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KOHTI JUHLAVUOTTA 2022
Olemme kaikkien kansallispeli. 

Olemme ylpeitä pesäpallon perinteistä ja tarinoista. Pesäpallo täyttää 100 vuotta vuonna 2022, tarinoita ja ihmisten 
kohtaamisia on lukematon määrä. Pesäpalloliiton kansalaisaktiivisuuteen toimintansa perustavan pesäpalloliikkeen 
perustehtävänä on järjestää unohtumattomia elämyksiä sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kaikille. 

Toiminta-ajatuksen mukaisesti pesäpalloliike kehittää kansallispeli -pesäpalloa ainutlaatuisena, kansallisiin perinteisiin 
tukeutuvana, monipuolisena liikunta- ja urheilumuotona. 
  
Yhteiskunnallisista haasteista pesäpalloliikkeelle tärkein on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen urheilun ja liikunnan 
keinoin. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille elämänmittainen liikunnallinen elämäntapa, osallistuminen ja osallisuus. 
  
Sitoudumme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisen, monikulttuurisen sekä eettisesti kestävän 
liikuntakulttuurin lähtökohdista kuten Olympiakomitean toiminnan ohjaamana lajina meidän luonnollisesti pitääkin. 



JÄRJESTÖTOIMINTA JA AIKATAULUT
Suomen Pesäpalloliitto ry:n kevät- ja syyskokoukset 
Liittojohtokunta 

• kuusi kokousta, joista 3-4 kokousta pidetään etäyhteyksin 
Päätapahtumat 

• Suurleiri (D-ikäiset), Rauma-Eurajoki-Laitila 4.–9.7.2021 
• Helsinki-tapahtumat 
• Itä-Länsi 9.-10.7.2021, Pori 
• 9.7.2021 tyttöjen ja poikien tähdistöottelut 
• 10.7.2021 naisten ja miesten tähdistöottelut 
• Naperoleiri (F- ja G-ikäiset) 13.7.-17.7.2021,Kajaani 
• Tenavaleiri (E-ikäiset) 26.-31.7.2021, Loimaa 
• Nuorisoleiri (C-ikäiset), Kuopio-Siilinjärvi 19.–24.7.2021 
• Päätösristeily kauden päätyttyä syksyllä 2021 
• Henkilöstöpäivä kaksi kertaa vuodessa 

Henkilökunta 
• Toimintasuunnitelman laadintahetkellä liiton palveluksessa on 25 henkilöä 

Kansainvälinen toiminta 
• Korona-tilanteen vuoksi vuodelle 2021 ei ole suunniteltu kansainvälisiä 
tapahtumia 

Toimipisteet 
• Vantaa (päätoimipaikka), Pori, Seinäjoki, Oulu, Siilinjärvi 

Jäsenistö 
• Liiton jäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt seurat ja maakuntayhdistykset 

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 



STRATEGIA- TAVOITTEET- 
TOIMINTASUUNNITELMA

• Strategian tarkistus Q1/2021

Polku 2021

Yksi liike - Must win battles

1. Myyntiä/kumppanuuksia 
2. Harrastajamäärän selkeä kasvu 
3. Superpesis selkeä keulakuva 
4. Onnistuneet tapahtumat 
5. Toimiva johtamisjärjestelmä 
6. Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen uudelle tasolle   

Vetovoimainen pesisbrändi 
Talous ja kassavirta tasapainossa

2020 2021 2022

Myyntiä 
kumppanuuksia 320 t. € 450 t. € 650 t. €

Harrastajamäärä 15 700 17 500 20 000

Mediaindeksi TBU TBU TBU



PÄÄTAVOITTEET JA 
TOIMENPITEET 2021



LÄHTÖTILANNE

1. PPL:n toimintaympäristö ja kilpailutilanne 2021: jalkapallon EM, olympialaiset, jääkiekon 
MM, talvilajit venyvät kevääseen. 
• Korona vaikuttaa erityisesti talouteen, halukkuuteen osallistua ottelutapahtumiin, 
liikkumiseen.  

• Kilpailutilanne: Jalkapallo, kesätapahtumat, ruutuaika, kilpailu ihmisten vapaa-ajasta. 

2. Oma asema kilpailussa: Näkyvyys ja mediapinta-ala parantunut. Yhteistyö muihin lajeihin 
ja yhteiskuntavaikuttaminen oikeassa suunnassa. 
• Kesän kakkoslaji joukkueurheilussa, NSU ykkönen. Tasa-arvoisin joukkuelaji.  
• Nuorten lajivalintaa tuetaan yläkoululeirien myötä. 



Tavoite 2021: 
• Kumppanuudet: 450 k€  
• Harrastajamäärä: 17 500  
• HR: Tehtäväkuvat tarkennettu, työaikajärjestelmä 
• Positiivinen tulos 
• Brändin arvo 
• Mediapeitto 2020 tasolla 

Strateginen tavoite 2022: 
• Kumppanuudet: 650k€ 
• Harrastajamäärä 20 000  
• Kiinteät kulut/yläviiva liudentuu  
• Brändin arvon kasvu, mediapeitto 



PÄÄTAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2021
1. Kumppanuustoiminta ammattimaiseksi: tuotteistus, 
markkinointisuunnitelma, kumppaniverkosto, myynnin kontaktien määrää 

2. Kilpapelaajien ja harrastajien määrän kasvu aluetoimintaa selkeyttämällä. 
Toiminnallinen tietokanta -projekti. 

3. Superpesistulosyksikkö PPL:ssä, vaihe 1: MSU ohjausryhmä 

4. Tapahtuminen kehittäminen/konseptointi: Juhlavuosi 100v-projekti, I-L, 
risteily, leirit, Helsinki-matsit, tapahtumamanuaali seuroille 

5. Johtamisjärjestelmän kehitys, step 2 

6. Suunnitelmallinen sisäinen ja vetovoimainen ulkoinen viestintä kaikille 
tasoille 

7. Tavoitteellinen yhteiskuntavaikuttaminen lajiliikkeessä 

Mittarit: 
Kumppanuudet, myynnin kontaktit, harrastajamäärä, 
leirien ja sarjajärjestelmien toimivuus,  tulospalvelun 
toimivuus, tapahtumakannattavuus, lajin asema



TOIMINTASUUNNITELMA - MARKKINOINTI

1. Pelaajien brändin nostattaminen sekä PPL:n 
henkilöstön tunnettuuden lisääminen 

2. Viikkotasolla oleva markkinointisuunnitelma 
nostettuina kuukauden highlightit 

3. Yhteismarkkinointikampanjat seurojen kanssa. Eri 
mainoskanavien hyödyntäminen 

4. Videomainonnan määrän lisääminen 

5. Päivitys seurojen nimien käyttöön. Kysely seuroilta, 
Pallo-Veikot, Imatra vai IPV, Imatra 

Mittarit: 
Mediapeitto, viestintäkaavio, seuraajamäärät somessa, 
sitoutettujen ja tavoitettujen määrä somessa, Google-
hakukone



TOIMINTASUUNNITELMA - VIESTINTÄ

1. Aktiivisin urheilulaji mediassa 

2. Selkeät vastuu-alueet, sisäisessä ja ulkoisessa 
viestinnässä 

3. Kiinnostavia ja ajankohtaista sisältöä pääkanavissa ja 
valtakunnan mediassa (kotisivut, FB, Twitter, Instagram, 
Youtube, Hesari, maakuntalehdet) 

4. Google-mainonnan päivittäminen 

5. Superpesis-sivuille otteluiden live-seuranta sekä 
päivitetty tulospalvelu 

Mittarit: 
Mediapeitto, viestintäkaavio, seuraajamäärät somessa, 
sitoutettujen ja tavoitettujen määrä somessa, Google-
hakukone



TOIMINTASUUNNITELMA - URHEILUYKSIKKÖ

1. Vahvistetaan/turvataan paikallista pelaajapolkua pesisliikkarista, 
pesiskoulusta ja pienpesiksestä G-F joukkuetoimintaan. 

2. Kohdennettu seurayhteistyö hyödyntämällä monipuolisia ja 
digitalisia työtapoja. 

3. Joukkue- ja pelaajamääriä lisäävä kilpailutoiminnan järjestäminen 
innovoimalla uusia sarjamuotoja sekä kehittämällä nykyisiä. 

4. Pesäpallotoimijoiden määrän varmistaminen sekä rekrytoinnin 
tukeminen tehtäväkohtaisesti seuratoiminnassa, 

5. Harrastepesis passilliseksi toiminnaksi kehittämällä alueellisia 
sarjoja. 

Mittarit: 
Lisenssimäärä, joukkuemäärä, harrastepassien määrä 
junioripäälliköiden määrä, valmentajien määrä, 
tuomareiden määrä



TOIMINTASUUNNITELMA - 
KILPAILUTOIMINTA

1. Kilpailutoiminnan asiakirjat, sarjajärjestelmät ja 
otteluohjelmat tukevat seurojen, joukkueiden ja 
kilpapelaajien määrää sekä välillisesti seurojen 
taloutta. 

2. Sujuva pesäpallon tulospalvelu  

3. Kilpailutoiminnan johtamisjärjestelmä  

4. Kilpailutoiminnan sähköiset kanavat kuntoon 
Mittarit: 
Tulospalvelu-uudistus, toiminnallinen tietokanta



TOIMINTASUUNNITELMA - LEIRITOIMINTA

1. Talouden näkökulmasta yhtenäinen ja kestävä tapa toteuttaa alue – 
ja valtakunnalliset leirit 

2. Alue – ja valtakunnan leirien onnistunut yhtenäinen toteutus, 
kilpailutoiminta, tapa toimia, dokumentointi. 

3. Leirikoulutusten sekä yhteistyön kehittäminen monipuolisia ja 
digitaalisia tapoja hyödyntäen. 

4. Leiritoiminnan onnistunut ulkoinen viestintä lisäämässä 
pesäpallon näkyvyyttä valtakunnallisesti. 

5. Leiritoiminnan johtamisjärjestelmä, vastuut, raportointi, 
kehityskeskustelut.

Mittarit: 
Osallistujamäärä, yhteinen dokumentointiarkisto, etä- ja 
lähikoulutusten määrä, mediapeitto, kumppanuudet, 
dokumentoidut kehityskeskustelut



TOIMINTASUUNNITELMA - 
TUOMARITOIMINTA

1. Kilpailutoiminnan asiakirjat, kilpailumääräykset ja pelisäännöt 
tukevat tuomareiden rekrytointia sekä onnistumista 
ottelutapahtumassa 

2. Tuomarimäärä, yhteistyö seuratoimijoiden kanssa 

3. Tuomarikoulutusten kehittäminen monipuolisia ja digitaalisia 
tapoja hyödyntäen. 

4.  Sisäinen viestintä, tiedottamissuunnitelma, sähköiset kanavat 
kuntoon 

5. Tuomaritoiminnan johtamisjärjestelmä, vastuut, 
kehityskeskustelut 

Mittarit: 
Tuomarimäärä, seurojen tuomarivastaavien määrä, etä- ja 
lähikoulutusten määrä, osallistujamäärä, palautekyselun 
tulokset, dokumentoidut kehityskeskustelut



TOIMINTASUUNNITELMA - 
KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA

1. Koulutus – ja akatemiatoiminnan johtamisjärjestelmä, vastuut, 
raportointi, tapa toimia, arkistointi, koulutusvastaavan tehtäväkuva 
2022 

2. Valmennuskeskusjärjestelmän organisointi ja niiden rooli osana 
koulutustoimintaa sekä koulutusmateriaalien tuottamista 

3. Koulutusten ja koulutustietojen hallinnointi 

4. Koulutusten kehittäminen ja monipuolisten koulutustapojen 
käyttäminen 

5. Suuntana Superpesis – pelaajapolku, valmentajapolku sekä 
pesisvalmennus.fi päivittäminen sekä liittäminen osaksi pesis.fi - 
kokonaisuutta 

Mittarit: 
Kehityskeskustelut, kuvattu koulutusorganisaatio, 
dokumentoidut sopimukset, tietojärjestelmä, koulutusten 
määrä, etä- ja lähikoulutusten suhdeluku



TOIMINTASUUNNITELMA - BASEBALL

1. Seuratoiminnan kehittäminen sekä olosuhdevaikuttaminen 
tukemassa harrastajamäärien kasvua 

2. Sisäinen viestintä näkyväksi tiedottamissuunnitelman 
mukaisesti toimivien sähköisten kanavien avulla. Ulkoinen 
viestintä kansallisesti sekä kansainvälisesti kiinnostavaksi ja 
säännölliseksi. MLB yhteistyö 

3. Talouden näkökulmasta kestävä tapa toteuttaa toiminta 
omarahoitusosuuden kasvattamisen sekä vakiinnuttamisen 
myötä. 

4. Onnistuneet tapahtumat tukemassa ihmisten mukaan 
saamista, leiritoiminta, turnaukset ja maajoukkuetoiminta 

Mittarit: 
Lisenssipelaajien määrä, seurojen määrä, kenttien määrä, 
dokumentointi, kumppanuuseurot, tapahtumamanuaali



TOIMINTASUUNNITELMA - SUPERPESIS TULOSYKSIKKÖ VAIHE 1 MSU

1. Liikevaihdon nostaminen MSU sisällä 

2. Superpesiksen markkinoinnin ja brändin 
terävöittäminen 

3. MSU seurojen talousseuranta 

4. Kumppaniverkoston kehittäminen 

5. MSU myyntikonseptit 

6. Vaihe 2 NSU valmistelu 

Mittarit: 
Kumppanuudet, mediapeitto, seurojen talousluvut, 
lisenssijärjestelmän uudistus, kumppanitapahtumat



TOIMINTASUUNNITELMA - TAPAHTUMAT

1. Tapahtumakalenterin päivitys seuratapaamiset, 
koulutukset, ottelutapahtumat, leirit, IL, pudotuspelit, 
finaalit, harrastepesistapahtumat 

2. Tapahtuman kohderyhmän määrittäminen  

3. Kohderyhmän tavoittaminen eri kanavia hyödyntäen 

4. Tapahtumien jatkuva kehittäminen ja asiakaskokemukset 
laadun takaaminen 

5. Tapahtuman orgaisaation vastuualueet --> tehokas 
työskentely 

6. Standardoitu arvomaailma tapahtumien järjestämisessä 
tiedottaminen, turvallisuus, palvelut, opastus, henkilökunnan 
esiintyminen, jälimarkkinointi yms.

Mittarit: 
Tapahtumakalenteri, markkinointisuunnitelma, sähköinen 
asiakaskysely, tapahtumamanuaali



TOIMINTASUUNNITELMA -100 V. JUHLAVUOSI

1. Ympärivuotinen esilläolo 

2. Lajin vieminen lähelle suomen kansaa, koulu- 
päiväkotikierrokset yms. 

3. Julkiset avustukset 

4. Pesäpallon historian dokumentointi/ Pesäpallo-opus 

5. Juonirileirien kaupallistaminen ja teemoittaminen 

6. Huippupesis tapahtumat ympäri Suomen
Mittarit: 
Tapahtumat, kohtaamiset, kumppanuudet, tuotannot



TOIMINTASUUNNITELMA -JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

1. Alueiden määrä 5->4 

2. Kalenteroidut johtamisjärjestelmän mukaiset kokoukset, agenda 
ja muistiot 

3. Kehityskeskustelut kaikkien kanssa vuosittain, tavoitteet Q1, 
seuranta Q3 

4. Luottamustoimisten tehtävien vastuiden ja raportoinnin päivitys  

5. PPL:n henkilöstön toimenkuvien ylläpito 

6. Työaikajärjestelmän muutos 
Mittarit: 
Pidetyt ja dokumentoidut kehityskeskustelut



TOIMINTASUUNNITELMA - TAVOITTEELLINEN 
YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

1. Verkostoituminen, ulkoiset kontaktit 
- Ministeriö 
- Olympiakomitea 
- Muut lajiliikkeet 
- Kaupunkien ja kuntien johto 
- Muut järjestöt 

2. Vastuullisuus 
- Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kestävä kehitys   
- Seurojen ympäristövastuun ja tietoisuuden lisääminen

Mittarit: 
Manuaalit, verkostoitumistilaisuuksien määrä, OK-
vastuullisuusklinikat, seurojen tapahtumamanuaali



TOIMINTASUUNNITELMA - HENKILÖSTÖ

1. Yhteinen tapa toimia – käsikirja  
      - Kehityskeskustelut 

- Rekrytointisuunnistelma 
- Perehdyttäminen 

2. Osaamisen kehittämisen suunnitelma muuttuvassa 
toimintaympäristössä 

3. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
      - Tuoreen tutkimustiedon hyödyntäminen 

- Suunnitelman tarkennus ja toimenpiteiden seuranta 
- Viestintä kaikilla tasoilla 

Tavoite 2021: 
• Henkilöstön tavoitteet ovat selkeät  
• Henkilöstön osaamisen kehittyminen

Mittarit: 
Valmis käsikirja, valmis suunnitelma



TOIMINTASUUNNITELMA - ORGANISAATIORAKENNE




