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ETELÄISEN ALUEEN JOHTORYHMÄN TYÖSKENTELYPÄIVÄ  
 
Aika Su 19.1.2020 klo 10-16  
Paikka Kiljavanranta/ Kotorannantie 49. 
Paikalla Sami Ritola, Emmi Eteläsalo-Holmberg, Minna Koivisto, Minna Tuukkanen, Kirsi 

Forsell, Antti Aine, Sami Mäki, Aleksi Järviaho, Mika Mikola ja Ville Pulkkinen  
 
Muuta Mauri Tunkelo on kouluttamassa ja täten estynyt tulemaan.  
   

MUISTIO 
1. Sami avasi tilaisuuden 10:24 
2. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia. 
3. Johtoryhmän muistio 10/2019 hyväksyttiin ilman muutoksia. 
4. Toimintasuunnitelman tilannekatsaus painopistepaikkakuntien (linkki s. 7) ja henkilöresurssien 

kohdentamisen osalta  
Käytiin keskustelua painopistepaikkakuntien etenemistä sekä työntekijöiden työajan 
kohdentumista toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Vuoden 2020 johtoryhmä on tehnyt 
päätöksen kohdentaa työntekijöiden resursseja kasvun kannalta potentiaalisiin paikkakuntiin. 
Kevään työajan osalta on oleellista kohdentaa työaikaa yksittäisiin seuroihin ja välttää työajan 
pirstoutumista useisiin seuroihin. Ensisijaisesti tulee tarkastella strategiassa nimettyjä 
paikkakuntia, mutta tilanteen vaatiessa voidaan listauksesta poiketa. Paikkakuntien määrää ja 
työajan kohdentumista tulee kuitenkin jatkuvasti arvioida. 
 

5. Alueen yhteistyösopimustilanne kaudella 2020  
Alue on solminut kauden 2020 kestävät yhteistyösopimukset tuomaritoiminnan järjestämiseksi 
Varsinais-Suomen Pesäpallotuomarit ry:n sekä Etelän Pesis ry:n kanssa. Viestintävastaavan 
tehtävien hoitamiseksi on solmittu sopimus Calumet Oy/Minna Koiviston kanssa. 
Kilpailupäällikön tehtävien hoitamiseksi on solmittu henkilösopimus Juha-Matti Reinin kanssa. 
Sopimusten vastuut on kuvattu liitteissä. Sopimusten kustannusvaikutus on yhteensä 21 400 
euroa. Kaudella 2019 alueella oli kolme yhteistyösopimusta, kaksi tuomarikerhoa ja 
kilpailupäällikkö, joiden kustannusvaikutus oli yhteensä 24 100 euroa.  
 
Tämän lisäksi alue on sopinut yläkoululeirityksen apuvalmentajan tehtävien hoitamisesta 
kaudella 2019-2020 Hyvinkään Tahkon kanssa sekä Laitilan Jyskeen C-tyttöjoukkueen että KPL:n 
C-poikajoukkueen kanssa alueleiripäivien toteuttamisesta syksyllä 2019. Sopimuksista ei 
syntynyt palkka- tai palkkiokuluja alueelle.  
 

6. Alueleirit 2020 ja 2021  
Turku-Pesiksen käydään keskustelua leirin järjestämisestä sekä käydään tarvittavat neuvottelut. 
Tarvittaessa E-D alueleirille kartoitetaan uutta järjestäjää. Tästä vastaa Ville yhdessä Mikan 
kanssa. Vuoden 2021 alueleirijärjestäjät ratkaistaan helmikuun alkuun mennessä. 



 
7. Alueellisen johtoryhmän toimintamalli  

Pienryhmät esittelivät kokousta edeltäneiden keskusteluiden tuloksena tehdyt esitykset, joista 
keskusteltiin. Johtoryhmän toimintamallia viedään kohti pienryhmätyöskentelyä, jossa 
luottamushenkilöt osallistuvat operatiiviseen toimintaa. Yhteistyötä työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden välillä lisätään. Toimintamallin työstäminen jatkuu keväällä 2020. 
Aluetoiminnan vastuukysymykset viedään liittotasolle. 

 
8. Seuraava kokous pidetään 31.3. klo 13:00 PPL:n toimistolla. 
9. Sami päätti kokouksen 15:30. 

 
Sami Ritola   
Ville Pulkkinen 


