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YLEISTÄ
Toimintavuoden aikana Pesäpalloliitto lunasti seuroilta omistukseensa Superpesis Oy:n osakkeet. Lisäksi
päätettiin käynnistää Superpesis Oy:n toimintojen alasajo vuoden 2019 -2020 aika. Tuo päätös vaikutti myös
liiton taloudelliseen tulokseen tytäryhtiön osakkeiden arvonalennuskirjausten myötä. Taloudellisesti
merkittäviä onnistumisia koettiin Seinäjoella järjestetyn Itä-Länsi tapahtuman osalta sekä onnistuneiden
valtakunnallisten leirien myötä.
Toimintavuonna Pesäpalloliiton liittojohtokunta päätti käynnistää yhteistoimintalain hengen mukaisesti
yhteistoimintamenettelyn, jonka piiriin kuuluivat Pesäpalloliiton organisaatio pois lukien alueiden
toiminnoista vastaava henkilökunta (aluevastaavat sekä seurakehittäjät). Tavoitteena oli yhteistoimintalain
mukaisesti tarkentaa toimenkuvat ja johtamisjärjestelmä vastaamaan Pesäpalloliiton strategian mukaisia
tavoitteita ja nykytilaa. Tehtävänkuvien täsmäytysten valmistelu toteutui suunnittelun mukaisesti.
Keskustelut antoivat hyvän lähtökohdan johtamisjärjestelmän kehittämiseen vuoden 2020 aikana.
Liittojohtokunta

HALLINTO
PESÄPALLOLIIKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2019
Toimintavuosi oli 2019 oli yhden liikkeen toiminnan toinen vuosi ja osin vielä sopeutumisen vuosi.
Aluetoiminnassa toteutettiin ensimmäistä vuotta yhtenäisiä toimintasuunnitelman päätavoitteita. Laadukas
arki, harrastajamäärien lisääminen sekä seuratoiminnan nivominen osaksi tavoitteellista alueellista
kokonaisuutta yhtenäistivät operatiivista tekemistä. Lisäksi viestintään kiinnitettiin kaikilla toimialoilla
entistä enemmän huomiota.
Digitaaliseen kehitykseen varauduttiin käynnistämällä sekä varaamalla vuoden 2020 talousarvioon
pesäpalloliikkeen toiminnallisten tietokanta – hankekokonaisuuden. Tämän tavoitteena on uudistaa
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti niin seura – kuin liittotason tietojärjestelmät. Ensimmäiset
toimenpiteet kohdistuvat tulospalvelun kehittämiseen.
Pesäpalloliiton edustajat osallistuivat yhteistyöhön niin lajiliitto – kuin olympiakomiteatasolla.
Tähtiseuratoiminta, Seurakehittäjien osaamisohjelma sekä ammattilaistuva seuratoiminta – hanke olivat
kokonaisuuksia seuratoimialaan liittyen. Lisäksi pesäpalloliiton edustajat osallistuivat yläkouluseminaareihin
sekä huippu-urheilupäiville. Näistä tapahtumista seurasi pienempiä yhteistyöprojekteja eri sidosryhmien
kanssa.
Vuosi piti sisällään päätöksiä liittyen Superpesis Oy:n toimintaan ja osin valmistautumista myös Pesäpallon
100 vuotisjuhlavuoteen 2022.
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen lajin parissa kiinnitettiin enemmän huomiota käynnistäen
mm. yhdenvertaisuusohjelman valmistelu.
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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.

TOIMENPITEET 2019
SIDOS UUDISTUSOHJELMAAN JA STRATEGISIIN VALINTOIHIN
Uudistusohjelman mukaan talouden ja hallinnon varmistaminen siten, että kaikki strategiset tavoitteet,
joilla tähdätään vuoteen 2022, toteutuvat toimintasuunnitelmassa 2019 ohjelman mukaisesti ja varmistavat
jatkumon vuoteen 2022.
Uudistusohjelman tavoitteiden jalkauttamista jatkettiin alue – ja paikallistasolle. Keskeiseksi tavoitteeksi
nousi kyky sekä osaaminen motivoida seuratoimijat yhteisiin harrastajamääräkehitystavoitteisiin. Tätä
pyrittiin lisäämään synnyttämällä uusia tuotteita osallistumiseen liittyen, kuten lasten pelaamiseen liittyvä
tulokaslisenssi sekä tuomaritoimintaan vuoden 2019 aikana suunniteltu tuomaripassi.
Kaikissa näissä kehitystyössä hallinnon rooli on ollut keskeinen, että toiminnan kehittämisessä on osattu
huomioida resurssit sekä päätösten taloudelliset vaikutukset.

TOIMINTA VUONNA 2019
KILPAILUTOIMINTA
Pesäpalloliitto vastaa kilpailutoiminnan kokonaisjohtamisesta (ml. Superpesis), järjestämisestä ja
kehittämisestä. Kilpailupäällikkönä toimii Timo Lamminen. Kilpailutoiminnan päätavoitteet kertomusvuonna
olivat laadukas harrastajamääriä lisäävä perustoiminta, laadukas harrastajamääriä lisäävä kehitystoiminta ja
kilpailutoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen.
Merkittävin kehitystyö tehtiin vanhempien poikajuniorien sarjojen uudistamisessa. A-poikien (aiempi PSU)
sarja poistettiin kaudeksi 2020 ja tilalle tuli kolmen ikäluokan B-pojat (nykyinen PSU), joka jaettiin PSU A
sekä PSU B sarjoihin.
Toiminnallisen tietokannan kartoitusprojekti saatiin päätökseen sekä esiteltyä johtokunnalle, ja sen myötä
syksyllä 2019 alkoi TTK:n ensimmäinen vaihe. Kehittämisen kohteena on aluksi uusi sähköinen
kirjanpitojärjestelmä kaikkien sarjatasojen osalta sekä uusi yhteinen tulospalvelujärjestelmä.
Perustoiminnan laatua parannettiin tuomalla lisensseihin uudeksi tuotteeksi tulokaslisenssi helpottamaan
harrastuksen aloittamista tai sen jatkamista mm. pesiskoulun jälkeen. Yli-ikäisyyslupien käsittelyprosessi
muutettiin valtakunnallisesti johdetuksi prosessiksi. Päätöksiin haettiin ja saatiin tämän myötä
johdonmukaisuutta sekä tasavertaisuutta.
Loppuvuoden aikana tehtiin karenssien muutostyö koskien kautta 2020. Voimaan astuneilla muutoksilla
tasapuolistetaan nuorten pelaajien liikkumista varsinkin kauden alussa ja lopussa.
Kilpailutoiminnan tuotoista merkittävä osa koostuu lisenssituotoista sekä sarjamaksuista.
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Pesäpalloliiton sarjatoiminnassa oli mukana 151 (144/2018) miesjoukkuetta ja 129 naisjoukkuetta
(117/2018). Nuorten A-, B- ja C-ikäisten liittojohtoisissa sarjoissa oli mukana 58 poikajoukkuetta (59/2018)
ja 60 tyttöjoukkuetta (64/2018). Yhteensä Pesäpalloliiton alaiseen sarjatoimintaan osallistui 398 joukkuetta
(374/2018).
Kilpailutoiminnan lisenssejä, Pesispasseja ja Harrastepasseja lunastettiin yhteensä 18188 kappaletta
(17363/2018), joista nuorten osuus oli 8152 (7818/2018), aikuisten osuus oli 2566 (2526/2018) ja
tuomareiden 899 (946/2018). Harrastepesispasseja lunastettiin 2392 (1658/2018).
Pesispasseja lunastettiin 4045 (4267/2018). Baseball- ja softball – lisenssejä lunastettiin 132 kappaletta
(146/2018). Lisenssien yhteismäärässä nousua oli 825 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 (426) joukkueita. Kankaanpäässä
järjestetty Naperoleiri oli kaikkien aikojen suurin Naperoleiri, osallistuneita joukkueita leirillä oli 98.
Valtakunnalliset leirit onnistuivat toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin, tukien tavoitteiden osalta
harrastajamäärän kasvua.

KOULUTUS – JA VALMENNUSTOIMINTA
Vuoden 2019 aikana koulutusuudistus arvioitiin ja tehtiin käytännön kokemusten myötä pieniä korjauksia.
Juniorivalmentajapolun 1-tason koulutusmalli toteutui aluekohtaisesti moduuleina tai
viikonloppukoulutuksina. Juniorivalmentajapolun 2-tason koulutusmalli vaihdettiin takaisin viikonloppu
koulutuksiin ja seuraillat integroitiin viikonloppuihin. Huippuvalmentajapolun 1- ja 2-tason
yhdistelmäkoulutus, joka on suunnattu etenkin vanhempien junioreiden ja aikuisten valmentajille,
toteutettiin toisen kerran ja lajivalmentajatutkinto (3-taso) toteutuu talven 2020 – 2021 aikana.
Koulutusvaatimukset uudistettiin siten, että myös B-junioreista ylöspäin vaaditaan vähintään 2-tason
koulutus ja huippusarjoissa (Super- ja Ykköspesis) vaaditaan lajivalmentajatutkinto tai korkeampi koulutus.
Tällä pyritään kehittämään valmennuksen ja valmennusympäristöjen laatua. Tätä kautta saamme enemmän
pysyvyyttä harrastajamäärissä.
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VALMENTAJAKOULUTUKSET
Juniorivalmentajapolku 1-taso:
-

koulutusta järjestettiin kaikilla alueilla
organisoinnista vastasivat kunkin alueen aluevastaavat ja seurakehittäjät
kouluttajina toimivat pääsääntöisesti seurakehittäjät. Lisäksi yksittäisissä koulutuksissa käytettiin
asiantuntijavierailijoita

Koulutustapahtumia yhteensä 85
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 886
Keskiarvoinen osallistujamäärä 10,4

Juniorivalmentajapolku 2-taso:
-

koulutusta järjestettiin kaikilla alueilla
koulutusten organisoinnista vastasivat alueiden työntekijät Ville Pulkkinen, Perttu Hautala, Akseli
Wiik, Mika Härkin, Mona Hupli-Kotiranta, Juha Antikainen
kouluttajina toimivat alueiden työntekijät Akseli Wiik, Mika Härkin ja Perttu Hautala sekä
valmennuskeskusten kouluttajat Petri Pennanen, Saku Komulainen, Jukka Peltoniemi ja
koulutusvastaava Juha Antikainen

Koulutustapahtumia yhteensä 22
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 313
Keskiarvoinen osallistujamäärä 14,2

Huippuvalmentajapolun yhdistetty 1- ja 2-taso:
-

koulutusta järjestettiin Varalan Urheiluopistolla
koulutusten organisoinnista vastasivat Perttu Hautala ja Juha Antikainen
kouluttajina toimivat Perttu Hautala ja Juha Antikainen

Koulutustapahtumia yhteensä 5
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 63
Keskiarvoinen osallistujamäärä 12,6

Pesäpallon lajivalmentajatutkinto:
-

koulutus järjestettiin Varalassa ja Kuortaneella sekä syksyllä Varalassa ja Kuortaneella
koulutuksen organisoinnista vastasi koulutusvastaava Juha Antikainen
kouluttajina toimivat Mikko Kuosmanen, Perttu Hautala, Mikko Huotari, Sami-Petteri Kivimäki, Jussi
Viljanen, Marko Haverinen, Tiia Hautala, Jenni Puputti ja Juha Antikainen

Koulutustapahtumia yhteensä 3
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 62
Keskiarvoinen osallistujamäärä 20,6
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YLÄKOULULEIRITYS
Yläkoululeiritys jatkoi erittäin toimivana kokonaisuutena. Yhteensä 350 oppilasta valittiin Vuokatin,
Kuortaneen, Joensuun, Varalan sekä uutena valmennuskeskuksena aloitetun Pajulahden leireille. Virallisten
paikkojen lisäksi erilaisia teemaleirityksiä järjestettiin seurojen ja muiden urheiluopistojen toimesta.
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.
Uutena toteutettiin Yläkoululeiritysviikko Espanjan Fuengirolassa, johon saivat osallistua vapaaehtoiset
yläkoululeiriläiset. Leirille osallistui 24 lasta ja valmentajina toimivat Mira Kolehmainen ja Juha Antikainen.

AKATEMIATOIMINTA JA VALMENNUSKESKUKSET
Pesäpalloliiton valmennuskeskus- ja akatemiastrategian tavoitteena on saada yksi valmennuskeskus
jokaiselle alueelle. Valmennuskeskus vastaa yhdessä aluevastaavien ja seurakehittäjien kanssa alueen
valmentajien kouluttamisesta, yläkoululeirityksistä ja akatemiatoiminnan kehittämisestä. Akatemiatoiminta
arvioidaan ja jaetaan kategorioihin. A-kategoria on painopisteakatemia, joka palvelee koko aluetta ja useaa
seuraa sekä tukee monipuolisesti urheilijan urheilija- ja kaksoisuraa. B-kategoriassa akatemiatoiminta on
suunnattu 1-4 seuran tukemiseksi. C-kategoriassa akatemiat toimivat paikallisesti yhden seuran tukena.
Alueellisesti valmennuskeskukset ja akatemiat ovat:
Pohjois-Suomi
Valmennuskeskus
•

Vuokatin Urheiluopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•
•

Vuokatti-Ruka
Oulun seutu

Länsi-Suomi
Valmennuskeskus
•

Kuortaneen Urheiluopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•

Seinäjoki – Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)

B-kategorian akatemiat
•

Pori (Satakunta)

C-kategoria
•
•

Vimpeli
Alajärvi

Keskimaa
Valmennuskeskus

7

•

Varalan Urheiluopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•
•

Tampereen Urheiluakatemia
Jyväskylän Urheiluakatemia

B-kategorian akatemiat
•

Pori (Satakunta)

C-kategoria
•
•

Ikaalinen
Ruovesi

Savo - Karjala
Valmennuskeskus
•

Joensuu / Itä-Suomen liikuntaopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•

Joensuun Urheiluakatemia

B-kategorian akatemiat
•
•

Lappeenranta – Imatra
Kuopion alueen urheiluakatemia

Etelä-Suomi
Valmennuskeskus
•

Pajulahden Urheiluopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia

B-kategorian akatemiat
•
•
•
•

Kouvola
Etelä-Kymenlaakso
Hämeenlinna
Forssa

TYÖNKUVAT
Vuoden 2019 koulutusorganisaatio
Koulutus- ja valmennusvastaava 50% työajalla
Koulutuksen kehittämiseksi perustettu koulutusryhmä lakkautettiin. Tämän tilalla toteutettiin Kouluttajien ja
valmennuskeskusvalmentajien koulutuspäivät elokuussa Tampereella.
Koulutuksia toteutti seurakehittäjien ja aluevastaavien verkosto yhdessä valmennuskeskusten kanssa.
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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 jatkamaan pesis.fi, pesisvalmennus.fi, ppv.kuvat.fi
sivustojen yhteensulattamista.

PESÄPALLOVALMENTAJAT
Varsinaista pesäpallovalmentajien toimintaa ei ollut. Liittymällä Suomen Valmentajiin ja valitsemalla lajiksi
pesäpallon, oli aktiivivalmentajat oikeutettuja 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.
Lisäksi Mikko Pirhonen toimi syksyllä pesäpallovalmentajana Nepalissa ja Bangladeshissa toimen päättyessä
World Cupiin marraskuussa Intiassa. Siellä hän toimi Nepalin joukkueen päävalmentajana.

VALMENTAA KUIN NAINEN
Vuoden aikana Pesäpalloliitto osallistui aktiivisesti naisvalmentajien määrän lisäämiseen tähtäävän
Valmentaa kuin Nainen hankkeeseen. Mira Kolehmainen toimi hankkeen vastuuhenkilönä. Hankkeessa
kehitettiin naisvalmentajien mentorointia ja lisättiin naisvalmennuksen arvostusta julkaisuilla sekä
naisvalmentajien kohtaamisilla.

MUUT KOULUTUKSET
Lisäksi alueiden seurakehittäjät ja alueet järjestivät koulutuksia mm. joukkueenjohtajille,
pesiskoulurehtoreille sekä muille seuratoimijoille osana seuraohjelmaa.
Pelinjohtajapäivät järjestettiin
•
•

kauden 2019 osalta tammikuussa Superpesisten ja miesten Ykköspesiksen pelinjohtajille (osallistujia
34)
kauden 2020 osalta joulukuussa yhdessä lajivalmentaja- ja huippuvalmentajapolun tutkintojen
kanssa. Osallistujia oli joulukuun tapahtumassa yhteensä 50.

Keväällä järjestettiin viimeiset 2-tason pelinjohtajakoulutukset Oulussa ja Tampereella. Näihin osallistui
yhteensä 25 pelinjohtajaa.
Lisäksi koulutusta järjestettiin erillisten tapahtumien muodossa seurajohtajille ja junioripäälliköille.
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SEURATOIMINTA
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa seuratoiminnan päätavoitteiksi kirjattiin 1) laadukas arki, 2)
harrastajamäärien lisääminen, 3) seuran toiminnan nivominen osaksi alueellista kokonaisuutta ja 4) viestinä.
Tärkeä seuratoimintaa ohjaava asiakirja oli edelleen vuonna 2016 valmistunut Pesäpalloliikkeen tulevaisuus
– Miten etenemme kohti vuotta 2022. Harrastajamäärien lisäämisen ohella strategian valinnoista
seuratoimialalla painottui erityisesti viestintä.
Seuratoimialalla työskentelivät päätoimisina pesäpalloliiton työntekijöinä viiden alueen aluevastaavat.
Heidän ohellansa seurakehittäjä työskenteli Pohjoisen, Keskimaan, Savo-Karjalan ja Läntisellä alueella.
Etelän alueella työskenteli seurakehittäjä sekä kaksi seurakehittäjää, joiden työajasta oli kohdennettu puolet
junioripäällikkötehtäviin. Harrastajamäärien lisäämiseen Pesäpalloliitto kohdensi 170.000 euroa
junioripäälliköiden palkkaamiseen. Yhteensä junioripäällikkötukea myönnettiin 17:lle seuralle.
Seuraohjelma (2018-2020) toteutettiin vuoden 2019 Miesten ja Naisten superpesisseuroihin sekä soveltuvin
osin Miesten ykköspesisseuroihin, joilla oli oma halu osallistua seuraohjelmaan.

HARRASTAJAMÄÄRÄT
Rekisteröityneitä harrastajia kirjattiin vuoden lopussa 18080. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä kasvoi
910:lla. Nuorten kilpailulisenssejä lunastettiin 8119 (+301), aikuisten 2564 (-192), tuomareiden,
pelinjohtajien ja toimitsijoiden 897(-52), vakuutuksellisia pesispasseja 3977 (-280), harrastepesispasseja
2388 (+730) ja baseball- / softball -lisenssejä 132 (-14).
Vuonna 2019 rekisteröitynyttä pesäpallotoimintaa oli 186 seurassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämää seuratukea haki 29 seuraa.
Valtakunnallisille pesäpalloleireille osallistui ennätysmäärä joukkueita, yhteensä 426. Edellisvuonna
joukkueita oli yhteensä 415. Kankaanpään ja Pomarkun Naperoleirillä joukkueita oli 98 (93), Espoon
Tenavaleirillä 113 (107), Oulun Suurleirillä 121 (125) ja Hyvinkään Nuorisoleirillä 94 (90).

TUOMARITOIMINTA
Tuomaritoimialan keskeisimmät tavoitteet 2019 olivat 1) toimijamäärän lisääminen kilpailutarpeen
mukaisesti, 2) Yksi liike pelisäännöt: pelisääntökirjan uudistaminen
Tukitavoitteina oli koulutusjärjestelmän kehittäminen edistämään tuomareiden osaamista ja yhteistyötä
sisäisesti sekä yhteistyötahojen kanssa sekä tuomariorganisaation ja seurojen yhteistyön kehittäminen
tuomaritoiminnassa, yhteinen tapa toimia.
Tuomariorganisaatiossa toimivat 2019 tuomarijohtaja Tapani Hotakainen, tuomarikoulutusvastaava Matti
Lähteenmäki, nuorisotuomarijohtaja Niina Lämsä sekä tuomarinimeäjä Jari Saaranen.
Toimijamäärä lisääntyi ylimmillä tasoilla (S- ja C-tuomarit) 5%, 198 -> 209. Kauden jälkeen toteutettiin Stuomareille arviointikysely, missä arvioitiin tavoitteiden onnistumisia.
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SYÖTTÄMISEN SÄÄNNÖT KOULUTUKSEN KESKIÖSSÄ
Syöttämisen pelisääntömuutokset hyväksyttiin ja julkaistiin marraskuussa 2018. Sääntömuutoksen
tavoitteena oli tukea Yksi liike pelisääntöjen uudistaminen -kokonaisuutta. Syöttämisen tuomitseminen oli
tuomarikoulutuksen keskeisenä osa-alueena niin seurojen kuin ylimpien tasojen. Koulutuksen tueksi
valmistettiin laaja materiaalipaketti.

KOULUTUKSET
Superpesistuomareiden koulutus oli Tampereella 23.-24.3 (60 osanottajaa) ja otteluvalvojien koulutus 22.23.3. (10). C-tason neljässä tuomarikoulutustilaisuudessa oli 113 osallistujaa.
Tuomari- ja nuorisotuomarikouluttajien tapaaminen järjestettiin Tampereella 26.1.2019, johon osallistui 17
tuomarikouluttajaa.
Nuorisotuomareita koulutettiin valtakunnallisilla leireillä. Tuomarileirin vastuuhenkilöinä toimivat
Naperoleirillä Kankaanpää/Pomarkku Waltteri Uurasjärvi, Tenavaleirillä Espoossa Jouni Ojala, Suurleirillä
Oulussa Eeva-Liisa Ukkonen ja Joona Korpela sekä Nuorisoleirillä Hyvinkäällä Matias Laukkanen.
PALKITUT
Pesäpallokauden jälkeen palkittiin vuoden tuomarina Joona Tervonen Seinäjoelta ja Kultaisella pillillä Immo
Rautiainen Oulusta. Ottelumäärien osalta täysiä satasia (400) saavutti Antti Aine, Jussi-Pekka Anttila, Jani
Alakangas ja Jesse Mäkinen. Vuoden nuorisotuomarina palkittiin Eetu Knutars Lappeenrannasta ja vuoden
nuorena tuomarina Anna Hakala Tampereelta.
Miesten Itä-Lännessä tuomitsivat pelituomari Joona Tervonen ja syöttötuomari Turo Timo, naisten ItäLännessä pelituomari Anna Hakala ja syöttötuomari Arttu Moisio.

AIKUISTEN TERVEYS- JA HARRASTEPESÄPALLO
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. Konsultointitukea
annettiin pyydettäessä myös paikalliselle tasolle. Pesäpalloliikkeen alueet ovat liittäneet
toimintasuunnitelmiinsa myös harrastepesiksen aktivoinnin ja tukemisen. Alueellisia harrastepesiksen
seuratoimijakohtaamisia pidettiin ainakin Tampereella, Turussa, Seinäjoella, Salossa, Juvalla ja Siilinjärvellä.
Harrastepesikseen hyväksyttiin keväällä uudet säännöt; Harraste Pehmis, Harrastepesis, Harraste Kovis ja ne
on saatavilla pesisnetistä;
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Harrastepesiksen uusi kokeilu harrastepesiksen unelmamatka Belekiin toteutettiin 14 osallistujan voimin
13.4.-20.4.2019
Tehtiin käyttöön materiaali ”Onnistuneet turnausjärjestelyt Harrastepesiksessä”.
Osallistuttiin Olympiakomitean vetämiin verkostokohtaamisiin ja Pesäpalloliiton edustajana Satu Mikola oli
yhdessä Jyväskylän Valon kanssa luennoimassa Liikkujan polku-seminaarissa 1.10. ”Ladies ja gentleman harrastepesis on pop!”
Pesäpalloliitto toteutti Pesisautotoimintaa keväällä 2019 Eteläisellä alueella, kohtaamisia lähes 5.000.
Liitteenä tarkempi raportti.
Eri puolella suomea kunnille ja seuroille annettiin olosuhde- ja hanketukea kysynnän mukaan.
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 keväällä Sastamalassa ja Turussa.
Toiminnassa kohdattiin yhteensä lähes 20.000 harrastajaa. Harrastajille tarjottiin harrastepesispassia myös
vakuutuksella. Harrastepassien määrä on kasvanut hurjasti jo 2389 passiin, joista vakuutuksella 579. Naisia
oli 1306 ja miehiä 1083 .

Alueellinen kehitys;

2017

2018

2019

Eteläinen alue

172

279

607 +1

Keskimaa

10

304

454

Läntinen alue

349

409

607

Pohjoinen alue

108

209

130

Savo-Karjala 260

396

590

YHTEENSÄ

1597

2389

899

Tampereella pelattiin 27.-28.7.2019 harrastepesiksen SM-kisat 14 joukkueen voimin. Valtakunnallisesti
pelattiin Kontioiden (35-v.) SM-turnaus Varkaudessa, ja Joroisissa 10.-11.8.2019, mukana oli 9 joukkuetta.
Harmaakarhujen (45-v.) SM-turnaus pelattiin Pattijoella 07.09.2019 mukana oli 4 joukkuetta.
Alueellisia Lady-Pesisturnauksia toteutettiin kesällä useita ja Turussa pelattiin suosittu valtakunnallinen
Lady-Pesisturnaus 7.-8.9. ennätyksellisesti peräti 42 joukkueen ja yli 500 innokkaan naisen voimin.

Pesäpalloliiton panostaminen jatkossakin harraste- ja terveysliikuntaan luo osallistuville harrastajille
mahdollisuuden positiiviseen ja mukaansatempaavaan, monipuoliseen liikunnalliseen toimintaan.
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PESISAUTO
Suomen Pesäpalloliitto toteutti Pesisauton kiertueen vuonna 2019 yhteistyössä Varsinais-Suomen Pesiksen
kanssa. Pesisauto on pääasiassa kouluille suunnattu palvelu, mutta myös yritykset ovat innostuneet
toiminnasta.
Pesisauton mukana kulkee kaikki tarvittava – 1-2 osaavaa ohjaajaa, laadukkaat välineet ja muut tykötarpeet.
Pesisauto kaartaa sinne, missä innokkaat pelaajat ovat: Liikuntatunnille, koulun liikuntapäivään,
iltapäiväkerhoon, työyhteisön tyhy-päivään, kaveriporukan pesispeleihin, synttärijuhliin, polttareihin,
entisaikojen fiilistelyyn tai muihin tapahtumiin, joiden ohjelmaan halutaan sisällyttää pesäpalloa.
Suurimman tilaajaryhmän muodostavat koulut.
Pesisauto sisältää tarvittavat pesisvälineet: mailat, pallot, räpylät sekä heittoverkon ja heittoseinän. Autossa
on lisäksi pienille lapsille sopivia pehmovälineitä sekä heittonopeuden mittaava tutka.
Vuoden 2019 Pesisauton kiertueelle palkattiin 3 pesisohjaajaa: Nella Ruuskanen, Oona Rantomaa ja Henri
Saarinen. Pesisohjaajien työnkuvaan kuului Pesisautotoiminnan ohjauskeikkojen suunnittelu ja toteutus
kouluissa sekä tapahtumissa tilausten mukaan.
Pesisauto on aikaisempina vuosina liikennöinyt Varsinais-Suomen alueella. Tavoitteena on aloittaa
Pesisauton kiertueen laajentaminen vähitellen pääkaupunkiseudulle päin. Toiminnan laajentaminen
aloitettiin tänä vuonna suunnitelman mukaan Lohjalta. Lohjalla kohdistettiin markkinointia kouluihin
yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa. Pesisohjaajilla olikin keväällä 2019 kahdeksan ohjauskeikkaa
Varsinais-Suomen ulkopuolella mm. Lohjalla, Vihdissä ja jopa Espoossa asti. Sana Pesisautosta oli kirinyt
myös Satakuntaan ja Pirkanmaalle, joissa Pesisauto vieraili Eurassa ja Tampereella.
Pesisauto tavoitti keväällä ja kesällä 2019 lähes 5000 ihmistä kouluissa ja tapahtumissa. Autolla kuljetettiin
myös mainostaulut Superpesiksen TV-peleihin, joissa on ollut keskimäärin 1500 katsojaa/ottelu, joten
Pesisauton tavoittama ihmismäärä on myös ympäri Suomea suuri.
Yhdessä Suomen Pesäpalloliiton ja Varsinais-Suomen Pesiksen kanssa Pesisauton kiertueen mahdollistivat
Karhu, Turun Sanomat, Turun Osuuskauppa ja SuperPark.
PESISAUTO-KIERTUE 2019:
PVM

PAIKKA

OSALLISTUJIA

MA 15.4.

Kirkonkylän koulu, Eura

160

KE 17.4.

Turku AMK, Kupittaa, Turku

30

TO 18.4.

Alastaron Kirkonkylän koulu, Loimaa

80

TI 23.4.

Kojonkulman koulu, Loimaa

55

KE 24.4.

Littoisten koulu, Lieto

200

TO 25.4.

Auran yhtenäiskoulu, Aura

215

PE 26.4.

Koivuhaan koulu, Parainen

140

13

MA 29.4.

Hanhijoen koulu, Paimio

130

TO 2.5.

Kurittulan koulu, Masku

170

PE 3.5.

Kurittulan koulu, Masku

150

MA 6.5.

Ollikkalan koulu, Salo

185

TI 7.5.

Paijulan koulu, Nousiainen

40

KE 8.5.

Henrikin yhtenäiskoulu, Nousiainen

145

TO 9.5.

Lausteen koulu, Turku

190

PE 10.5.

Kerttulan koulu, Raisio

130

MA 13.5.

Askaisten koulu, Masku

70

TI 14.5.

Jokilaakson koulu, Lieto

180

KE 15.5.

Koivuhaan koulu, Parainen

135

TO 16.5.

Niemenkulman koulu, Piikkiö

55

PE 17.5.

Jokilaakson koulu, Lieto

185

MA 20.5.

Mäntynummen alakoulu, Lohja

120

TI 21.5.

Rymättylän koulu, Naantali

70

KE 22.5.

Rymättylän koulu, Naantali

80

TO 23.5.

Nummen yhtenäiskoulu, Lohja

130

PE 24.5.

Jokikunnan koulu, Vihti

40

MA 27.5.

Asiakasomistajan kesätreffit, S-Market Aura

500

TI 28.5.

Rauhalan koulu, Lohja

130

KE 29.5.

Turun Lyseon koulu, Turku

70

TI 4.6.

Asiakasomistajan kesätreffit, Prisma Piispanristi

500

TI 18.6.

Yrityskeikka Elisa Oyj, Espoo

40

KE 19.8.

Yrityskeikka Konecranes, Tampere

30

LA 7.9.

Lady-Pesis-turnaus, Turku

540

2019

Superin TV-pelit

keskim. 1500/peli

Yhteensä: 4895
+ Superpesis TV-pelit (keskim. 1500/peli)
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VIESTINTÄ
Pesäpallon tulevaisuudenkuvassa määritellyn tavoitteen mukaisesti pesäpalloliike jatkoi etenemistään kohti
nykyaikaisempaa ja suunnitellumpaa monikanavaista viestintää. Pesis.fi-sivusto uudistettiin, yhtenäistä
ilmettä vahvistettiin, asiakaspalvelua tehostettiin verkossa entisestään, sosiaalinen media pidettiin
aktiivisena laaja-alaisella sisällöntuotannolla sekä Nelonen Median Ruutu-palvelun ja Fanikameran sisältöjä
hyödynnettiin monipuolisesti.
Toiminnallisen tietokannan nimellä kulkevassa projektissa otettiin ensimmäisiä käytännön askelia
eteenpäin. Suunnittelun osalta ollaan valmiina siirtymään vaiheittain testaukseen ja toteutukseen.
Kokonaisuuden tavoitteena on digitaalisten palveluiden läpimurto kaikille kohderyhmille, tulospalvelusta
alkaen sekä manuaalisesti tehtävän työn merkittävä vähentäminen.
Kaikessa pesäpalloliikkeen viestinnässä noudatettiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita sekä lajin
tulevaisuudenkuvassa määriteltyä arvopohjaa.
SISÄINEN VIESTINTÄ
Sisäisen viestinnän merkitys korostuu pesäpalloliikkeessä, kun henkilöstö ja avainhenkilöt toimivat eri
puolilla Suomea. Etäyhteyksien käyttöä lisättiin vuonna 2019 ja useita palavereita pidettiin Teams-, Skypetai vastaavia palveluita hyödyntäen. Vaikka kohtaamisia kasvokkain tarvitaan säännöllisesti jatkossakin,
etäkokoukset ovat parantaneet henkilöstön yhteistoimintaa. Myös vastuullisuusnäkökulmasta etäyhteydet
mahdollistavat tiimien yhteydenpidon useammin.
Pesäpalloliiton sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat erityisesti henkilökunta, eri toimialat,
luottamushenkilöt, joukkueet, jäsenyhdistykset, tapahtumajärjestäjät, kunniajäsenet ja muu lajin sisäpiiri.
Uuden pesis.fi-sivuston käyttöönoton myötä tietoa jaettiin verkossa runsaasti. Mitä enemmän
informaatiota on saatavilla ja löydettävissä, sitä vähemmän kertyy painetta yhteydenotoille muita kanavia
pitkin. Seuratiedotteilla, uutiskirjeillä, sosiaalisen median avulla sekä linkityksillä käyttäjiä ohjattiin oikeille
sivuille.
Ilmoittautumiset, hakemukset, palautteenanto ja vastaavat kyselyt hoidettiin tehokkaasti SurveyPalpalvelun kautta tai Avoine Oy:n kehittämässä tapahtumapalvelussa osoitteessa tapahtumat.pesis.fi.
Tapahtumapalvelun avulla ilmoittautumiseen liittyneet mahdolliset maksut suoritettiin samoin tein ja
taloushallinto-ohjelmistoon rakennettu rajapinta yhdisti maksut kirjanpitoon. Kilpailutoiminnan osalta
kaikki alue- ja maakuntasarjat, leirit, C-ikäisten SM-karsinta, 35-45-vuotiaiden sarjat sekä osa
junioriturnauksia pyöritettiin Pesistulospalvelu-sivustolla osoitteessa www.pesistulospalvelu.fi.
Kuvapankit toimivat osoitteissa huippupesis.kuvat.fi ja pesisleirit.kuvat.fi. Niiden kautta jaettiin kuvia,
bannereita, logoja ja muuta visuaalista materiaalia kaikkien kohderyhmien käyttöön. Myös seurat ja
tapahtumajärjestäjät lisäsivät omia sisältöjään aktiivisesti sivustoille. Näin ajantasaiset sisällöt olivat
kaikkien hyödynnettävissä.
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Pesäpalloliiton henkilörekisteri toimi Avoine Oy:n Sense-järjestelmässä. Merkittäviä pesäpalloon liittyviä
tiedotteita pystyttiin jakamaan rajatuillekin kohderyhmille, esimerkiksi tietyn ikäryhmän lisenssipelaajille.
Kortteja ja passeja hallinnoitiin Wallasvaara Engagen tuottamassa mobiiliapplikaatiossa, joka mahdollistaisi
myös viestinnän tehostamisen push-viestejä lähettämällä. Tätä toiminnallisuutta ei kuitenkaan juuri
käytetty vuoden 2019 aikana.
Superpesiksen verkkosivuston alustana palveli Avoine Oy:n Processwire-julkaisujärjestelmä. Edellisen
vuoden lanseerauksen jälkeen sivuston käyttöön liittyviä toimintamalleja vakioitiin ja sivustolle tehtiin
pieniä toiminnallisia parannuksia.
PESIS.FI-SIVUSTO
Pesäpalloliiton tärkein tiedotuskanava, pesis.fi-sivusto, uudistettiin. Myyntimaatio Oy:n toimittama sivusto
vastasi ennen kaikkea nykyaikaiseen responsiivisuuden vaatimukseen ja vei mobiilikäyttäjien kokemuksen
uudelle tasolle. Sisältöjen jakaminen sekä verkkosivuston ja sosiaalisen median kanavien yhteistoiminta
tukivat toisiaan.
Pesis.fi-sivuston sivukartta muuttui perusteellisesti, joten käyttäjiä piti alkuun ohjata löytämään
tarvitsemansa sisällöt. Vuoden loppua kohti navigointi sivustolla alkoi käydä helpommaksi.
Vuoden aikana alueiden sivut integroitiin osaksi pesis.fi-sivustoa. Alueet löytyivät url-osoitteista
www.pesis.fi/etela, www.pesis.fi/keskimaa, www.pesis.fi/lansi, www.pesis.fi/pohjoinen ja
www.pesis.fi/savo-karjala. Valtakunnallisten leirien sivuille rakennettiin yhteinen ilme ajatellen vuotta
2020. Leirien markkinoinnissa toimivat lyhytosoitteet www.naperoleiri.fi, www.nuorisoleiri.fi,
www.suurleiri.fi ja www.tenavaleiri.fi.
ULKOINEN VIESTINTÄ
Pesäpallon ulkoisessa viestinnässä hyvä yhteistyö Nelonen Median kanssa sai jatkoa. Kaikki
superpesiskauden ottelut ml. Halli-SM-turnaus ja superpesiskarsinnat näkyivät Ruudussa. Mielenkiintoisena
uutuutena Ruudun ohjelmistoon lisättiin valtakunnallisen Nuorisoleirin loppuottelut, yhteistyökumppani
Saarikoski Travelsin myötävaikutuksella. Maksuttomalla Jim-kanavalla nähtiin suorina lähetyksinä
seitsemän ottelua – mm. miesten ja naisten Itä-Lännet, miesten ensimmäinen loppuottelu sekä naisten
toinen loppuottelu.
Fanikamera-tuotannoissa siirryttiin uudelle tasolle. Seurat ottivat Fanikamera-lähetykset vahvemmin
omikseen, tekivät laadukkaampia tuotantoja tuomalla lähetyksiin mukaan selostajia ja asiantuntijoita sekä
hyödynsivät lähetyksiä yhteistyökumppanitoiminnassaan.
Kaudella 2018 käynnistynyt Kansallispeli-podcast jatkoi suosittuna pesäpallon ajankohtaisten teemojen
äänitorvena Nelonen Median Supla-palvelussa. Pesisromantikko Antti Haapasalo ja entinen
huippupesäpalloilija Perttu Hautala perkasivat jälleen väsymättömällä intohimolla kansallislajimme
pesäpallon ja sen pääsarjan Superpesiksen kuulumisia. Uutuutena Kansallispeli-podcastissa kuultiin
pelaajien, kuten Virpi Hukan ja Joni Rytkösen, tarinoita pelaajavierailujen myötä.
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Superpesiksen ohella Ykköspesiksen otteluita nähtiin suorina nettilähetyksinä. Asialla olivat
maakuntalehdet, kuten Aamulehti tamperelaisen Manse PP:n otteluista, Lapin Kansa Simon Kirin otteluista
ja Satakunnan Kansa Ulvilan Pesä-Veikkojen otteluista sekä Karjalainen Joensuun Mailan naisten otteluista.
Verkkolähetyksillä riitti kysyntää muidenkin pesäpallotapahtumien osalta. Esimerkiksi Karjalainen näytti
suorana poikien Superpesiksen toisen loppuottelun ja Joensuun Mailan kultajuhlat.
Pesäpallon ulkoisessa viestinnässä hyödynnettiin tehokkaasti eri kanavia, jotta toiminnan positiivinen
eteenpäinmeno huomioitiin mahdollisimman kattavasti. Sosiaalisen median kanavista olivat vahvimmin
käytössä Superpesiksen ja Pesäpalloliiton tilit Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä sekä YouTubekanava. Itä-Länsi-tapahtuma profiloitui omien Facebook- ja Twitter-tiliensä kautta.
Nettisivujen uutisointi tuki sosiaalista mediaa ja päinvastoin. Uutisoinnissa kiinnitettiin huomiota laajempiin
kokonaisuuksiin, taustoihin ja ilmiöihin. Samalla tuotiin monipuolisesti esiin lajin eri toimijoita niin huippuurheilusta kuin ruohonjuuritasolta sekä lasten ja nuorten toiminnasta. Uutisointi kattoi koko kentän ja toi
tärkeällä tavalla esiin eri tapoja olla mukana lajin parissa.
Sosiaalisen median seuraajamäärät pysyivät korkealla tasolla. Kotimaisen urheilun kattojärjestöistä ja
liigoista Superpesis on Facebookin tykkääjämäärissä podiumilla heti jääkiekon Liigan ja Salibandyliiton
jälkeen. Superpesiksen Facebook-sivulla ylitettiin 16 000 tykkääjän raja. Instagramissa Superpesiksellä on yli
13 000 seuraajaa.
Painettuna julkaisuna ilmestyi Pesäpallokirja 2019. Urheilutoimittajien Liiton kyselyn perusteella ainoastaan
pesäpallo sekä futsal ja jalkapallo julkaisevat enää painetun version sarjakirjastaan vuonna 2020.
Pesäpallokirja tarjosi kattavan tilastopaketin, koonnin edellisestä vuodesta, kautta koskevat joukkuetiedot
ja yhteystietoja yksien kansien välissä.
Pesäpalloliiton osalta uutisoinnista ja sisällöntuotannosta vastasi viestintä- ja markkinointitiimi. Graafikkona
jatkoi Viestintäliiga Oy:n Niki Pettersson, jonka toimesta esimerkiksi valtakunnallisten leirien logot
yhtenäistettiin. Itä-Länsi-tapahtumassa toimivat kuvaajina Lassi Karvonen ja Tomi Natri. Muilta osin
kuvaajina ansioitui kattava joukko toimijoita, joiden nimet julkaistiin aina kuvien käytön yhteydessä.

YHTEISTYÖKUMPPANIMYYNTI
Pesäpalloliiton ja Superpesis Oy:n yhteenlaskettu kumppanimyynti putosi edellisvuoteen verrattuna.
Suurimpina kumppaneina jatkoivat Veikkaus, Autoasi, Subway sekä OP. Go On Yhtiöiden kanssa solmittiin
uusi, merkittävä yhteistyösopimus jokeripelaajien osalta.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Suurimpana tapahtumana Intian Pesäpalloliiton kanssa järjestettiin 10. Pesäpallon World Cup Punessa 26.30.11. Mukana oli joukkueita Suomen ja Intian lisäksi Nepalista, Bangladeshista, Sveitsistä ja Australiasta.
Suomi hävisi sekasarjan alkupeleissä yhden ottelun Bangladeshille, mutta jatkoi mestaruusputkeaan
kaikissa sarjoissa ja takoi loppuotteluissa taululle selvät voittolukemat.
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Uusista maista Bangladesh onnistui mainiosti ollen myös mitaleilla kaikissa sarjoissa ja Nepal pelasi
ennakkoluulottomasti suomalaisvalmentajansa Mikko Pirhosen luotsaamana. Pirhonen matkusti ennen
turnausta usean kuukauden ajaksi Nepaliin ja Bangladeshiin opettamaan pesäpalloa paikallisille.
World Cupin yhteydessä kaikki osallistuneet maat päättivät perustaa yhteisten asioiden hoitoon
kansainvälisen pesäpalloliiton ja käynnistää sen toiminnan ennen seuraavaa World Cupia vuonna 2022.

PESÄPALLON 10. WORLD CUP, PUNE, INTIA 26.-30.11.2019

MIEHET
Joukkueet: Aasian yhdistetty joukkue (TOA), Bangladesh (BAN), Intia (IND), Intia Länsi (IND/W), Nepal (NEP),
Suomi (FIN), Sveitsi (SUI)
TOA-BAN 0-5 | IND/W-NEP 2-17 | SUI-TOA 15-0 | IND-FIN 2-17 | SUI-FIN 5-11 | IND-IND/W 6-0 |
BAN-SUI 5-7 | NEP-FIN 10-17 | TOA-IND/W 1-3 | FIN-BAN 12-10 | SUI-NEP 12-1 | NEP-BAN 5-17 | TOA-IND
0-22 IND/W-FIN 1-20 BAN-IND 5-8 NEP-TOA 5-0 IND/W-SUI 1-10 IND/W-BAN 0-6 FIN-TOA 12-7 IND-NEP 3-2
SUI-IND 11-9*

Alkulohko: 1) Suomi 12, 2) Intia 8, 3) Sveitsi 8, 4) Bangladesh 6, 5) Nepal 4, 6) Intia, Länsi 2, 7) Aasian
yhdistetty joukkue 0
*) Pelattiin myös suoraan välieräotteluna, kun sijoitukset olivat jo ratkenneet.

NAISET
Joukkueet: Bangladesh (BAN), Intia (IND), Intia Länsi (IND/W), Suomi (FIN
BAN-IND 22-0 | IND/W-BAN 2-8 | IND-FIN 2-12 | BAN-FIN 2-11 | FIN-IND/W 9-4 | IND-IND/W 3-2
Alkulohko: 1) Suomi 6, 2) Bangladesh 4, 3) Intia 2, 4) Intia, Länsi 0

SEKAJOUKKUEET
Joukkueet: Australia (AUS), Bangladesh (BAN), Intia (IND), Suomi (FIN), Sveitsi (SUI)
FIN-BAN 10-12 | IND-AUS 3-5 | SUI-FIN 3-13 | BAN-IND 15-2 | AUS-FIN 6-11 | IND-SUI 12-0 |
BAN-SUI 15-2 | AUS-BAN 4-3 | FIN-IND 12-1 | AUS-SUI 10-9
Alkulohko: 1) Suomi 6, 2) Bangladesh 6, 3) Australia 6, 4) Intia 2, 5) Sveitsi 0

18

VÄLIERÄT JA MITALIOTTELUT
Miehet, välieräottelu: Intia-Sveitsi 9-11
Miehet, välieräottelu: Suomi-Bangladesh 22-2
Miehet, loppuottelu: Suomi-Sveitsi 21-1
Miehet, pronssiottelu: Intia-Bangladesh 1-6

Naiset, loppuottelu: Bangladesh-Suomi 5-17

Sekasarja, välieräottelu: Bangladesh-Australia 15-3
Sekasarja, välieräottelu: Suomi-India 12-6
Sekasarja, loppuottelu: Suomi-Bangladesh 10-2
Sekasarja, pronssiottelu: Australia-Intia 6-6 (2-3k)

Naisten sarjassa pelattiin vain loppuottelu. Pronssia voitti Intia alkulohkon tulosten perusteella.

MITALIJOUKKUEET
Miehet, kultaa: Suomi | Miehet, hopeaa: Sveitsi | Miehet, pronssia: Bangladesh
Naiset, kultaa: Suomi | Naiset, hopeaa: Bangladesh | Naiset, pronssia: Intia
Sekasarja, kultaa: Suomi | Sekasarja, hopeaa: Bangladesh | Sekasarja, pronssia: Intia

SUOMEN JOUKKUE PESÄPALLON WORLD CUP -TURNAUKSESSA
Onur Alakas, Juha Antikainen, Kari Hakkarainen, Saku Hakkarainen, Tuomas Hautala, Martti Holma, Vesa
Jaakonaho, Eeva Kettunen, Mira Kolehmainen, Miina Leminen, Tiia Leminen, Niina Lämsä, Kari Löytökorpi,
Timo Makkonen, Jussi Pyysalo, Hannes Pöllänen, Tommi Riikonen, Paula Seppälä, Marianne Timgren, Mari
Timgren, Salla Tapaninen. Tuomarit: Antti Kallio ja Jussi Nieminen.

SOLOTHURN JATKAA SVEITSIN MESTARINA
Pesäpallon Sveitsin mestaruudesta kilpaili ennätyksellisesti viisi joukkuetta. Mestaruuden vei vuodesta 2007
lähtien valtaistuimella pysytellyt Finnpesis Solothurn, joka kukisti loppuotteluun yltäneen Baselin Punaiset
2-0 (8-2, 10-3). Solothurnin joukkue on liki täysin koottu Sveitsissä syntyneistä pelaajista.

19

Pronssille ylsi Zürichin Sinivalkoiset, joka jätti Pesis-Hirvet Itä-Sveitsistä ja Wintin Hurjat Winterthurista ilman
mitalia.
Pesäpalloliitto lähetti turnaukseen suomalaistuomarin. Oikeutta jakoi superpesistuomari Miko Kotiniemi,
joka hoiti oman tehtävänsä tyylikkäästi.

SVEITSIN MESTARUUSTURNAUKSEN PARHAAT PELAAJAT
Wintin Hurjat, Winterthur: Roman Mumenthaler
Pesis-Hirvet, Itä-Sveitsi: Joël Weicken
Zürichin Sinivalkoiset: Kari Isotalus
Baselin Punaiset: Hanna Tainio
Finnpesis Solothurn: Dominic Meier
Turnauksen arvokkain pelaaja (MVP): Nathanael Greuter

TAPAHTUMAT
ITÄ-LÄNSI
Itä-Länsi 2019 järjestettiin Seinäjoella 5.-7.7. Järjestelyistä vastasivat Pesäpalloliitto ry ja Jymy-Jussit.
Tapahtumaviikonloppuna pelattiin viisi Itä-Länsi ottelua. Katsojamäärä miesten pelissä oli 4 566, naisten
pelissä 3 911 katsojaa ja kaikissa peleissä yhteensä 12 100 katsojaa. Lipunmyynti sujui tasaisesti tapahtuman
lähestyessä hieman kiihtyen. Porttilipunmyynti jäi odotettua vaisummaksi, kuitenkin lipunmyynnille
asetetut kokonaistavoitteet ylitettiin. Seinäjoella haasteita tuli talkoolaisten saamisessa ja Jymy-Jussit
joutuivat maksamaan talkoolaisille korvauksen. Lisäksi kumppanimyynti jäi selkeästi asetetuista tavoitteista.
Tapahtuman varsinaisen toiminnan tuotot olivat 151 794 euroa ja varainhankinnan tuotto 82 410 euroa.
Jymy-Jusseille maksettujen järjestelysopimuksen mukaisten korvausten jälkeen taloudellinen tulos
Pesäpalloliitolle oli noin 65 000 euroa. Tapahtuman suojelijana toimi eduskunnan entinen puhemies Paula
Risikko.

PESÄPALLOKAUDEN PÄÄTÖSRISTEILY
Kauden päätöstilaisuus ja palkintogaala järjestettiin Tallinkin Silja Europalla 5.-6.10.2019. Tapahtuman
matkajärjestelyt ja myynti toteutettiin yhteistyössä matkatoimisto Matkapoikien kanssa. Pesäpalloliitto
vastasi palkittujen ja kutsuvieraiden matkojen järjestelyistä ja Matkapojat vastasivat myynnissä olleiden
matkojen järjestelyistä.
Kauden parhaiden palkitsemistilaisuuteen osallistui yli 500 risteilyvierasta. Lisäksi risteilyllä oli mukana
pesisväkeä, muiden matkanjärjestäjien kautta. Kumppaneita matkassa Sanoma, Karhu, Lyreco, Tallink ja
Matkapojat.
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ETELÄINEN ALUE
Eteläisen alueen toiminnasta vastasi toimintavuonna 2019 aluevastaava Ville Pulkkinen. Seurakehittäjinä
toimivat Mauri Tunkelo, Mika Mikola sekä Aleksi Järviaho. Aleksi Järviaho toimi seurakehittäjän tehtävien
lisäksi pesäpalloseura Roihun junioripäällikkönä. Mauri Tunkelon työ jakautui seurakehittämisen lisäksi
Espoon Pesiksen junioripäällikön työtehtäviin. Seurakehittämistä toteutettiin juniorivalmentajakoulutuksilla,
seurakäynneillä sekä seuraohjelman avulla.
Alueen johtoryhmään kuuluivat Sami Ritola, Antti Aine, Sami Mäki, Emmi Eteläsalo-Holmberg, Minna
Koivisto, Minna Tuukkanen sekä Kirsi Forsell. Johtoryhmä piti vuoden aikana 10 kokousta. Tämän lisäksi
alueella toimi luottamushenkilöistä koostuvat seitsemän hengen kilpailutiimi sekä kuuden hengen
nuorisotuomaritiimi, joiden tehtävänä oli oman vastuualueensa kehittäminen yhdessä alueen
työntekijöiden kanssa.
Alueella toimii n. 45 pesäpalloseuraa Kymenlaakson, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen sekä
Varsinais-Suomen maakunnista.
Kuluneen kilpailukauden aikana Eteläisellä alueella järjestettiin yksi alueleiri Laitilassa Laitilan Jyskeen
toimesta. Espoon Pesis järjesti valtakunnallisen tenavaleirin Espoossa. Alueelliset junioreiden itälänsitapahtumat järjestettiin ikäluokittain Humppilassa, Keravalla sekä Vihdissä. Aluesarjatoimintaan
osallistui yhteensä 118 juniorijoukkuetta ja 24 aikuisten joukkuetta. Maakuntasarjaa pelattiin 26 joukkueen
voimin. JunnuSuper-pienpesissarjaan osallistui ennätykselliset 57 joukkuetta.
Alueen tuomaritoiminta toteutettiin yhteistyössä Etelän Pesiksen sekä Varsinais-Suomen
Pesäpallotuomareiden kanssa. Yhdistykset toteuttivat yhteensä 37 tuomarikoulutustilaisuutta.
Aluevalmennustoimintaa toteutettiin Pajulahdessa käynnistetyllä yläkoululeirityksellä, C-ikäluokan
alueleiripäivillä Kouvolassa ja Eerikkilässä sekä järjestämällä C-junioreiden hallipelejä.
Eteläisen alueen lisenssimäärä toimintavuoden viimeisenä päivänä on yhteensä 4385 lisenssiä (+ 358).

SAVO-KARJALA
Pesäpalloliiton Savo-Karjalan alueen toiminnasta vastasivat aluevastaava Pirjo Mäkelä ja seurakehittäjä Mona
Hupli-Kotiranta. Alueella toimi 7 henkinen johtoryhmä, johon kuuluivat: Rauno Airas (pj.), Antti Remes
(varapj.), Marko Heikkinen (viestintä), Reijo Kauhanen (tuomaritoiminta), Ville Lantta (kilpailutoiminta),
Tuukka Martikainen (harrastepesis) ja Sakari Myllys (lasten ja nuorten toiminta). Johtoryhmä piti vuoden
aikana 7 kokousta.
Kolmella vastuu-alueella (kilpailu-, tuomari ja harrastepesis) oli oma 2-6 hengen tiimi/työpari, joka suunnitteli
ja toteutti toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Vuonna 2019 aikana PPL:n strategian mukaisesti
tärkeimmät päätavoitteet olivat: Laadukas arki, seurojen lisenssimäärän lisääminen, seuratoiminnan
nivominen osaksi alueellista kokonaisuutta ja toimijoiden määrän lisääminen sekä aluetoiminnan viestintä ja
markkinointi. Tärkeimmät onnistumiset näissä päätavoitteissa olivat kilpailutoiminnassa olevien
juniorijoukkueiden määrän kasvu, lisenssimäärien kasvu, yhteistyön tiivistyminen seurojen junioripäälliköiden
kanssa sekä someviestinnän kehittyminen.
Alueella toimi 29 (+2) pesäpalloseuraa, joissa oli lisenssipelaajia tai tuomareita. Lisäksi on muutamia
harrastepesistoimintaan pyörittäviä seurattomia ryhmiä. Alueen joukkueita eri sarjoissa oli mukana 162 (+2
joukkuetta). Näistä 36 oli aikuisten kilpajoukkueita, 73 lasten ja nuorten joukkueita, 21 aikuisten
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kuntopesisjoukkuetta sekä 32 lasten JunnuSuperi joukkuetta. Alueen lisenssimäärä vuoden lopussa oli
yhteensä 3277 (+251). Tuomareita oli 519 kpl (+114 tuomaria). Harrastajamäärien lisäämisen osalta kasvua
tapahtui harrastepasseissa (+194) ja kilpalisensseissä (+148), mutta pesiskoululaisten määrä hieman tippui
edellisvuodesta (-91). Alueella järjestettiin 3 kpl JunnuSuperi päiväleirejä (Lappeenranta, Joensuu ja Kuopio),
joissa lapsia oli mukana yht. n. 400 kpl. Alueen sosiaalisenmedian kanavissa seuraajia oli facebookissa 476 ja
instagramissa 482.
Vuoden aikana oli aluevastaavalla ja seurakehittäjällä oli yhteensä 157 kpl erilaista seuratapaamista, tilaisuutta, -palaveria sekä -tapahtumaa. Näistä muutamina nostoina seurajohtaja koulutukset (2 kpl), joissa
oli mukana yhteensä 34 osallistujaa. Koulutusten teemoina olivat ”Kuinka rakennan menestyvän tiimin”,
”Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen”, ”Rahaa seuran kassaan hankkeiden, avustusten ja tapahtumien
avulla” sekä ”Seuran kokonaisvaltainen johtaminen”. Lisäksi alueen huippuseurat kohtasivat yhteisessä
kohtaamisessa kerran ja teemoina olivat mm. seurojen tilannekatsaukset, kauden tilastot,
harrastajamäärien lisääminen ja alueleiri. Superpesisseurojen kanssa kohdattiin 2-3 krt/seura
seuraohjelman merkeissä seurakehittäjän johdolla yhteensä 13 krt. Sekä pääsääntöisesti maakunnallisia
yhteispalavereja seurojen junioripäälliköiden kanssa oli yhteensä 18 krt. Lisäksi järjestettiin 10 kpl I-tason
juniorivalmentajapolun koulutuksia, joissa oli yhteensä 101 osallistujaa.

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, Marika
Hannukainen, Mari Timgren 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 3 hengen kilpailuryhmä ja
harrastepesiksen puolella harrastepesisvastaava. Pääpaino alueen toiminnoissa on kilpailu-, koulutus-,
tuomari- ja harrastetoiminnassa sekä viestinnässä. Näiden lisäksi alueella pelattiin alueellinen Etenee-leiri
D-E-ikäisissä Kurikassa (76 joukkuetta) ja F-G-ikäisissä Lapualla (54 joukkuetta) sekä valtakunnallinen
Naperoleiri Kankaanpäässä (98 joukkuetta).
Alueella on vähän yli 35 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita oli mukana eri sarjoissa 316.
Näistä 72 oli aikuisten kilpajoukkueita, 230 lasten ja nuorten joukkueita ja 14 aikuisten harrastejoukkueita.
Alueen lisenssimäärä oli yhteensä 4982. Tuomareita oli 866.
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 yli 20 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Keskimaan alueella
järjestettiin ensimmäistä kertaa oma aluesarja, lisäksi pienpeliturnauksia jatkettiin. Alueen joukkueita eri
sarjoissa oli mukana 51. Juniorijoukkueita oli yhteensä 20, lisäksi pienpelijoukkueita oli 15. Aluesarjoja
pelattiin F-poikien ja E-tyttöjen sekä E-poikien ja D-tyttöjen yhdistelmäsarjoina. D-pojilla oli oma sarjansa.
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Pienpeliturnauksia oli yhteensä viisi ja pienpesisotteluita 56. Alueen lisenssimäärä oli yhteensä 1774
(tilanne 31.1.), kasvua 62 edelliseen kauteen nähden. Kokonaislisenssimäärätavoite vuodelle 2019 oli 1800.
Keskimaan alueen toiminnasta vastasivat kertomusvuoden aikana aluevastaava Perttu Hautala ja
seurakehittäjä Mira Kolehmainen. Keskimaan johtoryhmään kuuluivat: Timo Mäkelä (pj.), Petri Hepola,
Heidi Härmä, Risto Pitkänen ja Timo Rautiainen.
Johtoryhmä piti vuoden aikana kuusi kokousta, joista yksi pidettiin Skype-kokouksena. Alueen
palkitsemistilaisuus ja seurakokous pidettiin Jämsän Himoksella lokakuussa. Kolmella vastuualueella
(harraste, tuomari, kilpailu) oli oma tiiminsä, joka suunnitteli ja toteutti toimintaa yhdessä tiimin jäsenten ja
työntekijöiden kesken. Tiimit kokoontuivat yksi-kaksi kertaa kauden aikana.
Alueen työntekijöiden päätavoitteena olivat laadukas arki, harrastajamäärän kasvattaminen sekä alueen
seurojen nivominen mukaan aluetoimintaan. Merkittävimmät onnistumiset harrastajamäärien
kasvattamisessa pienpesis- ja sarjatoiminnan (164 tulokaslisenssiä, 277 nuorisolisenssiä, 188
juniorilisenssiä), ohella olivat pesiskoulut ja Pesisliikkarit (408 pesispassia) ja aikuisten harrastepesis (454
harrastepassia).
Harrastepesiksessä pelattiin Keski-Suomessa miesten kuntopesissarjaa sekä Etelä-Pirkanmaalla
sekajoukkueiden kuntopesissarjaa. Lisäksi Tampereella oli seuran järjestämä kuntopesissarja. Lady-Pesistä
järjestettiin useammalla paikkakunnalla. Pesiskoulujen rinnalla toimivat Pesisliikkarit Jyväskylässä,
Hämeenkyrössä, Uuraisilla ja Tampereella. Alkavia Pesisliikkareita on tällä hetkellä jo lähemmäs 10. Elokuun
alussa Laukaassa järjestettiin toinen pienpesisleiri, joka onnistui hienosti.

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.), Esa Pietiläinen (kilpailutoiminta), Riikka Huotari (leiritoiminta),
Jussi Meriläinen (harrastepesis) ja Akseli Wiik (viestintä), Marika Kuosmanen ja Kalle Airaksinen. Lisäksi
johtoryhmän työskentelyyn osallistuivat PPLn johtokunnan edustajat Johanna Seppälä, Juha-Matti Ranta
sekä alueen työntekijät; Kimmo Hirsilä (aluevastaava) ja Akseli Wiik (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 Kärsämäki 34 joukkuetta, E-leiri Ylivieskassa 28
joukkuetta ja D-leiri Kempeleessä 26 joukkuetta. Alueleirit toteutettiin yhteistyössä paikallisen seuran
kanssa.
Alueella on 38 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita eri sarjoissa oli mukana 216. Näistä 63
oli aikuisten kilpajoukkueita, 151 lasten ja nuorten joukkueita, 28 aikuisten kuntopesisjoukkuetta. Alueen
lisenssimäärä oli yhteensä 3380. Tuomareita oli yhteensä 532 kpl.
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SEURAKEHITTÄJÄ/ POHJOINEN ALUE
Seurakehittäjä Akseli Wiikin työn tavoitteena on harrastajamäärien lisääminen sekä seuratoiminnan ja
johtamisen kehittäminen. Vuoden 2019 aikana laaditut pesiskoulun uudistetut sisällöt sekä koulutettu
seurojen pesiskouluohjaajia. Koulujen pesisopetusta on kehitetty järjestämällä opettajien 105-pesäpalloonnistumista -koulutuksia 6 kappaletta. Seuratoimintaa on kehitetty valmentajakoulutusten avulla sekä
seuraohjelmatyökalun avulla. Tavoitteellisia seuratapaamisia kertyi vuoden aikana molempien alueen
työntekijöiden toimesta 124.

BASEBALL- JA SOFTBALL
YLEISTÄ
Vuosi 2019 oli Suomen Baseball- ja Softball-liitto ry:n (SBSL) 39. toimintavuosi. Vuonna 2013 SBSL liittyi
Pesäpalloliittoon alajaostoksi. SBSL on Suomen Olympiakomitean jäsen.
HALLINTO
Milton Jones (pj) ja Kai Koskinen (siht).
TALOUS
Taloushallinnon hoiti Pesäpalloliitto. Tilikauden tulos oli 903,49 euroa yli/alijäämäinen. SBSL rahoitti
toimintansa pääasiassa OKMn ja Pesäpalloliiton toiminta-avustuksella, jäsen-, lisenssi- ja sarjamaksuilla,
sekä lukuisilla taloudellisilla kumppanuuksilla.
OLOSUHTEET
Kauden 2019 aikana Helsingin kaupungin rakennuttama baseball & softball kenttä Myllypuron
liikuntapuistossa valmistui pelattavaan kuntoon. Kentän valmistumisen myötä lajin olosuhteet paranivat
merkittävästi pelaamisen ja harjoittelun osalta kun lajille Suomessa vihdoin oma siihen tarkoituksen
rakennettu pelipaikka. Kentän myötä lasten ja nuorten baseball & softball toiminnan käynnistämiset
edellytykset paranivat pääkaupunkiseudulla . Kentällä pelattiin SM-sarjan ja suomisarjan runkosarjan
otteluita sekä finaaleita. Kentän virallisia avajaisia vietettiin 17.8.2019. Baseball maajoukkue kohtasi
doubleheader sarjassa Saint-Petersburg Rebels seurajoukkueen Pietarista. Kentän ajavaisten laskettu
kävijähuippu oli ensimmäisen ottelun aikana vajaa neljäsataa silmäparia.
Kilpailutoiminta
SBSL kilpailulisenssin saamisen ehtona on seuran järjestämä etikettikoulutus pelaajilleen. Koulutuksen
sisältönä ovat pelaajaa koskevat sarjasäännöt (mm. urheilullisuus ja doping).
SM-sarja pelattiin kuuden joukkueen sarjana. Sarjaa osallistuivat joukkueet Helsingistä, Tampereelta,
Lahdesta, Espoosta ja Kiilistä (Viro). Runkosarjan sijoitusten perusteella finaalissa kohtasivat Espoo Expos ja
Tampere Tigers. Espoo Expos voitti finaalisarjan 3-1.
Suomi-sarjassa kaudella 2019 pelasi neljä joukkuetta. Sarjassa oli joukkueet Espoosta, Turusta, Tampereelta
ja Nokialta. Finaalissa kohtasivat XL5 Espoosta ja Tigers2 Tampereelta. XL5 oli finaalisarjassa vahvempi ja
voitti mestaruuden.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Suomen baseball-maajoukkue (Mäyrät) osallistui CEB B-pool turnaukseen Slovakian Trnavassa 2-6.6.2019.
Maajoukkueen tavoite turnaukseen lähdettäessä oli olla oman karsintaturnauksen voittaja ja päästä sitä
kautta pelaaman paikasta EM-lopputurnaukseen. Lopputurnauksesta viisi europan parasta pääsivät
pelaaman paikasta Tokio 2020 olympialaisiin. Paikan Tokioon Euro/Afrikan karsinnasta sai Israel, joka pelasi
B-poolissa rinnakkaisessa lohkossa suomen kanssa. Suomi sijoittui kovatasoisessa kahdeksan joukkueen
turnauksessa seitsemänneksi voittaen Romania ja häviten Sveitsille, Puolalle, Ukrainalle ja Valko-Venäjälle.
Suomi putosi kisojen sijoituksen perusteella takaisin C-pooliin.
Suomen sijoitus WBSC:in maailmaan ranking listalla 31.12.2019: 60 (2017 – 57) Suomen sijoitus WBSC:in
euroopan ranking listalla: 26 (2018 – 27)
Kauden 2019 palkitut
SM-sarja. Rookie of the Year 2019 Yendrys Serrano Puumat, Best Base Stealer 2019 Toivo Aaltonen Expos,
Best Pitcher 2019 Kristjan Ojasaar Panthers, Best Hitter 2019 Silvio Quevedo Tigers, Gold Glove
Award 2019 Olli Tolppanen Expos, Most Improved player 2019 John Evano Expos, League MVP 2019 JukkaPekka Kurvinen Expos, Finals MVP 2019 Timo Liiri Expos.
Suomi-sarja. Rookie of the Year 2019 Jyri Lampio XL5, Best Offense 2019 Martin Magris Tigers, Best Pitcher
2019 Henri Virinsalo White Sox, Best Defense 2019 Juha Muukkonen XL5, League MVP 2019 Juha
Muukkonen XL5.
Maajoukkue palkinto Mäyrä 2019 Jesse Bove

SUPERPESIS OY
HUIPPUPESIS
Miesten ja naisten Superpesiksen sekä miesten Ykköspesiksen osalta 2019 oli ensimmäinen kausi kokonaan
uusitun sarjasopimuksen piirissä. Lisenssikäsittely ja talousseuranta uudistettiin ja lisenssipäätökset kauden
2020 sarjapaikkojen osalta tehtiin jo syksyllä. Taloustietoja analysoimassa ja huippuseurojen
seurakäynneillä mukana olivat Jussi Pyysalon lisäksi Vesa Lipsanen ja Juha Puhakka.
Tilikauden 2019 tulos on 80 147,47 euroa voitollinen.
Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet Tommi Murto, KHT ja Hannu Sohlman, KHT.
Superpesiksessä pelasi kaudella 2019 neljätoista miesten joukkuetta ja yksitoista naisten joukkuetta.
Miesten Superpesiksestä Ykköspesikseen putosi Alajärven Ankkurit ja tilalle nousi Manse PP Tampereelta.
Naisten Superpesiksestä Ykköspesikseen putosi Lappajärven Veikot ja tilalle nousivat Joensuun Maila sekä
Siilinjärven Pesis.
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TALOUS
Liiton vuoden 2019 toiminnan kokonaistuotto (ilman yleisavustuksia) oli 2 364 281,09 euroa ja
tilinpäätöksen ylijäämä 18 877,76 euroa. Toiminnallinen tulos ennen poistoja oli ylijäämäinen 29 215,70
euroa, poistoja tehtiin aineettomista hyödykkeistä, koneista ja kalustosta täysimääräisenä, yhteensä
10 337,94 euroa. Varsinaisen toiminnan tuottojen osuus suureni toimintavuonna edelliseen vuoteen
verrattuna 31 248,97 €.
Varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 326 671,50. Kulujen kasvu tapahtui
henkilöstökuluissa palkoissa, matka- ja majoituskulujen nousussa sekä hallintopalveluiden osuudessa.
Varainhankinnan tuotoissa kasvua tuli ainoastaan kilpailutoiminnan tuotoissa. Jäsenmaksu ja
lisenssituottojen osuus laski edellisestä vuodesta 6 829,94 €. Samoin sijoitus- ja rahoitustoiminta laski
vuodesta 2018 yhteensä 21 323,94 €.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2019 liikuntalain perusteella oli 605
000 euroa. Erityisavustuksia ei liitolla ollut toimintavuoden aikana.
Seuratoimintaan kanavoitui juniorivalmennuspäälliköiden tuen muodossa tilikautena yhteensä noin 103 000
€ mukaan lukien Itäisen alueen seuratuet.
Tulevaisuudessa pesäpalloliikkeen uudelleen organisoituminen asettaa myös jatkossa taloudellisia haasteita
ja varainhankinnan edelleen kehittäminen on myös tulevaisuuden haaste.
Oman varainhankinnan määrä oli bruttoarvoltaan 1 510 135,77 euroa ja nettoarvoltaan 1 459 853,72 euroa.
Varainhankinta koostuu kilpailutoiminnan tuotoista ja eri yritysten sekä yhteisöjen kanssa tehdyistä
sopimuksista.

PESÄPALLOLIIKKEEN ORGANISAATIO
Pesäpalloliiton päätösvaltaa käytetään liittokokouksessa. Liiton hallituksena toimii liittojohtokunta.
Pesäpalloliiton johtokunnan muodostaa jäsenten valitsemat edustajat. Liittojohtokunta kokoontui
kertomusvuonna yhdeksän kertaa, ja sen jäseninä toimivat Ossi Savolainen (puheenjohtaja), Rauno Airas (1.
varapuheenjohtaja), Tanja Vehniäinen (2. varapuheenjohtaja), Antti Aine, Timo Mäkelä, Juha-Matti Ranta,
Sami Ritola, Johanna Seppälä, Hannu Toivonen sekä Ossi Viljanen. Johtokunnan kokouksissa esittelijänä
toimi toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja sihteerinä toimistopäällikkö Merja Ahokas.
Jokaisella viidellä alueella toimintaa johti alueen johtoryhmä apunaan asiantuntijatiimit.
Pesäpalloliitolla on jäsenmaksun maksaneita jäsenseuroja 150. 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
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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 2019 lopussa Pesäpalloliitossa työskentelivät seuraavat henkilöt:
Toiminnanjohtaja
Urheiluyksikön johtaja
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Toimistopäällikkö
Koulutus- ja kilpailusihteeri
Tapahtumapäällikkö
Viestintäpäällikkö
Sisällöntuottaja
Kilpailupäällikkö
Asiantuntija
Aluevastaava/Savo-Karjala
Aluevastaava/Keskimaa
Aluevastaava/Läntinen alue
Aluevastaava/Etelä
Aluevastaava/Pohjoinen
Seurakehittäjät

Yhteysassistentti
Tapahtuma-assistentti

Arto Ojaniemi
Mikko Huotari
Jussi Pyysalo
Merja Ahokas
Helena Koukkari
Sanna Regwan
Antti Kallio
Antti Haapasalo
Timo Lamminen
Satu Mikola
Pirjo Mäkelä
Mira Kolehmainen
Maija Viljanen
Ville Pulkkinen
Kimmo Hirsilä
Mika Mikola
Aleksi Järviaho
Mauri Tunkelo
Juha Kuoppala
Perttu Hautala
Mona Hupli-Kotiranta
Akseli Wiik
Anriika Heinonen
Ilona Näätänen

Edellä mainittujen lisäksi Pesäpalloliitto on työllistänyt henkilöitä mm. kilpailu- ja koulutustoiminnassa sekä
tuomaritoiminnassa tuntipalkka- ja palkkioperusteisesti.

Työhyvinvointia tuettiin ennakoivan työterveyshuollon käytäntöjen ja kohdennettujen toimenpiteiden
avulla. Vuoden 2019 lopulla hankittiin työntekijöiden käyttöön Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleitä.
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ESITYS YLJÄÄMÄSTÄ
Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten kausien yli-/ ja alijäämätilille.

