 

2.2.3 NSU halli 2021 valmistelu 

2.2.4 TSU 2021 valmistelu 

2.3 TTK kehitys: Kirjaamisohjelma ja tulospalvelu 
 

3.1 Kenttäolosuhteiden mallinnus 

3.2 Kohdeseurojen sparraaminen ja niille sopivan tuen etsiminen 

3.3 Sarjajärjestelmien ja ohjelmien valmistelu kaudelle 2021 

3.4 Työpajatoiminta 
 

4.1 Pesis.fi kilpailupuoli muutetaan toimivaksi tiedonhakupaikaksi/tiedotuskanavaksi 

4.2 Q&A toteutus: Priorisoidaan tärkeysjärjestys (Siirtoasiat, karenssit, ottelusiirrot) ja 
viestitään olemassa olosta. 

4.3 ”PPL kilpailutiedottaminen" -kanavan käyttöönottaminen 

 

LEIRITOIMIALA 
 
TAVOITTEET 

1. Talouden näkökulmasta yhtenäinen ja kestävä tapa toteuttaa alue – ja valtakunnallinen 
leiritoiminta. Vastuu: Arto Ojaniemi, Juha Kuoppala, aluevastaavat 
 
2. Laadukkaasti toteutetut valtakunnalliset ja alueelliset leirit. Vastuu: Juha Kuoppala, 
Mikko Huotari, aluevastaavat 
 
3. Alue- ja valtakunnallisten leirien toimintatapojen yhtenäistäminen. Vastuu: Juha 
Kuoppala, Mikko Huotari, aluevastaavat 
 
4. Leiritoiminnan kehittäminen, painopistealueena kilpailu- ja tuomaritoiminta. Vastuu: 
Mikko Huotari, Juha Kuoppala, Niina Lämsä, Timo Lamminen  
 
TOIMENPITEET JA AIKATAULUT 

1.1. Leirisopimukset, leirijärjestäjät, yhteistyökumppanuudet 
• oikeudenmukaisesti 
• yhtenäisessä aikataulussa 

Vastuu: Arto Ojaniemi, Juha Kuoppala, Jussi Pyysalo 
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1.2. Yhteistyö kunta – ja kaupunkipäättäjien kanssa  

• ennakkotyö 
• leirin aikainen yhteistyö 
• palautekeskustelut ja kiittäminen 

Vastuu: Mikko Huotari, Juha Kuoppala 
 

1.3. Sisäiset vastuut ja osallistuminen alue- ja valtakunnanleirien yhteydessä 
Vastuu: Mikko Huotari, Juha Kuoppala, Niina Lämsä 

 
 

2.1.  Leirinjärjestäjien oppaan päivitystyö ja käyttöönotto 
Vastuu: Mikko Huotari, Juha Kuoppala, Kimmo Hirsilä, Mika Mikola, Pirjo 
Mäkelä, Maija Viljanen 

 
2.2.  Ruokailuiden toimiva ja laadukas järjestäminen 

Vastuu: Juha Kuoppala 
 
 
3.1.  Yksi liike – tapa toteuttaa, alueellinen kattavuus, sisäiset vastuut 

Vastuu: Juha Kuoppala, Mikko Huotari, aluevastaavat 
 
3.2.  Alueleirien koulutustilaisuudet osaksi kokonaisuutta 

Vastuu: Juha Kuoppala, Mikko Huotari, aluevastaavat 
 
3.3.  Yhteydenpito leirijärjestäjien kanssa, työnjako PPL:n henkilökunnan kesken.  

Vastuu: Mikko Huotari, Juha Kuoppala 
 
 
4.1. Kilpailujärjestelmien kehittäminen sekä yhtenäinen ja tehokas kilpailutoiminnan 
järjestäminen 
 

1. Kilpailupäälliköiden yhtenäiset käytänteet sekä hyvien käytänteiden jakaminen 
2. Kilpailumääräysten päivittäminen ja yhtenäistäminen valtakunnallisten 

kilpailumääräysten mukaisiksi 
3. Sarjajärjestelmäkaavioiden päivitys 
4. Kilpailujärjestelmien tarkastelu tuleville vuosille 
Vastuu: Juha Kuoppala, Timo Lamminen, Mikko Huotari 

 
4.2. Tuomareiden määrä, tuomaritarkkailijoiden määrä (prosessi/aikataulu/määrät) 

Vastuu: Niina Lämsä, Mikko Huotari, Juha Kuoppala 
 

4.3. Yli-ikäisyyslupien käsittely aluetoiminnan yhteydessä 
Vastuu: Juha Kuoppala, Timo Lamminen, Mikko Huotari, Ilona Näätänen 
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4.4. Koulutusvelvoitekäytänteiden uudelleenorganisointi 
Vastuu: Juha Antikainen, Juha Kuoppala, Helena Koukkari 

 
1. Koulutusvelvoitteiden tarkentaminen alue- ja valtakunnallisille leireille. 

Koulutusvelvoitteiden mukaanotto myös alueleireille ja aluesarjoihin 2020.  
2. Koulutusvelvoitteiden tarkastamisen selkiyttäminen. 

Vastuu: Juha Antikainen, Juha Kuoppala, Helena Koukkari 
 
4.5. Pesäpalloliikkeen toiminnallisen tietokannan toimivuuden varmistaminen 

leiritoiminnan näkökulmasta 
Vastuu: Timo Lamminen, Mikko Huotari 

 
4.6. Leirien hakemisen kriteerien tarkentaminen 

• hakuprosessi 2023-2024 
• kriteerit valtakunnallisten leirien myöntämiselle  
• yhteistyö aluetoiminnan johtoryhmän kanssa 

Vastuu: Mikko Huotari, Juha Kuoppala 
 

KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA 
 
Toteutustiimi  
Juha Antikainen, Mikko Huotari + seurakehittäjät (aluevastaavat) + akatemiavalmentajat + 
valmennuskeskukset (Joensuu, Vuokatti, Tampere, Kuortane + Pajulahti)  
 
Sidos uudistusohjelmaan ja strategisiin valintoihin 
 
Harrastajamäärien lisääminen ja laadukas arki:  

• Valmennustoiminnan laadun kehittäminen 
• Urheilijan polun tukitoimien laadukas toteutus 

• yläkoululeirit 
• akatemiat 

TAVOITTEET 
 
Päätavoitteet  

• Koulutustoiminnan vakiintuminen 
• Huippuvaiheen kouluttautumisen lisääminen 
• Akatemiatoiminnan laadukas toteutus ja sertifiointi 
• Yläkoulutoiminnan tasalaatuisuus 
• Naisvalmentajien lisääminen ja arvostuksen kasvattaminen 
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• Lajin tutkimuksen säännöllisyys 
 
Tukitavoitteet  

• Kouluttajaverkoston vakiintuminen ja kouluttautuminen 
• Kouluttautumismäärän vakiintuminen  
• Akatemia- ja yläkoululeiritysvalmentajien verkostoituminen ja kouluttautuminen 
• Taloudellisen toiminnan läpinäkyvyys koko toiminta-alueella, akatemia- ja 

yläkoulutukien vakiintuminen 
• e-lajikirjaston perustaminen 

 

TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

Päätoimenpiteet  

• Koulutustoiminnan vakiintuminen 
• Koulutusorganisointi 

§ 1-tason koulutusten organisointi ja toteutus määrätyille 
seurakehittäjille aikataulutetusti 

§ 2-tason koulutusten organisointi ja toteutus koulutusvastaavan ja 
valittujen valmennuskeskusten kanssa aikataulutetusti 

§ 3-tason (PLVT) koulutuksen organisointi koulutusvastaavan toimesta 
§ Teemakoulutusten organisointi aluevastaavien toimesta 

• Koulutusverkoston toiminta 
§ Säännöllinen kokoontuminen kerran vuodessa 
§ Koulutusmateriaalipankki kaikkien kouluttajien saatavilla 
§ Koulutusmateriaalin asteittainen päivittäminen 

• Huippuvaiheen kouluttautumisen lisääminen 
• Koulutusvaatimusten ja poikkeuslupien vakiinnuttaminen 
• Tiedottaminen huippuseuroille 
• Vuosittainen PLVT koulutus 
• Päivityskoulutusten suunnittelu ja toteutus (päivitysmalli jalkapallosta) 

• Akatemiatoiminnan laadukas toteutus ja sertifiointi 
• Laatukriteeristön laatiminen 
• Laatupalautteen läpikäynti akatemiakierroksella 
• Akatemiavalmentajien tapaaminen kerran vuodessa 
• Akatemiavalmentajien sisältöpalaveri kerran kuukaudessa (sisältösparraus 

opisto kerrallaan) yhdessä yläkouluvalmentajien kanssa 
• Akatemiavierailujen toteutus valmentajittain  
• Akatemiasopimusten ja akatemiakriteeristön auki kirjoittaminen 

• Yläkoulutoiminnan tasalaatuisuus 
• Laatupalautteen läpikäynti säännöllisesti sisältöpalaverien yhteydessä 
• Leirivierailujen toteutus valmentajien kesken 
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• Naisvalmentajien lisääminen ja arvostuksen kasvattaminen 
• Valmentaa kuin nainen projektin jatkaminen valtakunnallisesta mahdollisesta 

lopettamisesta huolimatta 
• Lajin tutkimuksen säännöllisyys 

• Vuosittaiset lajinkehittämistyöt 
• Mahdolliset tilatut tutkimukset lajin tukemiseksi, taloudellinen varaus 
• e-kirjaston luominen, johon kootaan tieto helposti saataville 

   
ARVIOINTI – INDIKAATTORIT, JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMISTA 

Arvioinnin ajankohdat: 31.5, 30.9. 
 
ARVIOINTI – INDIKAATTORIT, JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMISTA 

• Toteutuneiden koulutuksien määrä - tilastointi 
• Koulutuksiin osallistujien määrän tilastointi 
• Akatemiaurheilijoiden määrä – tilastointi 
• Akatemiavalmentajien määrä – tilastointi 
• Akatemialaatupalaute, laadullinen arviointi 
• Yläkoululeirityksessä olevien määrä – tilastointi 
• Yläkoululeirityksen laadullinen arviointi 
• Naisvalmentajien määrä – tilastointi 
• e-kirjaston toteutuminen – kyllä/ei 

 
SEURATOIMINTA 
	  

TUOMARITOIMINTA 
 
Toteutustiimi  
Mikko Huotari, Tapani Hotakainen, Matti Lähteenmäki, Niina Lämsä, Jari Saaranen 
TAVOITTEET JA TUKITAVOITTEET 

1 Toimijamäärän lisääminen kilpailutarpeen mukaisesti 
2 Alueellisen tuomaritoiminnan organisointi ja yhteistyö   
3 Otteluvalvonnan kehittäminen 
4 Pelisääntöjen kehitystyö 
 
TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 

1.1. Tuomarimaksujen tarkistaminen, yhteinen tapa toimia    
1.2. Uuden tuomarilisenssin kehitys 
1.3. Tuomarimäärien yhtenäinen tilastointi 
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1.4. Tuomarivastaavien tehtäväkuvausten määrittely 
1.5. PPL:n seuratoimialan työntekijöiden roolin määrittely tuomariorganisaatiossa 
1.6. PPL:n Web-sivuston kehittäminen tuomaritoiminnan osalta 
Vastuu: Huotari, Hotakainen 
 
2.1. Tuomarijärjestelmän kouluttajaverkoston yhteistyö ja yhtenäisyys  
2.2. Hyvän osaamisen kuvaus korttitasoilla N - D 
2.3. Tuomareiden kouluttajat (D, E, N) ovat koulutettuja  
2.4. Koulutusmateriaali on yhtenäistä ja kohderyhmän tavoittavaa 
2.5. Tuomaritoiminta valtakunnalliselle leireillä, huomiointi ja kiittäminen 
2.6. Verkkoympäristössä tapahtuvan kouluttautumisen kehittäminen 
2.7. Tuomariorganisaation vahvistaminen, D > vastuuhenkilö, tehtäväkuvaus 
2.8. Tuomarikouluttajien koulutus, yhtenäinen tapa toimia, vastuut 
Vastuu: Hotakainen, Lähteenmäki, Lämsä 
 
3.1. Otteluvalvojamäärän lisääminen  
3.2. Otteluvalvonnan yleinen kehittämien; kaksi otteluvalvojien koulutusta 
3.3. C-tuomareiden ottelunaikaisen koulutuksen kehittäminen (otteluvalvonta) 
Vastuu: Hotakainen, Lähteenmäki 
 
4.1. Olemassa olevien pelisääntöjen arviointi, uudelleen jäsentäminen sekä 
kirjoitusprosessi  
4.2. Estämisen liittyen sääntöjen päivitys ja uudelleen kirjoittaminen 
Vastuu: Huotari, Hotakainen 
 

 
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI  
 

Päätoimenpiteet  
• pesis.fi –sivuston seuraavan version implementointi ja jatkuva hionta paremmaksi. 
• Sisäisten prosessien ja toimintatapojen kuntoon saattaminen (suunnitelmallisuus, 

palveluasenne, reagointinopeus, varamiesjärjestelmä jne.). Tässä parannettavaa 
monella tasolla – toimialojen ja alueiden välillä ja sisäisesti. 

• Kiinnostavan sisällön ja uskottavan ilmeen tuottaminen niin omiin kanaviin, seurojen 
kanaviin (tähän liittyy parempi koulutus ja tuki) kuin laajemminkin yhdessä 
kumppaneiden kanssa (erityisesti Sanoma). 

• Pesäpalloliikkeen brändityötä viedään suunnitelmallisesti eteenpäin – kohti vuotta 
2022. 

 
VIESTINNÄN PERUSSUUNNITELMA 
 

Kuukausi  Tärkeimmät nostot / toimenpiteet  
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Tammi  Ruutu-valmistelut, some-materiaalin valmistelu (throwback-videot)  
 
 

Helmi  Halli-SM, some-materiaalin valmistelu (throwback-videot)  
 
 

Maalis  Halli-SM, Sanoma-yhteismarkkinointi, Kansallispeli -podcast  
 
 

Huhti  Alkava kausi ja Fugepesis, Sanoma-yhteismarkkinointi, Kansallispeli -
podcast 
  

Touko  Kotimaan kauden avaus ja ennakot, some-raportointi (sis. pelitilannevideot), 
Kansallispeli -podcast, Sanoma-yhteismarkkinointi, Itä-Länsi -markkinointi  
 
 

Kesä Sarjatoiminnan seuraaminen, ilmiöt ja nousevat tarinat, some-raportointi (sis. 
pelitilannevideot), Kansallispeli -podcast, Itä-Länsi -markkinointi  
 
 

Heinä Itä-Länsi, sarjatoiminnan seuraaminen, ilmiöt ja nousevat tarinat, some- 
raportointi (sis. pelitilannevideot), Kansallispeli -podcast  
 
 

Elo  Sarjatoiminnan seuraaminen, ilmiöt ja nousevat tarinat, some-raportointi (sis. 
pelitilannevideot), Kansallispeli -podcast  
 
 

Syys  Pudotuspelit, mestaruuskamppailut ja sarjanousijat, some-raportointi (sis. 
pelitilannevideot), Kansallispeli -podcast  
 
 

Loka  Risteily ja kauden parhaat, menneen kauden läpikäynti Sanoman kanssa  

 

 

Marras  Siirtomarkkinat ja voimasuhteet kohti tulevaa, Sanoma-yhteismarkkinoinnin 

suunnittelu  

 

Joulu  Siirtomarkkinat ja voimasuhteet kohti tulevaa, Ruutu-valmistelut, some- 
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materiaalin valmistelu (throwback-videot)  

 
VIESTINTÄTEEMAT TOIMIALOITTAIN 
 

Strategia 2022  Harrastepesiksen esille nostaminen 
Kilpailutoiminnan kehittymisen esille nostaminen harrastajan 
näkökulmasta 
Olosuhteet, yhteistyö ja kehittäminen 
 
 

Tapahtumat  IL - naispesiskulmalla + uusi aikataulutus 
Fuge-pesis - kauden avaus - “pysyvä perinne” 
Päätösristeilyn “brändääminen” kaikkien tapahtumaksi - ei vain 
Superpesiksen. 
  
 

Leiritoimiala  Leiriteema 2020, esim. kiusaaminen, ruokavalio? 
Leirisivut, pesis.fi – kokonaisuuteen, perusta /pohja 
 
 

Seuratoimiala  Aloita pesis – markkinointivideo, seurojen sivuille näkyväksi, tavoite 
uusien harrastajien rekrytoiminen, kohderyhmänä vanhemmat 
Pesisliikkari 
Tuomaritoiminta materiaalin kokoaminen, markkinointimateriaali, 
tuomaritoiminnan imago 
Alueleirien markkinointitoimien tukeminen 
 
 

Kilpailutoimiala PSU, uusi tapa pelata 
NYP, brändi, arvostettu kilpasarja 
Kilpailutoimiala tiedottaa 
 
 

Huippupesis  Kauden avaus (Fuge & Suomi) 
Halli-SM (uusi malli - “kansallispeliä talvellakin” tms.) 
Historia (“throwback”), kärkitarinat, NSU, joukkueiden 
kohtaamistarinat 
 
 

Tuomaritoimiala  
  

Tuomarikoulutukset esille 
Tuomaritoiminnan tarinat 
Pesiksen sääntötohtori (Twitter) 
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Koulutus – ja 
valmennustoimiala  

Koulutusvaatimukset  
Urheilijan polun tukitoimet, yläkoululeiritys ja akatemiatoiminta > 
nuorten tietoisuuden lisääminen 

 
ALUEELLISEN VIESTINNÄN NOSTOT 
 

Etelä Pesis uskottavana urheilumuotona kasvukeskuksissa – nostetaan 
huippuseurojen tekemistä esille (kaikki huippupelaajat eivät tule Tahkosta / 
KPL:stä, vaan kasvattajaseuroja on useita). 
Valmentajakoulutuksesta viestiä myös valtakunnan kanavilla (uudet 
vaatimukset). 
Juuri käynnistynyt yläkoululeiritys & akatemiatoiminta. 
 
 

Keskimaa IG:n parempi haltuunotto ja tukea tähän valtakunnalliselta tasolta. 
Viikon hän – vaatii systemaattisuutta (vai muutetaanko kuukauden hän –
palstaksi?). Alueen viestinnässä voisi tuoda pienten seurojen taustatoimijoita 
enemmän esiin. 
Yläkoululeireistä infotaan edelleen. 
 
 

Länsi  Joulukalenteri & harrastepesiskalenteri (voidaan jakaa osittain 
valtakunnallisestikin). 
Yksi salainen idea somekanaviin – paljastetaan myöhemmin. 
Fugen naispesisavaus – alueen johtavat joukkueet avaavat kauden (teemana 
alueen omat kasvatit). 
Pienen alasarjaseuran viestinnän ja muun toiminnan nostaminen ja 
vertaaminen huippuseuraan. 
 
 

Pohjoinen  Kasvukeskukset (Kokkola, Rovaniemi & Kajaani) – pesistoiminnan 
käynnistämisen nostaminen myös valtakunnallisiin kanaviin. Kajaanissa 
Naperoleiri. 
Simo-ilmiön käyttäminen seurojen koulutuksiin houkuttelussa ja muussa 
viestinnässä. 
Pesiskoulun merkityksen nosto + harrastepesis (nämä myyvästi someen). 
Uusi viestintätiimi perusteilla. 
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Savo-
Karjala 

Lajin yleisen medianäkyvyyden nostaminen alueellisesti (esim. Puumalan 
julkkismökkiläiset vs. Muut + pesismarkkinat). 
Seuroilla Pride & hyväntekeväisyys –teemalla tapahtumia (näistä myös 
valtakunnallisiin kanaviin). 
SiiPe & JoMa (MSU + NSU) – ”Rakkaat viholliset” –teemalla. 
IPV:n kesän tempaus… 

 
 

MYYNTI JA TAPAHTUMAT  
 
Päätoimenpiteet  

• Valtakunnallisen kumppanimyynnin nostaminen 400t€ vuositasolle. 
• Fuge-pesis -tapahtuman siirtäminen PPL:n alle ja toimintamallin kirkastaminen. 
• Onnistunut Itä-Länsi Porissa – molemmat aikuisten ottelut lauantaina. 

 
Tukitavoitteet  

• Digimyynnin mahdollistaminen kaikilla PPL:n verkkosivustoilla. 
• Omien tapahtumien markkinointikalenterin synkronointi (Halli-SM, Fuge-pesis, Itä-

Länsi & päätösristeily) ja eri kanavien hyödyntäminen näiden myynnissä. 
 

HUIPPUPESIS  
 

Päätoimenpiteet  
• PPL:n organisaation ja vastuiden kirkastaminen paremman palvelun takaamiseksi 

huippuseuroille. 
• Tarkan talousseurannan ja seurojen mentorointipalvelun jatkon varmistaminen. 
• Sarjasopimuksen jatkokehittäminen vuotuiseksi perustyökaluksi – kaiken oleellisen 

huippuseuratoimintaan liittyvän informaation tulisi olla tässä dokumentissa. 
 
Tukitavoitteet  

• Huippuseurojen seurakokousrytminä jatketaan maalis- & marraskuuta. Kevät 
seurojen toiveesta risteilymuotoisena ja syksy pääsääntöisesti Tampereella.  

 
 
ETELÄINEN ALUE 
 

PÄÄTAVOITE  Laadukas arki nyt ja huomenna 

1 Kilpailu  Tyytyväisyys kilpailutoiminnan järjestämiseen paranee. 

2 Koulutus  Juniorivalmentajiemme koulutusvelvoitteet ovat kunnossa 1.5.2020 
mennessä. 
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3 Tuomari Tuomarikoulutukset toteutuvat yhdenmukaisesti. C-tason tuomarit saavat 
parempaa ohjausta ja tukea. D-tason tuomareiden liikkuvuus seurojen välillä 
lisääntyy.  

4 Valmennus Yläkoululeirityksen uusien urheilijoiden hakijamäärät lisääntyvät vuodelle 
2021. PK-akatemiavalmennus vakiintuu osaksi Urheaa. Aluejoukkuetoimintaa 
kokeillaan. 

5 Viestintä  Viestimme etupainotteisesti. Tavoitettavuus lisääntyy. 

Viestintä  2018 2019 
 

Tavoite  
2020 

Facebook kattavuus (orgaaninen keskiarvo) 1.10.-
30.9. 
Seurakirjeen jakelu (osoitteet kauden aikana) 
Nettisivujen kävijät 1.10.-1.8. (kaikki alasivut 
yhteensä) 

179 
- 
- 

282 
400 

9 737 

1000 
700 

18 000 

 

6 Leiri Lahden D-G-alueleiri ja Loimaan Tenavaleiri onnistuvat hyvin. Vuoden 2021 
leirivalmistelut ovat aikataulussa. 

TOIMENPITEET  

1.1. Kilpailutoiminnan toteuttaminen seuralähtöisesti. 
1.2. Kilpailutoimintaan liittyvä tiedottaminen useissa eri kanavissa 

etupainotteisesti. 
1.3. Alueen itä-länsitapahtumien järjestäminen. 
1.4 Kilpailujärjestelmien ja kilpailutoiminnan johtamisen tuottaminen 

yhteistoimintasopimuksella.  
 
2.1. 1- ja 2- tason koulutusten järjestäminen valtakunnallisen 

koulutussuunnitelman mukaisesti. 
2.2. Koulutustoimintaan liittyvä tiedottaminen etupainotteisesti. 
2.3. Valmentajien koulutusvelvoite selvitys keväällä 2020. 
 
3.1. Tuomarikouluttajien koulutuksen järjestäminen sekä yhteisten toimintatapojen 

sopiminen. 
3.2. Tuomarivastaavien verkoston aktivointi. Seurojen välisen tuomariliikenteen 

lisääminen. 
3.3. C-tason tuomareiden tukeminen ja ohjaaminen tuomaritarkkailun avulla.  
3.4. Tuomaritoiminnan palvelut tuotetaan yhteistyösopimuksilla paikallisten 

tuomariyhdistysten kanssa. 
 
4.1. Yläkoululeirityksen toteuttaminen laadukkaasti Pajulahdessa. 
4.2. Yläkoululeirityksen jatkumon rakentaminen.  
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4.3. Pääkaupunkiseudun akatemiavalmennuksen laadukas toteuttaminen ja 
raportointi Urhealle.  

4.4. Aluejoukkueen leirityskonseptin kokeileminen C-ikäluokassa. 
4.5. C-ikäisten talvipelikonseptin kokeileminen. 
 
5.1. Viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. 
5.2. Seuratiedottamiseen käytettävän alustan käyttöönottamisen.  
5.2. Viestinnän toteuttaminen yhteistoimintasopimuksella.  
 
6.1.  Leirien valtakunnallisesti yhtenevä tukeminen ja vuoden 2022 leirien 

markkinointi. 
  
PÄÄTAVOITE Seurojen lisenssimäärän lisääminen – tavoite 5075 
 
PÄÄTAVOITE OSA-ALUEITTAIN 
(tärkeysjärjestyksessä) 

Tulos 
2017 

Tulos 
2018 

Tavoite 
2019 

Tulos 
2019 (30.9.) 

Tavoite 
2020 

1 Tulokaslisenssi  0 0 - 375 500 
2 Pesispassit  1062 915 1350 935  1100 
3 Harrastepassit 172 275 470 605 725 
4 Nuorisolisenssit  1049 923 920 864  870 
5 Tuomarilisenssit (aikuiset) 281 230 - 223 280 
6 Juniorilisenssit 916 928 930 686 760 
7 Kilpalisenssit (aikuiset) 844 858 - 835 840 

Lisenssit yhteensä 4324 4180 4750 4523 5075 
      
Joukkuemäärät (Alueen joukkueet 
Etelän aluesarjoissa+MKS) 

   215 240 

Markkinointiviestintä 
Instagram seuraajat 30.9. 
Facebook tykkäykset 1.10.-30.9. 

  
236 
317 

 
2x 
2x 

 
737 
558 

 
1200 
800 

 

TOIMENPITEET   

1.1. JunnuSuper-sarjan laajentaminen Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-
Hämeessä 

1.2. JunnuSuper-sarjan vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa ja 
Kymenlaaksossa. 
1.3. Pelaapesistä.fi – tapahtumien järjestäminen 1-2 paikkakunnalla. 
 
2.1. Pesisliikkaritoiminnan markkinointi ja laajentaminen (kesäryhmät ja 
talviryhmät) 
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3.1. Harrastesarjojen järjestelmällisyyden ja laadun parantaminen (harrastetiimi, 
vuosikello, passivelvoite). 

3.2. Harrastepesisryhmien käynnistymisen tukeminen 10 passia/ohjauskerta. 
 
4.1. Tyttöjen pelisarjan järjestäminen ja markkinoiminen C-B-ikäluokille.  
 C-B-pelisarjajoukkueiden turnauksen järjestäminen.  
 
5.1. Tuomarikoulutusten yhteneväinen sisältö ja laadukas toteuttaminen.   
5.2. Tuomaritoiminnan toteuttaminen yhteistoimintasopimuksella. 
 
6.1. Laadukkaan F-E-ikäisten kilpailutoiminnan järjestäminen (kts. laadukas arki) 
 
 
Markkinointiviestintä Viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.  

Pesäpallon some- näkyvyyden lisääminen potentiaalisille 
harrastajille.  Viestinnän toteuttaminen 
yhteistoimintasopimuksella. 
 

PÄÄTAVOITE Seuratoiminnan nivominen osaksi alueellista kokonaisuutta ja 
toimijoiden määrän lisääminen 

 

Päätavoite osa-alueittain  

1 Vuorovaikutus/ viestintä Aluetoimintaan säännöllisesti osallistuvien seura-
aktiivien määrä lisääntyy.  

2 Sitouttaminen  3-5 seuraa sitoutuu vuoden kasvuohjelmaan. 

3 Seurajohtaminen Seuraohjelma toteutuu. Pienten ja keskisuurten 
seurojen johtajien verkostoa kokeillaan. 

  

TOIMENPITEET  

1.1. Luottamustoimisten tiimien muodostaminen (harraste, viestintä, urheilutiimi). 
1.2.  Junioripäälliköiden tapaamiskäytänteen luominen. 
1.3. Seuraseminaarien järjestäminen (kevät ja syksy) 
 
2.1. Kasvuohjelman luominen ja markkinointi 
2.2. Seurojen valinta hakumenettelyllä. 
 
3.1. Seuraohjelmakäyntien toteuttaminen ykköspesis ja superin seuroille (Tahko, 

KPL, HP, MyVe, LP) 
3.2. Pienten ja keskisuurten seurojen tapaamisten järjestäminen (3kpl). 
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SAVO-KARJALAN ALUE 
 

PÄÄTAVOITE 1  Laadukas arki 

1.1 Kilpailu 
1.2 Koulutus 
1.3 Leiritoiminta 
1.4 Tuomaritoiminta 
1.5 Harrastetoiminta 

 

TOIMENPITEET 

1.1.1 Järjestetään maakunnalliset joukkuetoiminta -koulutukset (4 kpl), G, F ja E-
ikäisten joukkueille 
 

1.1.2 Kehitetään maakuntasarjatoimintaa.  
 

1.1.3 Laaditaan JunnuSuperi -turnausten järjestämisohjeet. 

1.2.1 Järjestetään kolme 1-tason juniorivalmentajapolku koulutuskokonaisuutta. 

1.2.2 Järjestetään maakunnallisia 105 koulutuksia opettajille sekä seurojen 
valmentajille, tavoite 6 kpl. 

1.3.1 Järjestetään kaksipäiväinen alueleiri yhteistyössä leirinjärjestäjäksi valitun 
seuran kanssa, tavoite 30 joukkuetta.  

1.3.2 Ollaan tukitoimijana SiiPe:n ja PuPe:n järjestämällä Nuorisoleirillä. 

1.4.1 Järjestetään seurojen tuomarivastaavien maakunnalliset kohtaamiset / 
koulutukset.  

1.4.2 Käynnistetään C-D-tuomareiden täsmätarkkailu.  

1.5.1 Järjestetään kuntopesikseen lopputurnaus ja alueellinen ladypesisturnaus ja 
työstetään turnausten ohjeistus. 

 

PÄÄTAVOITE 2  Seurojen lisenssimäärän lisääminen – tavoite 3400 lisenssiä 

Päätavoite osa-alueittain  

2.1 Kilpalisenssit; juniorit  
2.2 Kilpalisenssit; nuoret  
2.3 Harrastepesis  
2.4 Pesiskoulut  
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2.5 Pesisliikkarit  
 
TOIMENPITEET 

2.1.1 Kartoitetaan potentiaaliset uudet juniorijoukkueet viime vuoden JunnuSuperi 
joukkueista. Sekä tuetaan uusien joukkueiden toiminnan käynnistämistä, 
tavoitteena 6 uutta aluesarjajoukkuetta.  

2.1.2 Autetaan kahden pilottiseuran osalta pesiskouluista siirtymistä 
joukkuetoiminnan pariin.  

2.3.1 Markkinoidaan ja käynnistetään harrastepesistoimintaa kuntakohtaisten 
somekyselyiden avulla.  

2.3.2 Aktivoidaan maakunnallisia ladypesis peli- ja turnauspäiviä. 

2.4.1 Tuetaan pesiskoulutoiminnan käynnistämistä kolmella uudella paikkakunnalla.  

2.4.2 Autetaan muutamien kohdeseurojen pesiskoulun markkinoinnissa 
koulukierroksen avulla. 

2.5.1 Tuetaan seurojen pesisliikkaritoimintaa markkinoinnin, koulutuksen ja 
käynnistämistuen avulla, tavoitteena 8 seurassa passillista liikkaritoimintaa.  

  

PÄÄTAVOITE 3  Seuratoiminnan nivominen osaksi alueellista kokonaisuutta 
ja toimijoiden määrän lisääminen 
 

Päätavoite osa-alueittain 

3.1 Seurakokoukset ja – tapaamiset 
3.2 Seuraohjelma  
3.3 Seurajohtaminen 
3.4 Toimijarekrytointi 

 
TOIMENPITEET 

3.1.1 Järjestetään maakunnallisia tai lähiseurojen yhteisiä seurakohtaamisia, 2-4 
krt/maakunta tai seuraryhmä. 

3.1.2 Järjestetään alueelliset huippuseurojen kohtaamiset, 1-2 krt/v.  

3.1.3 Kehitetään syksyn aluepäivän / seuraseminaarin sisältöä. 

3.1.4 Järjestetään maakunnalliset junioripäällikköpalaverit n. 7-8 krt/v sekä koko 
alueen yhteiset palaverit 2 krt/v.  

3.2.1 Toteutetaan huippuseurojen seuraohjelmatapaamiset.  

3.3.1 Järjestetään alueen yhteisiä koulutuksia seurajohtajille 2 kpl. 
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3.4.1 Toteutetaan toimijakysely viiden kunnan/kaupungin facebook -ryhmien kautta. 
Etsitään kyselyn avulla uusia toimijoita nykyisin seuroihin tai uutta toimintaa 
käynnistäville pesispaikkakunnille. 

 

PÄÄTAVOITE 4  Aluetoiminnan viestintä ja markkinointi 

Päätavoite osa-alueittain 

4.1 Sisäinen tiedottamista  
4.2 Ulkoinen viestintä 
4.3 Tapahtumat 

 
 

TOIMENPITEET 

4.1.1 Teetetään myyvät tiedote-, mainos-, liikkari-, yms. -mallipohjat, tavoitteena 
viestinnän ilmeen yhtenäistäminen. 

4.1.2 Rekrytoidaan viestintäapuri, joka tekee juttuja, haastatteluja, yms. aineistoa 
nettiin ja someen. 

4.2.1 Hankitaan laadukkaita kuvia junioritoiminnasta alueen käyttöön. 

4.2.2 Kehitetään alueellista pesiksen imago/brändimarkkinointia.  

4.2.3 Toteutetaan somekampanja, joka aktivoi pesiksen harrastajia, pelaajia, 
seuratoimijoita.  

4.3.1 Osallistutaan yhdessä seurojen kanssa kahteen lajin 
markkinointitapahtumaan. 

4.3.2 Ollaan järjestämässä yhteistyössä seuran / kunnan kanssa Puumalan 
pesispäivää. 

 

KESKIMAAN ALUE 
 

PÄÄTAVOITTEET: 

1. Laadukas arki 
2. Seurojen lisenssimäärien lisääminen 
3. Seuran nivominen osaksi tavoitteellista alueellista kokonaisuutta 
4. Viestintä 

 

PÄÄTAVOITE – LAADUKAS ARKI 

1. Kilpailutoiminta – aluesarjat ja pienpesisturnaukset 
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1.1. Tavoite saada ikäluokittain omat sarjat vuonna 2020 à F, E ja D-sarjat 
1.2. Pienpesissarjatoiminnan järjestäminen G-F-ikäisille ja E-D-ikäisille 
1.3. Tavoitteena muuttaa vuoden 2019 pienpesisjoukkueita juniorijoukkueiksi 
1.4. Tavoitteena saada jokaisesta pesiskoulusta vähintään yksi pienpesisjoukkue 
1.5. Tavoitteena järjestää alueellinen lajitaitokilpailu talven aikana 
1.6. Olosuhdevaikuttaminen 

 
2. Koulutustoiminta – 1-tason koulutuskokonaisuudet 

2.1. Tavoitteena järjestää kaksi 1-tason koulutuskokonaisuutta Keskimaan alueella  
2.2. Tavoitteena ohjata mahdollisimman monta valmentajaa 2- ja 3-tason koulutuksiin 
2.3. Tavoitteena järjestää alueella teemakoulutuksia sekä valmentajille että pelaajille 

 
3. Leiritoiminta 

3.1. Pienpesisleirin järjestäminen Laukaassa 
3.2. Tavoitteena ohjata harjoittelevat juniorijoukkueet valtakunnallisille leireille riittävän 

haastavaan sarjaan 
 

4. Tuomaritoiminta 
4.1. Tavoitteena saada riittävä määrä tuomareita 
4.2. Tavoitteena nostaa Hämeen pesäpallotuomareiden ja Keski-Suomen 

pesäpallotuomareiden roolia Keskimaan alueella 
4.3. Tavoitteena järjestää laadukasta tuomarikoulutusta eri tasoille Keskimaan alueella 
4.4. Toimivan tuomaritiimin saaminen alueen toimintaan 

 

 

 

TOIMEENPITEET 

Kilpailutoiminta 

• Toimivien joukkueiden kartoittaminen alueella F-, E- ja D-ikäluokissa syksyllä 2019 
• Uusien joukkueiden perustamisen tukeminen kyseisissä ikäluokissa 
• Kilpailumääräysten jalkauttaminen seuroille ja joukkueille seurakäynneillä 
• Pienpesistoiminnan organisointi helmi-huhtikuussa 
• Vuoden 2019 pienpesisjoukkueiden kartoitus syksyllä 2019 ja motivoiminen 

kilpailutoimintaan kaudelle 2020 
• Lisenssillisten pesiskoulujen järjestäminen vähintään näillä paikkakunnilla: 

Tampere, Jyväskylä, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Ruovesi, Ylöjärvi, Pirkkala, Akaa, 
Lempäälä, Nokia, Pälkäne, Orivesi + SEUTUJKL 

• Lajitaitokisatiimin perustaminen à kilpailumallin kehittäminen à ensimmäinen 
vaihe seuroissa à toinen vaihe Tampere + Jyväskylä à alueellinen finaali superin 
pelin yhteydessä 
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• Olosuhdevaikuttamisen kannalta alueen liikunnasta vastaavien virkamiehien sekä 
luottamushenkilöiden kutsuminen alueen Superpesisotteluihin à pesistietouden 
lisääminen, Pesis 100-vuotta, hankerahojen hyödyntäminen 

Koulutustoiminta 

• 1-tason koulutustoiminnan organisointi ja koulutettavien kartoittaminen 
• Koulutusvaatimuksista tiedottaminen 
• Teemakoulutuksista järjestetään: valmentajakerho 4xTampere & 4xJyväskylä, 

lukkarikoulutus, harrastepesisohjaajakoulutus, kirjurikoulutus 

Leiritoiminta 

• Pienpesisleirin markkinoiminen  
• Leirin järjestäminen niin, ettei ole päällekkäin valtakunnallisen leirin kanssa 
• Joukkueiden kartoitus keväällä 2020 ja selvittäminen mihin kilpailutoimintaan 

osallistuu 

Tuomaritoiminta 

• Kaikki E- ja D-ikäiset käyvät tuomarikoulutuksen 
• Nuorisotuomarikouluttaja kouluttaa seuroissa 
• Hämeen pesäpallotuomareiden mentorointi nuorisotuomareille 

• Kampanja juniorijoukkueiden vanhemmille tuomarikoulutuksista 
• Järjestäminen loppukeväästä lähellä seuroja 
• Markkinointikampanja maalis-huhtikuulle 

• Nuorisotuomareiden siirtyminen C-tasolle ja siitä eteenpäin 
• Potentiaalisten tuomareiden kartoitus seuroittain 
• Henkilökohtainen kehityssuunnitelma/mentorointi nuorisotuomarivastaavan 

(Hämeen pesäpallotuomarit) kanssa 

 

PÄÄTAVOITE – SEUROJEN LISENSSIMÄÄRÄN LISÄÄMINEN (Nyt 1755) 

1. Juniorilisenssien määrä kasvaa (Nyt 352) 400? 
2. Nuorisolisenssien määrä kasvaa (Nyt 277) 300? 
3. Harrastepassien määrä kasvaa (Nyt 454) 500? 
4. Pesispassien määrä kasvaa (Nyt 393) 400? 
5. Suomensarja + maakuntasarja (Nyt 136) 150? 
6. Super- ja ykköspesis (Nyt 59) 
7. Joukkuemäärät kasvavat (56+28=84) 

 

TOIMENPITEET 

1. Kilpailutoiminnan toimenpiteet 
2. Pelaajakarttayhteistyö Pirkanmaa & Keski-Suomi 
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a. Seurojen yhteispalaverit 2 x vuosi 
b. C- ja B-ikäisten pelaajien kartoitus  
c. Seurojen joukkueiden roolien sopiminen 

3. Akatemiatoiminnan kehittäminen (Tampere, Ruovesi & Jyväskylä) 
4. Harrastepesissarjojen järjestäminen: Keski-Suomen miesten kuntopesissarja, Etelä-

Pirkanmaan kuntopesissarja, Pirkanmaan Lady-Pesis sarja 
a. Harrastepesisilta syksy 2019 ja kevät 2020 
b. Harrastetapahtumien järjestäminen: kuntopesisturnaukset Tampereella ja 

Jyväskylässä, harrastepesiksen SM-turnaus, ladypesisturnaukset 
c. Seurojen järjestämät harrastepesikset passillisiksi à seuroissa tavoitteellista 
d. Uusien paikkakuntien mukaan saaminen (esim. Jämsä, Mänttä-Vilppula, 

Valkeakoski, Keuruu) 
5. Pesisliikkaritoiminta kaikissa isoissa seuroissa 
6. Pesiskoulutoiminnasta siirtyminen joukkueisiin tehokkaammaksi esimerkiksi syksyn 

pienpesistoiminnan avulla 
a. Seurojen järjestämät pesiskoulut passillisiksi 
b. Painopisteseurat: Nokia, Pälkäne, Lievestuore, Uurainen, Keuruu? 
c. Jo voimassa olevien seurojen tukeminen (Lempäälä, Pirkkala, Akaa, 

Sastamala) 

 

PÄÄTAVOITE – SEURATOIMINNAN NIVOMINEN OSAKSI TAVOITTEELLISTA 
ALUEELLISTA KOKONAISUUTTA 

 

1. Alueellinen yhteistyö ja junioritoiminnan yhteissuunnittelu  
2. Seurojen hallinnallisen toiminnan tukeminen 
3. Seuraohjelma 2020 
4. Seuratoimijoiden määrän lisääminen 

 

TOIMENPITEET 

1. Seurojen yhteispalaverit 2 x vuosi 
2. Tavoitteellisten urheilu- ja seuratoiminnan seurakäyntien tekeminen 

2.1. Seurojen hallinnon ja taloudellisen tilanteen kartoittaminen 
2.2. Seuran tukitarpeiden hahmottaminen 

3. Seuraohjelmatyökalun läpikäynti Super- ja ykköspesisseurojen kanssa kokonaisuuden 
ja tulevaisuuden tavoitteiden kartoittamiseksi 

4. Toimijarekrytointi lisenssilistojen mukaan 
5. Seurakokouksen ja palkitsemistilaisuuden järjestäminen kauden päätteeksi 
6. Kohdistettu työpanos erityisesti näiden seurojen toiminnan kehittämiseen: Ikaalinen, 

Laukaa Ylöjärvi ja Ruovesi 

PÄÄTAVOITE – VIESTINTÄ 
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1. Alueen pesäpallotoimijat ovat tietoisia ajankohtaisista pesäpalloon liittyvistä asioista 
ja toiminnoista sekä saavat helposti tietoa niistä 

TOIMENPITEET  

1. Viestintäsuunnitelman tekeminen 2020 
2. Keskimaan sivuston brändäys tiedonlähteenä 

2.1. Sivujen päivittäminen 
2.2. Sosiaalisen median linkittäminen sivustoon (Facebook, Instagram, Twitter) 
2.3. Linkkien luominen ajankohtaisiin tapahtumiin (ilmoittautuminen jne.) 

3. Ulkoinen viestintä 
3.1. Alueen tapahtumista, tavoitteista, kasvusuunnitelmista tiedottaminen 

 

MUUT ASIAT 

1. 10 000 euron käyttöraha 
a. Esim. Pesisliikkari Tampere, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Jyväskylä, Ylöjärvi, 

Ruovesi, Sastamala, Uurainen, Pirkkala, Lempäälä 5-10 liikkaria 
b. Tuomaritoiminta 
c. Viestintä 

LÄNTINEN ALUE 
 

PÄÄTAVOITE 

1. Laadukas arki 

Päätavoite 1 osa-alueittain: 

1.1. Kilpailutoiminta 
1.1.1. Kilpailuohjelmaan panostaminen, laatu, toimivuus ja järkevyys 
1.1.2. Kilpailumääräysten selkeyttäminen seuroille ja joukkueille. Vastuu 

työstä on sekä aluevastaavalla että seurakehittäjällä. 
1.1.3. Vastuu kilpailutoiminnasta on aluevastaavalla. 

 
1.2. Koulutustoiminta 

1.2.1. Järjestetään Satakunnassa yksi ykköstason koulutusviikonloppu, 
yksittäiset koulutusillat intro 1,2 ja 3 sekä koulutuspäivä 1 ja 2.  

1.2.2. Pohjanmaalla pidetään ykköstason koulutukset kahtena 
viikonloppuna. 

1.2.3. Kakkostason koulutukset pidetään Kuortaneella kolmena 
viikonloppuna. 

1.2.4. 105-koulutusten järjestäminen keväällä ja syksyllä Satakunnassa ja 
Pohjanmaalla. 
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1.2.5. Teemakoulutusten järjestäminen alueella marras - joulukuussa. 
Teemakoulutuksia järjestämme sekä sisä- että ulkopelaajille, 
valmentajille ja muille toimijoille. 
 

1.3.  Leiritoiminta 
1.3.1. Etenee-leirien ja valtakunnallisen leirin laadukas toteuttaminen 

yhdessä seurojen, kaupunkien ja kuntien kanssa. 
1.3.2. Uusien kilpailupäälliköiden rekrytointi ja opastus. 
1.3.3. Etenee-leirien osalta koulutustilaisuuden pitäminen järjestäville 

seuroille 
 

1.4.  Tuomaritoiminta 
1.4.1. Kehitetään tuomaritiimin toimintaa alueella. 
1.4.2. Tuomaritoiminnan alueellinen kehittäminen ja toteuttaminen 

valtakunnallisen toimintasuunnitelman mukaisesti. 

 

PÄÄTAVOITE                                                                                            

2. Seurojen lisenssimäärän lisääminen 

Päätavoite 2 osa-alueittain: 

2.1. Kilpalisenssit > juniorit 
2.1.1. Laadukkaan kilpailutoiminnan järjestäminen.  
2.1.2. Kilpailutoimintaa järjestetään C- ikäisistä aina G-pienpeliin sekä 

aikuisten maakuntasarjaan ja aluesarjaan. 
2.1.3. C – E-ikäisille järjestetään alueellisia sarjoja ja F – G-ikäisille 

maakunnallisia sarjoja. 
2.1.4. Omatasoisten sarjojen tarjoaminen joukkueille (peli- ja kilpasarjat).  

Vastuu aluevastaavalla. 
2.1.5. Lajin markkinointi päiväkoti- tai koulukäynneillä. Vastuu 

seurakehittäjällä. 
 

2.2.  Kilpalisenssit > nuoret 
2.2.1. Omatasoisten sarjojen tarjoaminen joukkueille (peli- ja kilpasarjat).  

Vastuu aluevastaavalla. 
2.2.2. Lajien välisen toiminnan tukeminen. Vastuu aluevastaavalla ja 

seurakehittäjällä. 
2.2.3. Valmentajien ja pelinjohtajien osaamisen ja tietotaidon lisääminen 

koulutuksilla. Vastuu seurakehittäjällä. 
 

2.3.  Harrastepesis 
2.3.1. Aikuisten harrastepesiksen saaminen passilliseksi toiminnaksi. Vastuu 

seurakehittäjällä. 
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2.3.2. Aikuisten harrastepesiksen käynnistämisen tukeminen kaikissa alueen 
seuroissa. Vastuu seurakehittäjällä, harrastevastaavan ja -tiimin 
tukemana. 

2.3.3. Harrastetiimin perustaminen. Vastuu aluevastaavalla ja 
seurakehittäjällä yhdessä. 

2.3.4. Alueellisten aikuisten harrastepesissarjojen käynnistäminen 
Pohjanmaalla ja Satakunnassa sekä jo olemassa olevan Lady Pesis -
sarjan järjestäminen Pohjanmaalla ja Lady Pesis-sarjan 
käynnistäminen Satakunnassa. Vastuu aluevastaavalla ja 
seurakehittäjällä yhdessä. 
 

2.4.  Pesiskoulut ja -liikkarit 
2.4.1. Pesiskoulut ja -liikkarit passilliseksi toiminnaksi. Vastuu 

seurakehittäjällä. 
2.4.2. Perustellaan pesispassin merkitys seuroille ja koko lajille. Vastuu 

seurakehittäjällä. 
2.4.3. Pesiskouluista joukkueisiin siirtyminen. Vastuu seurakehittäjällä. 
2.4.4. Pesisliikkaritoiminnan aloittamisen tukeminen ja kannustaminen 

seuroissa. 
2.4.5. Tarjotaan pesiskoulu- ja -liikkariohjaajille 105 pesäpallo-onnistumista 

koulutusta. 
 

2.5.  Joukkuetoiminnan tunnistaminen 
2.5.1. Uusien G-joukkueiden käynnistämisen tukeminen ja sen merkityksen 

korostaminen seuroissa vuosittain. Vastuu seurakehittäjällä. 
2.5.2. Seurojen tukeminen joukkuetoiminnan käynnistämisessä ja 

seuravierailut junioriharjoituksissa. Vastuu seurakehittäjällä. 
 

 

PÄÄTAVOITE                                                                                                                                         

3. Seuran toiminnan nivominen osaksi tavoitteellista alueellista kokonaisuutta 

Päätavoite 3 osa-alueittain: 

3.1.  Seurakokoukset ja – tapaamiset 
3.1.1. Järjestetään alueellinen seurakokous, pienille seuroille omat 

maakunnalliset seuratapaamiset, Junnupalaverit ja käydään 
seurakäynneillä. Päävastuu aluevastaavalla seurakokouksen ja 
Junnupalaverien osalta. Seurakäynneissä päävastuu 
seurakehittäjällä. Maakunnallinen seuratapaaminen Satakunnassa 
aluevastaavan vastuulla ja Pohjanmaalla seurakehittäjän vastuulla. 
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3.1.2. Jatketaan pienten seurojen seurailtatapaamisia ja pyritään saamaan 
uusia seuroja mukaan sekä Pohjanmaalla että Satakunnassa. 
Päävastuu aluevastaavalla. 

3.1.3. Pohjanmaalla seurayhteistyön pääseuroja ovat Ilmajoen Kisailijat, 
Jalasjärven Jalas, Peräseinäjoen Toive, Ylihärmän Pesis-Junkkarit ja 
Kuortaneen Kunto. Satakunnan vastaavat seurat ovat Köyliön Lallit, 
Merikarvian Lukko ja Pesäsudet Säkylä. Päävastuu seurayhteistyöstä 
on seurakehittäjällä. 

3.1.4. Yhteistyö nykyisten ja aloittavien junioripäälliköiden kanssa niin, että 
aluevastaavan vastuulla on Satakunnan junioripäälliköt ja 
seurakehittäjän vastuulla Pohjanmaan junioripäälliköt.  

3.1.5. Järjestetään läntisen alueen junioripäälliköiden yhteinen tapaaminen 
kerran vuodessa. 

3.1.6. Seuratapaamisissa käytetään Pesäpalloliiton työkaluja. 
 

3.2.  Seuraohjelma 2019 
3.2.1. Toteutetaan seuraohjelmaa kaikissa alueen Superin seuroissa. 
3.2.2. Aluevastaavan vastuulla ovat Fera, Kankaanpään Maila ja 

Pesäkarhut. 
3.2.3. Seurakehittäjän vastuulla ovat Koskenkorvan Urheilijat, Lapuan Virkiä, 

Seinäjoen JymyJussit, Seinäjoen Maila-Jussit ja Vimpelin Veto. 
 

3.3.  Seurajohtaminen 
3.3.1. Seurajohtajien koulutuksen järjestäminen. 
3.3.2. Tavataan seurajohtajia lounaan tai kahvin merkeissä. 

 

PÄÄTAVOITE 

4. Viestintä ja lajin markkinointi 

Päätavoite 4 osa-alueittain: 

4.1.  Viestintäsuunnitelman tekeminen 
4.1.1. Tehdään viestintäsuunnitelma koko vuodelle. Vastuu aluevastaavalla. 

 
4.2.  Monipuolisten viestintäkanavien hyödyntäminen 

4.2.1. Olemassa olevien viestintäkanavien monipuolinen käyttö. Vastuu 
aluevastaavalla. 

4.2.2. Seurataan viestintäkanavien kehittymistä ja reagoidaan tarvittaessa. 
Päävastuu aluevastaavalla seurakehittäjä toimii tukena. 
 

4.3.  Pesäpallon some-näkyvyyden parantaminen  
4.3.1. Kikkavideo-kalenteri tammi-helmikuussa 
4.3.2. Harrastekalenteri heinä-elokuussa 



30	  
	  

MATKALLA	  VUOTEEN	  2022	  –	  PESÄPALLO	  100	  VUOTTA	  

4.3.3. Joulukalenteri marras-joulukuussa 

 

POHJOINEN ALUE 
vastuu alueen johtoryhmä 
Toteutustiimi Aluevastaava, seurakehittäjä sekä alueen johtoryhmä ja tiimit 
 
Sidos uudistusohjelmaan ja strategisiin valintoihin 
Aluetoimintaa johdetaan uudistusohjelman ja strategisten valintojen mukaisesti 
 
TAVOITTEET 

 
Päätavoitteet  
Maakunnallisten kilpailutoimintojen yhdistäminen->kohti alueellisia tasosarjoja 

• Harrastajamäärien kasvu, toimivien seurojen määrän kasvu->tavoitteet 
lisenssiluokittain, seuratoimintakoulutus 

• 3 alueleiriä, leirijoukkuemäärien kasvu, uusien seurojen saaminen mukaan 
leiritoimintaan-> uusien leirijärjestäjien koulutus 

• Tuomaritoiminnan virtaviivaistaminen-> tuomaripolku selkeäksi, seuran 
tuomarivastaavan rooli selkeäksi 

• Viestintätiimi tukemaan kasvutavoitteita kaikin kanavin 
 
Tukitavoitteet  

• Hiipuvien seurojen elvytys-> kriisiseurat painopisteiksi 
• Pesispäivät kasvukeskuksissa -> Kajaani, Kokkola, Rovaniemi 

 toimivien seurojen tuki -> palvelu kysyntäpohjaisesti, yhteistyö muiden lajien 
kanssa 

• Alueleirien yhtenäisyyden luominen, toimivat leirijärjestämismallit 

Seurojen tuomarivastaavien roolin vahvistaminen ja tukeminen-> tuomaripolun 
rakentaminen 
 
TOIMENPITEET JA NIIDEN VASTUU 
Päätoimenpiteet 

• Pesiskoulujen toiminnan tukeminen-> palkitaan onnistumisia 
• Polku pelaajaksi kuntoon-> pelaaja- ja seurakartat joukkuetoiminnan 

varmistamiseksi, 
• Jalkautuminen seuroihin-> painopiste hiipuvissa seuroissa ja kasvukeskuksissa. 
• Organisaation toimintaedellytysten luominen-> tiimien roolin kasvattaminen, erillinen 

viestintätiimi 
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• Alueelliset peli- ja kilpasarjat E-C nuorissa, osin turnausmuotoisena 
 
Tukitoimenpiteet  

• Seurakäynnit/seurapäivät, seurakoulutukset-> pesispäivät Kokkola, Kajaani. 
Rovaniemi, Väärät Pois koulutusta  

• Tasosarjat/turnaukset, alueleirit, hyvin hoidettu VK Tenavaleiri Kajaani 
 
ARVIOINTI –INDIKAATTORIT, JOILLA SEURATAAN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMISTA 
Arvioinnin ajankohdat: toukokuu, syyskuu 

• Joukkuemäärät, pelaajamäärät, rekisteröityjen pelaajien määrä, eri tasosarjojen 
toteutuminen, alueellisten turnausten määrä. 

• Pesiskoulujen onnistuminen 
• Harrastesarjojen /-turnausten onnistuminen 
• Harrastajamäärät kasvukeskuksissa 
• Alueiden toimijoille suunnattu kysely joka tasolla 

 

HARRASTE- JA TERVEYSPESÄPALLO 
 

Päätavoite: Harrastajia ja toteuttajia lisää.  

TOIMENPITEET 

1. Uusia harrastajia ja Harrastepassin lunastaneita lisää (tavoite 2800 harrastepassia) 

2. Näkyvyys; Kehitetään nettisivuja myös alueiden nettisivut; ideapankki, tapahtumat ja 
toteutusverkostot. Lisätään Some-viestintää 

3. Alueiden aktiiviset harrastepesissuunnitelmat ja kohtaamiset joista seurakohtaamiset/ 
toteutusverkostohuolto = toiminnan laajentaminen paikallistasolle – seuroihin 
motivoituneet harrastepesisvastaavat 

4. Viestintä harrastetoiminnan tuista ja harrastepassin hankinnasta 

 

Harrastepesiksen kehittäminen 

TOIMENPITEET 

Valtakunnallisesti:  

1. Harrastepesiksen SM Tampere, valtakunnallinen Lady-Pesisturnaus Turku 

2. Aluevastaavien ja seurakehittäjien tapaamisissa/skype harrastepesis teemana 

3. Tuotekehittely ja kokeilutuki/ innovaatiot 
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4. Olosuhdetuki sekä tapahtumatuki (kunta/seura)  

5. Harrastepesissääntöjen jalkauttaminen 

6. Osallistuminen Olympiakomitean ja Ministeriöiden tilaisuuksiin Pesisliikkeen eduksi 

 

Alueilla: 

1. Alueille harrastepesiksen kehitystiimit (seuraedustus) 

2. Alueiden toimintasuunnitelmissa tapahtumien ja toiminnan kehittäminen ja tuki 

3. Lady-Pesiksen alueturnaukset ja harrastesarjat 

4. Alueella tarvittaessa oma Harrastepesisohjaajakoulutus 

5. Pesisautotoiminnan laajennus Eteläinen alue/Pääkaupunkiseutu 

6. Alueella oma välinevuokrausvälinepaketti (liivit, syöttölautaset, hitteripaketit ym.) 

 

Toteutuksessa PPL:n harrastevastaava työparina Ilona Näätänen ja alueen työntekijät 

Osaamista ja tukea toiminnoissa tarvitaan viestintä- ja markkinointipuolelta. 

 

 

BASEBALL- JA SOFTBALL 

Päätavoite 1 – Uusi alku 

1.1 Lasten ja nuorten harrastustoiminnan käynnistäminen 
1.2 Lajien tunnettavuuden lisääminen 
1.3 Sarjojen organisointi ja seuratoiminnan kehittäminen  
1.4 Juniorityön perustan ja toimintamallin luominen kausiksi 2021 ja 2022.  

Toimenpiteet 

1.1.1 Kouluvierailut ja lajiesittelyt liikuntatuntien yhteyteen sekä iltapäiväkeho yhteistyö 
1.1.2 Lasten ja nuorten baseball & softball päiväleirit kesäkuu 2020 
1.1.3 Ohjattu tutustumistoiminta, josta vaiheittain siirtyminen joukkuetoimintaa syksy/talvi 

2020 
1.2.1 Lasten ja nuorten baseball & softball päiväleirien markkinointi ja tieto leireistä 

ajoissa liikkeelle, jotta tieto leireistä leviää mahdollisimman laajalle.  
1.2.2 Tapahtumapäivät lapsille ja perheille. Tapahtumien markkinointi ja tiedotus oikeissa 

kanavissa.  
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1.2.3 Asianmukainen tiedotus ja viestintä tapahtumista.  Tokio 2020 29.7 – 8.8.2020 
kesäkisojen hyödyntäminen ja medianäkyvyys. 

1.2.4 Yhteistyö koulujen, liikuntapalveluiden / liikuntavirastojen kanssa. Mukaan Helsingin 
kaupungin Helsinki Liikkuu kärkihankkeeseen 

1.3.1 Sarjavastaava suunnittelee sarjaohjelmat keskitetysti. 

1.3.2.Seurojen elinvoimaisuuden vahvistaminen ja varmistaminen. Seuratyön opastus ja 
ohjaus. 

1.4.1 Luodaan perusta ja toimintamalli juniorityön toteuttamiseen, joka on helposti 
monistettavissa uusille alueille, kouluille ja seuroille.  

1.4.2 Vaiheittainen harrastajamäärien kasvattaminen ja uusien joukkueiden perustaminen.  

1.4.3 Baseball ja softball mukaan jo olemassa olevien seurojen toimintaan. Lapset ja 
nuoret hauskuudesta mukaan seura ja harrastetoimintaan.  

Päätavoite 2  

2.1 Lajivalmentajien taitojen lisääminen sekä toimitsijoiden koulutus (tuomaritoiminta ja 
kirjurointi) 

2.2 Uuden kentän mahdollisuuksien hyödyntäminen kumppanuuksissa ja 
varainhankinnassa.  PPL Baseball ja Softball sekä seurataso. 

2.1.1 Valmennustoiminnan kehittäminen kotimaisen osaamisen puitteissa ja ulkomaisten 
koulutusten kartoitus sekä valmentajavaihdot. Toimitsijakoulutus kiinteäksi osaksi 
harrastamista. Kaikilla harrastajilla perustason osaaminen tuomarina ja kirjurina 
toimimisesta.  

2.2.1 Softball sarja, johon myydään yrityksille osallistumisia ja sarjan pyörittäminen. 

2.2.2 Baseball & Softball tuotepaketti yrityksille ja yhdistyksille, jossa 3h aikana 
perusopetus lajiin ja oheistarjoilut. 

Päätavoite 3 

3.1 Maajoukkue EM-karsinta C-pool turnaus 2020.   

3.2 Selvitys U15 Baseball maajoukkueen kasaaminen ja osallistuminen EM-
karsintaturnaukseen 2020 

3.1.1 Selvitys kansainvälisen maajoukkue tapahtuman järjestäminen Helsingissä elokuu 
2020 Tapahtuman näkyvyys ja positiiviset mielikuvat tukena lajin tunnettavuuden 
lisäämisessä. Joukkueen lähettäminen ulkomaille turnaukseen, jos kotiturnaus ei onnistu.  
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3.2. U15 joukkueen kasaaminen ja varustaminen pesäpalloilijoista EM-karsintaan. 
Pelaajien ja valmentajien kartoitus pesiksen sisältä 
 


