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YLEISTÄ
Toimintavuosi 2020 oli poikkeuksellinen Covid19 pandemian vuoksi. Pesäpalloliiton toimintaan ja talouteen
korona vaikutti merkittävästi. Lasten ja nuorten leirit sekä Itä-Länsi-tapahtuma jouduttiin peruuttamaan.
Edellisen kerran Itä-Länsi tähdistöottelut jäivät pelaamatta sota-aikana. Kauden päätöstilaisuus järjestettiin
Helsingissä perinteisen risteilyn asemesta.
Pandemia vaikutukset olivat isot ja johtivat mm. Pesäpalloliiton henkilöstön lomautuksiin.
Kilpailutoiminta kyettiin järjestämään tyydyttävästi. Sarjat pelattiin lyhyemmällä aikajaksolla tiivistetysti.

Liittojohtokunta

HALLINTO
PESÄPALLOLIIKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020
Toimintavuosi oli 2020 oli yhden liikkeen toiminnan kolmas vuosi. Aluetoiminnassa toteutettiin edelleen
yhtenäisiä toimintasuunnitelman päätavoitteita.
Digitaalista kehitystä jatkettiin toiminallisen tietokanta-projektin kokonaisuutta edistämällä ja siihen
käytettiin budjetoidusti taloudellisia resursseja. Projektin tavoitteena on uudistaa mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti seura ja liittotason tietojärjestelmät. Ensimmäiset toimenpiteet kohdistuvat
tulospalvelun kehittämiseen.
Pesäpalloliiton edustajat osallistuivat yhteistyöhön niin lajiliitto – kuin olympiakomiteatasolla.
2020 valmistauduttiin myös Pesäpallon 100 vuotisjuhlavuoteen 2022.
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvosuunnitelmat viimeisteiin valmiiksi.
Pesäpalloliitto haki useita kertoja taloudellista tukea Covid-19 vuoksi syntyneiden tappioiden kattamiseksi.
Lisäksi Pesäpalloliitto haki seurojen puolesta tukea OKM:stä ja järjesti tuen tilityksen seuroille.

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.
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TOIMINTA VUONNA 2020
KILPAILUTOIMINTA
Pesäpalloliitto vastaa kilpailutoiminnan kokonaisjohtamisesta (ml. Superpesis), järjestämisestä ja
kehittämisestä. Kilpailupäällikkönä toimii Timo Lamminen. Kilpailutoiminnan suunnitellut päätavoitteet
kertomusvuonna olivat laadukas harrastajamääriä lisäävä perustoiminta, laadukas harrastajamääriä lisäävä
kehitystoiminta, kilpailutoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja kilpailutoiminnan viestinnän
toteuttaminen.
COVID-19 tilanteen eskaloituminen maaliskuun puolesta välistä alkaen vaikutti merkittävästi
kilpailutoiminnan suunnitelmien toteutumiseen. Lopulta ainoaksi päätavoitteeksi jäi optimoida
kilpailutoiminta mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi normaalista poikkeavassa tilanteessa.
Maaliskuun puolessa välissä, pandemian alkuvaiheessa tehtiin päätös siirtää kaikki kilpailutoiminta
alkamaan aikaisintaan kesäkuun alussa, mikäli pandemiatilanne tämän sallii. Maaliskuun lopun ja huhtikuun
aikana valmisteltiin sarjojen uusia toteutusvaihtoehtoja normaalia lyhyemmässä aikaikkunassa. Lopulta
toukokuun alussa tehtiin voimaan jääneet päätökset kauden aloituksesta porrastaen kolmessa aallossa
alkuperäistä siirtosuunnitelmaa myöhemmin. Ensimmäisessä aallossa 12.6. alkaen aloitettiin NSU, nuorten
valtakunnalliset sarjat ja osa aluesarjoista. Toisessa aallossa juhannuksen jälkeen tuli mukaan loput sarjat pl.
MSU, joka aloitettiin kolmannessa aallossa heinäkuun alussa.
Lopulliset sarjajärjestelmämuutokset, muutokset otteluohjelmiin ja COVID-19 ohjeistukset seuroille sekä
ottelutapahtumiin työstettiin lopullisiksi toukokuun alun ja kesäkuun kahden ensimmäisen viikon välisenä
aikana. Ylempien sarjojen osalta ottelutahti tiivistyi normaalista ja alemmissa sarjoissa pelattiin normaalia
väljemmällä tahdilla.
Poikkeava kilpailukausi pakotti myös joihinkin kilpailumääräysten muutoksiin. Seuroille annettiin mm.
mahdollisuus toukokuussa, ennen kauden aloitusta luopua kauden 2020 sarjapaikastaan ilman sarjapaikan
menetystä sekä luopumismaksun maksamista. Kolmella ylimmällä sarjatasolla tämän mahdollisuuden käytti
kolme MYP:n joukkuetta sekä yksi NSS:n joukkue.
Pesäpalloliiton sarjatoiminnassa oli valtakunnallisissa sarjoissa (Superpesiksestä maakuntasarjoihin) mukana
116 (119/2019) miesjoukkuetta ja 120 naisjoukkuetta (116/2019). Nuorten B- ja C-ikäisten liittojohtoisissa
sarjoissa oli mukana 56 poikajoukkuetta (58/2019) ja 52 tyttöjoukkuetta (60/2019). Yhteensä Pesäpalloliiton
alaiseen sarjatoimintaan osallistui 344 joukkuetta (353/2019).
Kilpailutoiminnan lisenssejä, Pesispasseja ja Harrastepasseja lunastettiin yhteensä 16003 kappaletta
(18192/2019), joista nuorten osuus oli 7744 (8152/2019), aikuisten osuus oli 2264 (2566/2019) ja
tuomareiden 756 (899/2019). Harrastepesispasseja lunastettiin 2288 (2392/2019).
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Pesispasseja lunastettiin 2758 (4047/2019). Baseball- ja softball – lisenssejä lunastettiin 134 kappaletta
(132/2019). Lisenssien yhteismäärässä lasku oli 2189 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.
Juha Kuoppalan vastuulla on leirien toteutus yhdessä leiriä järjestävien seurojen kanssa. Leirien
järjestämisvastuu on vuosittain seuralla yhdessä Pesäpalloliiton alueen työntekijöiden kanssa.
Alueleiritoiminta on sisällytetty alueiden toimintakertomuksiin.
Ilmoittautuminen leireille oli vilkasta. Alueleireille ilmoittautui yhteensä 318 joukkuetta. Valtakunnallisille
leireille ilmoittautui 433 joukkuetta, joka oli 7 joukkuetta enemmän kuin vuoden 2019 ennätysmäärä.
Yhteensä kaikille leireille ilmoittautuneissa joukkueissa osallistujia oli yli 10 000.
Koronaviruspandemia peruutti kesän 2020 leirit. Pesäpalloliiton johtokunta päätti 16.4.2020, ettei
alueleirejä järjestetä kesäkuussa. Myöskään leirien siirtäminen heinä-elokuun taitteeseen ei onnistunut,
joten alueleirit siirrettiin vuodelle 2021. Valtakunnallisten leirien siirtämisestä vuodelle 2021 johtokunta teki
päätöksen 28.4.2020.
Koronaviruspandemian myötä siirretyt leirit tekivät ison loven toiminnallisesti ja taloudellisesti
Pesäpalloliiton toimintaan.
Vuoden aikana leiritoiminnassa siirryttiin työskentelyssä etäpalavereihin, joissa käsiteltiin leirijärjestäjien
kanssa ajankohtaisia leiritoimintaan liittyviä asioita. Etätyöskentely tulee olemaan toimiva tapa kohdata
säännöllisesti leirijärjestäjät, jotka näin voivat entistä paremmin verkostoitua myös keskenään.

KOULUTUS – JA VALMENNUSTOIMINTA
Vuoden 2020 tapahtumat uudistivat koulutustoiminnan toteutustavat. Koronan aiheuttamat rajoitukset
johtivat etäkoulutusmallien toteutukseen. Uudistuneet toimintatavat ovat erittäin käyttökelpoisia tulevina
koulutusvuosina.
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Valmennuksen 1-tason koulutukset toteutettiin keväällä 2020 kokonaan verkkokursseina Google Classroom
alustalla ja 2-tasolla toteutettiin ominaisuusvalmennus viikonloppukoulutus kokonaan etäkoulutuksena.
Johtuen olosuhteiden epävarmuudesta koulutusvaatimuksista luovuttiin kesäksi 2020.

Valmentajakoulutukset
Juniorivalmentajapolku 1-taso:
-

Maaliskuuhun asti koulutukset toteutettiin vanhalla mallilla, joka koostui kahdesta koulutuspäivästä,
introilloista ja seurapäivästä. Maaliskuussa koulutustapa muutettiin kokonaan verkkokoulutuksiksi.
Palautteen perusteella syksyllä koulutuskokonaisuus rakennettiin koostumaan kolmesta osasta
koostuvasta verkkokurssista a käytännön harjoitteluun keskittyvästä demopäivästä

-

organisoinnista vastasivat kunkin alueen seurakehittäjät ja verkkokurssivastaavat (Mika Mikola, Mira
Kolehmainen, Perttu Hautala, Mona Hupli-Kotiranta, Mauri Tunkelo, Akseli Wiik)

Koulutustapahtumia yhteensä 36
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 356
Keskiarvoinen osallistujamäärä 9,9
Verkkokoulutustapahtumia 9
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 356
Keskiarvoinen osallistujamäärä 80,4
Juniorivalmentajapolku ja huippuvalmentajapolku, valmennuskoulutusten 2-taso:
-

koulutusta järjestettiin kaikilla alueilla, huippuvalmentajapolku järjestettiin keväällä Varalassa ja
syksyllä osittain Joensuussa

-

koulutusten organisoinnista vastasivat alueiden työntekijät Perttu Hautala, Akseli Wiik, Mona HupliKotiranta, Juha Antikainen sekä valmennuskeskukset Joensuu ja Sotkamo

-

kouluttajina toimivat alueiden työntekijä Perttu Hautala sekä valmennuskeskusten kouluttajat Petri
Pennanen, Saku Komulainen, Jukka Peltoniemi ja koulutusvastaava Juha Antikainen

Koulutustapahtumia yhteensä 9
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 133
Keskiarvoinen osallistujamäärä 14,8

Verkkokoulutustapahtumia 1
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 16
Keskiarvoinen osallistujamäärä 167
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Pesäpallon lajivalmentajatutkinto:
-

koulutus järjestettiin 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 4
Koulutuksissa osallistujia yhteensä 58
Keskiarvoinen osallistujamäärä 14,5

Yläkoululeiritys
Yläkoululeiritys jatkoi erittäin toimivana kokonaisuutena. Yhteensä 407 oppilasta valittiin Vuokatin,
Kuortaneen, Joensuun, Varalan sekä 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.
Keväälle 2020 suunniteltu yläkoululeiriviikko Espanjassa peruttiin koronan vuoksi.

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
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Länsi-Suomi
Valmennuskeskus
•

Kuortaneen Urheiluopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•

Seinäjoki – Kuortane (Etelä-Pohjanmaa)

B-kategorian akatemiat
•

Pori (Satakunta)

C-kategoria
•
•

Vimpeli
Alajärvi

Itä-Suomi
Valmennuskeskus
•

Joensuu / Itä-Suomen liikuntaopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•

Joensuun Urheiluakatemia

B-kategorian akatemiat
•
•

Lappeenranta – Imatra
Kuopion alueen urheiluakatemia

Etelä-Suomi
Valmennuskeskus
•

Varalan Urheiluopisto

A-kategorian painopisteakatemiat
•
•
•
•

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia
Tampereen Urheiluakatemia
Jyväskylän Urheiluakatemia

B-kategorian akatemiat
•
•
•
•

Kouvola
Etelä-Kymenlaakso
Hämeenlinna
Forssa

Työnkuvat
Vuoden 2020 koulutusorganisaatio
Koulutus- ja valmennusvastaava 50% työajalla
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Akatemia- ja kouluttajaverkosto kokoontui koulutuspäiville elokuussa verkkotapaamiseen.
Kouluttajina toimivat seurakehittäjien ja aluevastaavien verkosto yhdessä valmennuskeskusten (Joensuu,
Sotkamo, Varala) kanssa.
Materiaali
Koulutusmateriaalin uusimista jatkettiin koulutusten yhteydessä. Koulutuksissa painottuivat toiminnallisuus
ja seurakohtaisuus. Koulutusmateriaali on koottuna pesis.fi portaalin alle ja materiaali on kaikkien
saatavana. Lisäksi keväällä seurakehittäjät tekivät erittäin ison työn ja rakensivat 1-tason materiaaleista
verkkokoulutukset Google Classroom alustalle. Lisäksi Sotkamon valmennuskeskus rakensi koulutuksen 2tason ominaisuusharjoittelusta.

Pesäpallovalmentajat
Varsinaista pesäpallovalmentajien yhdistystoimintaa ei ollut. Pesäpallovalmentajien epävirallinen
yhdistystoiminta jatkui yhteistyössä Suomen Valmentajien toiminnan kanssa. Suomen Valmentajien
jäsenyyden ja pesäpallon lajiksi ilmoittaneen valmentajien määrä oli 51 henkilöä.
Kansainvälinen toiminta
Koronan vuoksi kansainvälinen toiminta oli varsin pysähtynyt. World Cupissa aloitettu kansainvälisen
pesäpalloliiton perustamistyö jatkui, tavoitteena on virallistaa toiminta ennen 2022 järjestettävää World
Cupia.
Mikko Pirhonen järjesti verkkokoulutuksia kansainvälisille valmentajille.
Muut koulutukset
Lisäksi alueiden seurakehittäjät ja alueet järjestivät koulutuksia mm. joukkueenjohtajille,
pesiskoulurehtoreille sekä muille seuratoimijoille osana seuraohjelmaa.
Pelinjohtajapäivät järjestettiin
•

kauden 2021 osalta joulukuussa yhdessä lajivalmentaja- ja huippuvalmentajapolun tutkintojen
kanssa. Osallistujia oli joulukuun verkkotapahtumassa yhteensä 75.

Lisäksi koulutusta järjestettiin erillisten tapahtumien muodossa seurajohtajille ja junioripäälliköille.

9

SEURATOIMINTA
Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa seuratoiminnan päätavoitteiksi kirjattiin 1) laadukas arki, 2)
harrastajamäärien lisääminen, 3) seuran toiminnan nivominen osaksi alueellista kokonaisuutta ja 4)
viestintä. Tärkeä seuratoimintaa ohjaava asiakirja oli edelleen vuonna 2016 valmistunut Pesäpalloliikkeen
tulevaisuus – Miten etenemme kohti vuotta 2022.
Seuratoimialalla työskentelivät päätoimisina pesäpalloliiton työntekijöinä viiden alueen aluevastaavat.
Heidän ohellansa seurakehittäjä työskenteli Pohjoisen, Keskimaan, Savo-Karjalan ja Läntisellä alueella sekä
Etelän alueella kolme seurakehittäjää.
Aluetoiminnassa tehtiin syksyllä päätös siirtyä neljään hallinnolliseen alueeseen. Keskimaan alue sulautettiin
toiminnallisesti osaksi Etelän aluetta sekä Savo-Karjalan aluetta.
Harrastajamäärien lisäämiseen Pesäpalloliitto kohdensi 148.000 euroa junioripäälliköiden palkkaamiseen.
Yhteensä junioripäällikkötukea myönnettiin 18:lle seuralle sekä toiminnallista tukea juniorityön
kehittämiseen kolmelle (3) seuralle.
Seuraohjelma (2018 - 2020) toteutettiin voimakkaasti painottaen seuran yksiköllistä lähtökohtaa vuoden
2020 Miesten ja Naisten superpesisseuroihin sekä soveltuvin osin Miesten ykköspesisseuroihin, joilla oli
oma halu osallistua seuraohjelmaan. Valittavia teemoja olivat talous, urheilullinen kehitysstrategia,
seuratoimijat, harraste/pienpesis, olosuhteet/avustukset, seurajohtaminen, SWOT, tuomaritoiminta,
brändi/mediat ja valmentajapolku.
Myös seuratoimialalle etätyö tuli pääasialliseksi työnteon välineeksi. Seurakäynnit tehtiin myös hyödyntäen
monipuolisia digitaalisia työtapoja.

Harrastajamäärät
Rekisteröityneitä harrastajia kirjattiin vuoden lopussa 16001. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni
2071:lla. Nuorten kilpailulisenssejä lunastettiin 7717 (-402), aikuisten 2255 2564 (-309), tuomareiden,
pelinjohtajien ja toimitsijoiden 755 897(-142), vakuutuksellisia pesispasseja 2758 (-1219), harrastepasseja
2288 (-100) ja baseball- / softball -lisenssejä 134 (+2).
Vuonna 2020 rekisteröitynyttä pesäpallotoimintaa oli 181(-5) seurassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämää seuratukea haki 35 seuraa, joista kolme baseballin osalta.
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TUOMARITOIMINTA
Tuomaritoimialan keskeisimmät tavoitteet 2020:
1) Toimijamäärän lisääminen kilpailutarpeen mukaisesti
2) Alueellisen tuomaritoiminnan organisointi ja yhteistyö
3) Otteluvalvonnan kehittäminen
4) Pelisääntöjen kehittämistyö

Toiminta koki tunnetusta syystä ison muutoksen. Joitain tavoitteita saatiin maaliin: alempien sarjojen
tuomarivastaavana aloitti Matias Laukkanen, P-lisenssi lanseerattiin tukemaan tuomareiden rekrytointia ja
verkkokoulutuksen järjestämisessä otettiin merkittävä askel eteenpäin.
Pelisääntökirjan uudistamista työstettiin tuomariorganisaation työryhmällä. Kirjoittamistyöhön saatiin tukea
usealta pientyöryhmältä ja myös pelinjohtajat sekä tuomarit ohjasivat kommenteillaan pelisääntökirjan
sisältöä. Sääntökirja saadaan lopulliseen muotoonsa syksyyn 2021 mennessä.
Tuomariorganisaatiossa toimivat 2020 tuomarijohtaja Tapani Hotakainen, tuomarikoulutusvastaava Matti
Lähteenmäki, alempien sarjojen tuomarivastaava Matias Laukkanen, nuorisotuomarijohtaja Niina Lämsä
sekä tuomarinimeäjä Jari Saaranen.

Koulutuksen keskiöön verkkokoulutukset

Muutamaa alkuvuoden fyysistä koulutusta lukuun ottamatta kaikki koulutukset siirtyivät verkossa
järjestettäviksi. Osa toteutettiin teams-yhteydellä, osa omatoimisella opiskelulla verkossa.
Koulutukset
Tuomari- ja nuorisotuomarikouluttajien tapaaminen järjestettiin Tampereella 25.1.220 ja muut
tuomaritoiminnan koulutukset järjestettiin verkossa.
Palkitut
Pesäpallokauden jälkeen palkittiin vuoden tuomariparina jyväskyläläiset Tommi Nupponen ja Ossi
Muurainen, nuorena superpesistuomarina Riku Kuisma Reisjärveltä. Kultaisella pillillä palkittiin Ossi
Muurainen ja vuoden otteluvalvojana Timo Päivinen. Ottelumäärien osalta kaikkien aikojen tilastoykköseksi
nousi Ossi Muurainen, jolla kauden päätyttyä oli kasassa 519 ottelua miesten Superpesiksessä. Turo Timo ja
Joona Tervonen saavuttivat 100 ottelun rajapyykin.
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AIKUISTEN TERVEYS- JA HARRASTEPESÄPALLO
Pesäpalloliitossa harraste- ja terveysliikunnan toteuttaminen oli vuonna 2020 osa aluetoimintaa.
Harrastepesiksen ohjaajakoulutus toteutettiin keväällä Keskimaan alueella. Harrastepassien määrä laski
hieman edelliseen vuosiin verrattuna ollen 2228 passia. Kaiken kaikkiaan kaudella 2020 Harrastepasseja
ostettiin 2288 kpl, joista vakuutuksellisia 579 kpl. Naisia oli 1278 ja miehiä 1010.

Alueellinen kehitys;

2017

2018

2019

2020

Eteläinen alue

172

279

607 +1

629 +6

Keskimaa

10

304

454

447 +3

Läntinen alue

349

409

607

534

Pohjoinen alue

108

209

130

236

Savo-Karjala

260

396

590

435

YHTEENSÄ

899

1597

2389

2228

Tampereella pelattiin 25-26.7.2020 harrastepesiksen SM-kisat 17 joukkueen voimin. Sekasarjan joukkueet
jaettiin kahteen kuuden joukkueen lohkoon, joista jatkettiin välierillä ja mitaliotteluilla sekä sijoitusotteluilla.
Miehet pelasivat yksinkertaisen sarjan sekä välierät ja mitaliottelut.
Valtakunnallisesti pelattiin Kontioiden (35-v.) SM-turnaus Kuopiossa ja Siilinjärvellä 22.-23.8. Turnauksen
järjestelyistä kantoi päävastuun Nerkoon Nuorisoseuran Pesis yhteistyökumppaneinaan alueen suuret
seurat Puijon Pesis Kuopiosta ja Siilinjärven Pesis. Joukkueita oli mukana yhdeksän. Suomen mestaruuden
voitti kolmannen kerran peräkkäin Evijärven Urheilijat.
Harmaakarhujen (45-v.) SM-turnaus pelattiin Kajaanissa 12.9. Mukana oli neljä joukkuetta, jotka pelasivat
yksinkertaisen sarjan. Suomen mestaruuden vei Iltatuulen Viesti Vantaalta
Valtakunnallinen Lady-Pesis-turnaus
Valtakunnallinen Lady-Pesis-turnaus järjestettiin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 5.-6.9.2020
Kupittaalla, Turussa. Turnaukseen osallistui 42 joukkuetta ympäri Suomea eli noin 500 naispelaajaa.
Turnauksessa sovelletaan harrastepesiksen pelisääntöjä eikä sijoituksia tai sarjataulukoita pidetä.
Tärkeämpää on iloita pesiksestä ja pitää hauskaa hyvällä porukalla. Koronatilanteen myötä hygieniasta ja
turvallisuusasioista pidettiin erityisen tarkasti huolta.
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Liikunnallisen riemun lisäksi keskeisessä osassa oli perinteinen asukilpailu. Joukkueet olivat päästäneet
mielikuvituksensa valloilleen mitä kekseliäimmillä tavoilla. Kolme joukkuetta palkittiin parhaista
joukkueasuista.
Pesäpalloliiton panostaminen jatkossakin harraste- ja terveysliikuntaan luo osallistuville harrastajille
mahdollisuuden positiiviseen ja mukaansatempaavaan, monipuoliseen liikunnalliseen toimintaan.
Pesisauto
Suomen Pesäpalloliitto toteutti Pesisauton kiertueen syksyllä 2020 yhteistyössä Varsinais-Suomen Pesiksen
kanssa.
Pesisauton mukana kulkee kaikki tarvittava – 1-2 pesisohjaajaa, laadukkaat välineet ja muut tykötarpeet.
Pesisauto kulkee sinne, missä innokkaat pelaajat ovat: Liikuntatunnille, koulun liikuntapäivään,
iltapäiväkerhoon, työyhteisön tyhy-päivään tai muihin tapahtumiin, joiden ohjelmaan halutaan sisällyttää
pesäpalloa. Suurimman tilaajaryhmän muodostavat koulut.
Pesisauton kiertueelle palkattiin 3 pesisohjaajaa: Nella Ruuskanen, Jessika Sihvonen ja Hanna Kiviharju.
Pesisohjaajien työnkuvaan kuului Pesisautotoiminnan ohjauskeikkojen suunnittelu ja toteutus kouluissa
sekä tapahtumissa tilausten mukaan. Pesisauto liikennöi pääasiassa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan
alueella.
Pesisauto tavoitti syksyllä 2020 lähes 4000 ihmistä kouluissa ja tapahtumissa. Autolla kuljetettiin myös
mainostaulut osaan Superpesiksen TV-peleistä, joten Pesisauton tavoittama ihmismäärä on myös ympäri
Suomea laaja.
Yhdessä Suomen Pesäpalloliiton kanssa Pesisauton kiertueen mahdollistivat Varsinais-Suomen Pesis, Karhu,
SuperPark, OP Turun Seutu, Turun Osuuskauppa ja Turun Sanomat.
Pesisauton kiertue:
PVM

PAIKKA

OSALLISTUJIA

17.8.

Ihalan koulu, Raisio

115

20.8.

Kojonkulman koulu, Loimaa

40

21.8.

Askaisten koulu, Masku

70

24.8.

Yliskulman koulu, Lieto

72

26.8.

Sorcolor Oy, Espoo

20

27.8.

Kotimäen koulu, Kaarina

220

13

28.8.

Turun Normaalikoulu

90

31.8.

Rungon koulu, Kaarina

87

1.9.

Nummen yhtenäiskoulu, Lohja

215

2.9.

Velkuan koulu, Naantali

42

4.9.

Hanhijoen koulu, Paimio

132

5.-6.9.

Lady-Pesis-turnaus, Turku

500

7.9.

Alastaron Kirkonkylän koulu, Loimaa

103

10.9.

Saarniston koulu, Uusikaupunki

60

11.9.

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Lohja

108

14.9.

Turun ammattikorkeakoulu

20

15.9.

Turun ammattikorkeakoulu

20

21.9.

Turun Steiner-koulu

30

22.9.

Uskelan koulu, Salo

107

23.9.

Euran Kirkonkylän koulu

160

2020

Superin TV-pelit

1700

Yhteensä:

3911

VIESTINTÄ
Koronapandemian luoma poikkeusaika pakotti Pesäpalloliiton uudistamaan etäosallistumisen
konseptejaan. Esimerkiksi valmentaja- ja tuomarikoulutukset vietiin liki kokonaisuudessaan verkkoon.
Useat ryhmät pitivät etäpalavereita, jotka parhaimmillaan lisäsivät vuorovaikutusta esimerkiksi leirien
järjestäjien kesken. Useat käytännöistä otetaan varmasti käyttöön soveltuvin osin jatkossakin, vaikka
kasvokkaisten kohtaamisten merkitystä ei sovikaan väheksyä.
Pesäpalloliiton kevät- ja syyskokouksiin järjestettiin osallistumismahdollisuus etäyhteydellä. Paikan päälle
saapuneilta edellytettiin vastuullisuutta ja suositeltiin kasvomaskin käyttöä.
Toiminnallisen tietokannan nimellä kulkeva projekti eteni vuoden mittaan, vaikka suurelle yleisölle ei siitä
vielä tarkemmin tiedotettu. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa kaudelle 2021.
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Kaikessa pesäpalloliikkeen viestinnässä noudatettiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita sekä lajin
tulevaisuudenkuvassa määriteltyä arvopohjaa.
Sisäinen viestintä
Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeusaika mullisti Pesäpalloliiton sisäistä viestintää. Vaikka
aiemminkin oli palavereja pidetty etäyhteyksin, nyt etäkokouksista muodostui, pakon sanelemanakin,
vakiintunut toimintatapa. Paikoin yhteydenpito lisääntyi, kun asiat oli helppoa käydä läpi virtuaalisesti.
Etäkokouksia pidettiin niin liiton henkilökunnan sisällä, johtokunnassa, työryhmissä, ohjausryhmissä,
tuomariorganisaatiossa sekä seurojen, tapahtumajärjestäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Yhteydenpito
aktivoitui huomattavasti muihin urheilun toimijoihin, Suomen Olympiakomiteaan ja valtiovallan tasolle.

Tiedottaminen pandemiatilanteesta oli säännöllistä. Pesäpalloliitto seurasi tarkoin eri viranomaisten
antamia määräyksiä, suosituksia ja ohjeistuksia. Niiden pohjalta räätälöitiin pesäpallotoimijoita varten
tarkennetut toimintaohjeet eri tilanteisiin. Pesäpalloliitto lähetti 14 omaa Koronainfo-tiedotettaan vuoden
2020 aikana ja julkaisi ne myös verkkosivuillaan osoitteessa www.pesis.fi.
Pesäpalloliiton sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat erityisesti henkilökunta, eri toimialat,
luottamushenkilöt, joukkueet, jäsenyhdistykset, tapahtumajärjestäjät, kunniajäsenet ja muu lajin sisäpiiri.
Tietoa jaettiin kattavasti niin suorajakeluna kuin verkkosivuilla. Pesis.fi-sivusto kattaa liiton, alueiden,
baseballin ja softballin sisältökokonaisuudet sekä valtakunnallisten leirien osiot. Superpesiksen
verkkosivuston alustana toimii Vitec Avoine Oy:n Processwire-julkaisujärjestelmä.
Kyselyiden, anomusten, palautteiden ja vastaavien selvitysten alustana hyödynnettiin SurveyPal-palvelua.
Ilmoittautumisiin käytettiin SurveyPal:n lisäksi Vitec Avoinen tapahtumapalvelua ja Pesistulospalvelua
osoitteessa www.pesistulospalvelu.fi.
Samalla valmistauduttiin uudistuksiin. Vitec Avoinen toimittaman Sense-henkilörekisterin osalta
Pesäpalloliitto siirtyy käyttämään SuomiSport-palvelua keväällä 2021 ja tähän liitettyä
tapahtumailmoittautumisjärjestelmää. PESIS-mobiiliapplikaatio poistuu käytöstä, mutta henkilöt voivat
jatkossa ladata älypuhelimeen Suomisportin sovelluksen ja tarkastella sekä päivittää tietojaan.

Toiminnallisen tietokannan uudistus korvaa tulospalvelun osalta yläsarjoissa 30 vuotta käytössä olleen
järjestelmän (pesistulokset.fi) ja laajenee kaikkiin sarjoihin pesäpallon juhlavuonna 2022.
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Rekisterien myötä Pesäpalloliitto tavoittaa tehokkaammin oikeat kohderyhmät sisäisessä viestinnässään.
Kaikessa toiminnassa otetaan vastuullisesti huomioon tietosuojalait ja Euroopan unionin yleinen tietosuojaasetus (GDPR).
Kuvapankit löytyvät osoitteissa huippupesis.kuvat.fi ja pesis.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.
Sisäisen viestinnän tavoittavuutta tehostettiin sosiaalisen median kanavissa soveltuvin osin. Lähtökohtana
oli tavoittaa kaikki tarvittavat kohderyhmät, kukin itselleen parhaaksi kokemansa väylän kautta.

Lehdistötiedotteita 2020
18.12.2020: Superpesiksen otteluohjelmat julkaistu
24.11.2020: Pesäpalloliitto myönsi junioritoiminnan tukea jäsenseuroilleen 150 000 euroa
20.11.2020: Pesäpalloliiton syyskokous valitsi uuden johtokunnan – Ossi Savolainen jatkaa puheenjohtajana
19.11.2020: Karsintasarja tekee paluun Superpesikseen 14 vuoden tauon jälkeen
17.11.2020: Pesäpalloliiton syyskokous valitsee uuden liittojohtokunnan perjantaina
13.11.2020: Nykymuotoinen pesäpallo-ottelu täyttää 100 vuotta lauantaina
11.11.2020: Ennätyksellisesti naisjoukkueita pesäpallon ylimmillä sarjatasoilla
23.10.2020: Superpesiksen ja Ruudun yhteistyö jatkuu ainakin kauteen 2026 saakka
16.10.2020: Pesäpallokauden 2020 parhaat valittu
8.10.2020: Pesäpalloliitto organisoituu tiiviimmin alueilla – Keskimaan toiminnot osaksi naapurialueita
7.10.2020: Matias Laukkanen, 25, pesäpallon tuomarijohtajaksi kautta aikain nuorimpana
7.10.2020: Pesäpalloliitto jakaa jäsenseuroilleen junioripäällikkötukea tiukasta taloustilanteesta huolimatta
2.10.2020: Pesäpalloliiton johtokunta vahvisti joukkuemäärät ja sarjajärjestelmiä kaudelle 2021
30.9.2020: "Kausi huikea onnistuminen niissä puitteissa, joissa saimme toimia"
29.9.2020: Superpesiksen hallimitaleita ei viime keväänä jaettu, uusi yritys 2021
26.9.2020: Niko Korhonen on pudotuspelien arvokkain pelaaja miesten Superpesiksessä
20.9.2020: Ella Korpela on pudotuspelien arvokkain pelaaja naisten Superpesiksessä
18.9.2020: Superpesiksen mitaliottelut pelataan suunnitellusti viikonloppuna
18.9.2020: KPL pyrkii kääntämään kurssinsa loppuottelussa, Jymyn viimeisin mestaruus viiden vuoden takaa
17.9.2020: Naisten loppuottelu peruttu tältä päivältä – siirtyy perjantaille!
16.9.2020: Naisten Superpesiksen mitaliottelut alkavat torstaina!
15.9.2020: Miesten Ykköspesiksen kolmas loppuottelu siirtyy torstaille
11.9.2020: Haminassa tai Oulussa pelataan miesten Superpesistä kaudella 2021
11.9.2020: Miesten Superpesiksen välierissä tulikuuma viikonloppu
3.9.2020: Helsingissä tai Vaasassa Superpesistä kaudella 2021
3.9.2020: Joukkueiden videohaasto otetaan käyttöön Superpesiksen ratkaisuotteluissa
2.9.2020: Miesten Superpesiksen puolivälieräparit selvillä
1.9.2020: Emma Körkkö ja Perttu Ruuska Superpesiksen elokuun pelaajiksi
30.8.2020: Jukka-Pekka Vainionpäälle täyteen 1000 lyötyä miesten Superpesiksessä
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24.8.2020: Naisten Superpesiksen puolivälierien otteluparit selvillä!
19.8.2020: Superpesiksen puolivälierien valintoja jännitetään Ruudun ja ISTV:n live-lähetyksissä
13.8.2020: Miesten superpesisottelun Siilinjärvi-Koskenkorva lopputulos muuttuu
11.8.2020: Naisten ykköspesisottelu Kankaanpää-Pöytyä siirretään myöhempään ajankohtaan
11.8.2020: Pesäpallokauden päätösristeily peruttu tämän vuoden osalta
5.8.2020: Janette Lepistö iski 500. lyödyn juoksunsa Superpesiksessä
1.8.2020: Virpi Hukka ja Patrik Wahlsten kuukauden pelaajat Superpesiksessä
13.7.2020: Pesäpalloliitto lieventää edelleen koronarajoituksia
10.7.2020: Sami Haapakoskelle yksi kautta aikain ylivoimaisimmista pesisennätyksistä
5.7.2020: Jere Dahlströmille 500. superpesisottelu
2.7.2020: Jimin superpesiskausi käynnistyy klassikko-ottelulla 12. heinäkuuta
30.6.2020: Pesäpalloliitto lieventää poikkeusjärjestelyjä – kunnarionnittelut sallitaan kolmospesällä
29.6.2020: Miesten superpesiskausi vauhtiin torstaina, ennakkoarviot ja ranking julki
22.6.2020: Oulu ja Pöytyä ykköspesiskauden suosikit – panoksena nousu Superpesikseen
16.6.2020: Naisten superpesiskaudelle unelma-alku, katsomokapasiteetti täyttynyt yli 90-prosenttisesti
12.6.2020: Kempeleen Kiri ja Sotkamon Jymy vahvoja ennakkosuosikkeja nuorten Superpesiksessä
11.6.2020: Hallitus päätti uudesta linjauksesta yleisörajoituksiin
10.6.2020: Kempeleen Kiri ja Sotkamon Jymy vahvoja ennakkosuosikkeja nuorten Superpesiksessä
9.6.2020: Väliinjättösääntö laajenee pesäpallossa alkavalle kaudelle
5.6.2020: Superpesis kuuluu vahvasti Yle Puheen perjantai-illoissa
3.6.2020: Hallitsevat Suomen mestarit avaavat superpesiskauden Ruudun päälähetyksissä
2.6.2020: Porin Itä-Lännen uusi ajankohta on 9.-10.7.2021!
29.5.2020: Pesäpallossa luovutaan hutunkeitosta alkavalla kaudella
26.5.2020: Superpesiksen ja Ykköspesiksen otteluohjelmat julki
22.5.2020: Superpesiksen sarjajärjestelmät julki
22.5.2020: Kaikki 12 joukkuetta lähtevät mukaan naisten Superpesikseen
20.5.2020: Pesäpallotuomarit sitoutuivat alentamaan kustannuksia
19.5.2020: Miesten Superpesis vauhtiin 2.7. alkaen
14.5.2020: Naisten superpesiskausi käyntiin 12. kesäkuuta!
6.5.2020: Pesäpallokausi käynnistymässä kesäkuussa – lopulliset päätökset ensi viikolla
28.4.2020: Pesäpalloliiton liittojohtokunta teki päätöksiä tulevan kesän tapahtumista
23.4.2020: Pesäpalloliiton johtoryhmä teki linjauksia koronatilanteeseen liittyen
22.4.2020: Go On Superjokerit ratkaisevat pelejä kesän tulevissa otteluissa
16.4.2020: Pesäpalloleirejä ei järjestetä kesäkuussa
30.3.2020: Suomen Pesäpalloliitto aloittaa lomautukset 1.4.2020 lähtien
27.3.2020: Ykköspesiksen uudet otteluohjelmat julki!
20.3.2020: Superpesiksen uudet otteluohjelmat kaudelle 2020 julkaistu
20.3.2020: Ykköspesiksen sarjajärjestelmät vahvistettu – kausi käyntiin kesäkuun alusta!
16.3.2020: Superpesiskauden avausottelut Fuengirolassa peruttu
13.3.2020: Kotimaan superpesiskausi alkaa 1. kesäkuuta
12.3.2020: Kaikki Pesäpalloliiton järjestämät tapahtumat on peruttu maaliskuun loppuun saakka
10.3.2020: Pesäpalloliitto määräsi kättelykiellon Halli-SM-lopputurnausten otteluihin
3.3.2020: Jonne Kemppainen Pesäpalloliiton myyntijohtajaksi 3.3.2020 alkaen
2.3.2020: Neljä parasta tavoittelevat pesäpallon miesten ja naisten hallimestaruutta – otteluaikataulut julki
1.3.2020: Ennätysmäinen kilpajuoksu valtakunnallisille pesäpalloleireille – jopa yli 6000 lasta ja nuorta
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14.2.2020: Naisten Halli-SM-turnaus käyntiin Porissa lauantaina
6.2.2020: Petri Pitkäranta Suomen Pesäpalloliiton toiminnanjohtajaksi 1.3.2020 alkaen
13.1.2020: Pesäpalloliiton organisaatioon muutoksia
8.1.2020: Superpesiksen talvikausi käyntiin sunnuntaina
Ulkoinen viestintä
Pesäpallon ulkoisessa viestinnässä hyvä yhteistyö Nelonen Median kanssa sai jatkoa. Typistetyn kauden
kaikki pelit näkyivät Ruudussa, minkä lisäksi Itä-Lännen puuttumisen vuoksi yksi naisten ja kaksi miesten
loppuottelua nähtiin ilmaisella Jim-kanavalla. Naisten kolmatta loppuottelua seurasi keskimäärin 52 tuhatta
katsojaa (tavoittavuus 208 000) ja miesten ratkaisevaa loppuottelua Sotkamossa seurasi keskimäärin 133
tuhatta katsojaa (tavoittavus 295 000). Ruutu-lähetysten keskikatsojamäärä on ollut koko ajan kasvussa ja
parhaiden yksittäisten ottelujen katsojamäärissä korkeammalla on ollut Ruutu-palvelun historiassa
ainoastaan jääkiekon SM-liigan finaaliottelut.

Seurat jatkoivat fanikameralähetysten kehittämistä. Yhä useammalla paikkakunnalla on selostaja ja
kommentaattori, alkustudio, haastatteluja, inserttejä ynnä muita lähetystä rikastavia elementtejä.

Kansallispeli-podcast siirsi painopistettään yhä enemmän jaksottain vaihtuviin vieraisiin. Jaksoissa
vierailivat muun muassa Jimi Heikkinen, Topi Kosonen, Ossi Muurainen ja Emma Sallinen.

Sosiaalisen median kanavista olivat vahvimmin käytössä Superpesiksen ja Pesäpalloliiton tilit Facebookissa,
Instagramissa ja Twitterissä sekä YouTube-kanava. 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 19 000 seuraajan raja. Instagramissa Superpesiksellä on yli
16 000 seuraajaa.
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Instagramissa Superpesis on noussut palloilulajien pääsarjoista jääkiekon SM-liigan jälkeen suurimmaksi.
Yhteensä seuraajia on Superpesiksen eri somekanavilla yli 40 000.

Painettuna julkaisuna ilmestyi Pesäpallokirja 2020. 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, joka on yhtenäistänyt lajissa käytettäviä logoja ja muuta ilmettä.

YHTEISTYÖKUMPPANIMYYNTI
Pesäpalloliiton ja Superpesis Oy:n yhteenlaskettu kumppanimyynti oli noin 180k€. Uusina kumppaneina
Superpesikseen tuli Go On ja Puuilo. Vanhoista kumppaneista yhteistyö jatkui Veikkauksen, Sanoman
ABC:n, Tacklan ja Karhun kanssa.
Maaliskuun alusta alkaen kaupankäynti pysähtyi Covid-19 takia. Kaikki toiminnallinen fokus kohdistui
kauden aloittamiseen ja sen läpiviemiseen. Covid-19 siirsi kauden aloitusta ja tämän takia
yhteistyökumppaneille tuli kehittää vaihtoehtoista näkyvyyttä. Vaihtoehtoisessa näkyvyydessä
hyödynnettiin Superpesiksen sähköisiäkanavoita.
Huhti-toukokuussa Pesäpalloliitto kävi Keskon kanssa keskustelut vanhasta yhteistyösopimuksesta.
Pesäpalloliitto ei ollut toiminut yhteistyön aikana ammattimaisesti ja tästä Pesäpalloliiton uusi johto halusi
osoittaa pahoittelut kumppanille. Kesko otti puhelun positiivisesti vastaan, mutta yhteistyö heidän kanssa
ei saanut jatkoa.
Toukokuussa Pesäpalloliitto ja Veikkaus teki 45 000€ yhteistyösopimuksen, jolla haluttiin auttaa
Superpesisseuroja poikkeusaikoina. Koko summa läpi laskutettiin ja se kohdennettiin lyhentämättömänä
seurojen tuomarimaksuihin. Tällä summalla maksettiin jokaiselta joukkueelta kahden ensimmäisen ottelun
tuomarimaksut.
Kausi saatiin onnistuneesti vietyä läpi. Superpesiksen suurimmat kumppanit saivat yli 200 000 €
medianäkyvyyden kauden aikana (Sponsor Insight medianäkyvyys-tutkimus). Kumppanit olivat tyytyväisiä
Pesäpalloliiton toimintaan kauden aikana sekä ylimääräisiin näkyvyyksiin. Yksikään yhteistyökumppani ei
halunnut Covid-19 takia lopettaa yhteistyötä.

19

Lokakuussa Pesäpalloliitto uudisti myyntikonseptin ja samalla luotiin ”Tämän Kasan Peli-konsepti”. Konsepti
rakentui todennettaviin tavoittavuuksiin sekä monitasoisiin yritysnäkyvyyksiin. Perinteisten
mainospaikkojen lisäksi painopisteeksi valittiin sähköinen näkyvyys sekä Superpesispelaajien
hyödyntäminen yritysyhteistöissä. Kauden 2021 myynti aloitettiin uudella konseptilla lokakuussa ja
myynnin tavoitteeksi määriteltiin 300 000 €.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Koronapandemia vaikutti pesäpalloon kansainväliselläkin tasolla. Pesäpalloliitto ei terveysturvallisuussyistä
lähettänyt tuomaria Sveitsin mestaruusturnaukseen, joka kuitenkin pelattiin. Mestaruuden voitti Zürichin
Sinivalkoiset päättäen FinnPesis SoloThurnin useiden vuosien voittokulun.
Sveitsissä pesäpallotoiminta järjestyi ja Sveitsin Pesäpalloliitto perustettiin 15.1.2021.
Koronapandemiasta huolimatta pesäpalloa pelattiin Etelä-Aasiassakin, erityisesti Bangladeshissa, Intiassa ja
Nepalissa. Osaamisen levittämistä tapahtui eri puolille maailmaa etäyhteyksiä hyödyntäen erityisesti Mikko
Pirhosen johdolla. Jopa espanjankielisessä maailmassa (Meksiko) on kiinnostuttu pesäpallosta.
Pesäpalloliiton virallisen toiminnan ulkopuolella Superpesis Roundup -podcastissa ja -blogissa seurattiin
tiiviisti pesäpallotapahtumia englanniksi. Asialla ovat walesilaisen Iain Alban, yhdysvaltalainen Ron Bronson
sekä Mikko Pirhonen.

Pesäpalloliiton sekä Baseball- ja Softball-liiton tiivistyvä yhteistyö avaa uusia näkymiä kansainväliselle
puolelle. Pesäpallotaustaisille pelaajille tarjoutuu jatkossa ketterämpi mahdollisuus testata rahkeidensa
riittävyyttä myös baseballin tai softballin pelaajapoluilla.

Kansainvälisessä toiminnassa seurattiin pandemiatilanteen kehittymistä ajatellen jo pesäpallon juhlavuonna
2022 Suomessa pelattavaa seuraavaa World Cup -turnausta.

TAPAHTUMAT
Itä-Länsi
Itä-Länsi 2020 oli tarkoitus järjestää Porissa 5.-7.7.2020. Järjestelyistä vastasivat Pesäpalloliitto ry ja
Pesäkarhut ry. Vallitsevan koronatilanteen ja sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi tapahtumaa ei voitu
järjestää kesällä 2020. Liittojohtokunta päätti tapahtuman siirtämisestä seuraavalle vuodelle, uusi ajankohta
9.-10.7.2021.
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Tapahtuman järjestelyt olivat edenneet pitkälle, mutta niiden osalta päästään jatkamaan normaalisti kohti
seuraavaa tapahtumaa. Lipun ostaneille tarjottiin mahdollisuus peruuttaa ostamansa liput, peruutuksia
kirjattiin vain muutamia kymmeniä.
Pesäpallokauden päätösristeily
Kauden päätöstilaisuus ja palkintogaala Tallink Silja Europalla jouduttiin perumaan kauden 2020 osalta
vallitsevan koronatilanteen ja sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Kauden parhaiden pääpalkinnot jaettiin
yhdessä Sanoman kanssa järjestetyssä suljetussa tilaisuudessa, josta suoralähetys Ruudussa. Muut
palkinnot postitettiin saajilleen saatekirjeen kera.

ALUETOIMINTA
ETELÄINEN ALUE
Eteläisen alueen toiminnasta vastasi toimintavuonna 2020 aluevastaava Ville Pulkkinen ja vt aluevastaava
Mika Mikola. Seurakehittäjinä toimivat Mauri Tunkelo, Mika Mikola sekä Aleksi Järviaho. Seurakehittämistä
toteutettiin juniorivalmentajakoulutuksilla, seurakäynneillä sekä seuraohjelman avulla. Toiminta vuoden
aikana painottui etätyöskentelyyn johtuen covid-19 pandemiasta.
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 seitsemän hengen
junioripäällikkötiimi, 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 piti järjestää alueleiri Lahdessa Lahden mailaveikkojen
toimesta. Loimaan Palloilijoiden piti järjestää valtakunnallinen tenavaleirin Loimaalla. Kumpikin leiri
päätettiin siirtää vuodelle 2021. Alueelliset junioreiden itä-länsitapahtumat järjestettiin ikäluokittain
Kuusankoskella, Jokioisilla sekä Järvenpäässä. Aluesarjatoimintaan osallistui yhteensä 133 (+25)
juniorijoukkuetta ja 20 (-4) aikuisten joukkuetta. Maakuntasarjaa pelattiin 25 (-1) joukkueen voimin.
JunnuSuper-pienpesissarjaan osallistui 51 (-6) joukkuetta.
Alueen tuomaritoiminta toteutettiin yhteistyössä Etelän Pesiksen sekä Varsinais-Suomen
Pesäpallotuomareiden kanssa. Tuomarikerhot toteuttivat koulutuksia ja kesällä otteluvalvontaa alempien
tuomaritasojen osalta.
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Eteläisen alueen viestinnästä vastasi Minna Koivisto yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Vuonna 2020
kasvatimme sosiaalisen median seuraajamääriä ja sitoutumisia julkaisuihin. Sivuamme seurasi
toimintavuoden lopussa 840 käyttäjää (+240) ja Instagram tiliämme seurasi n.1200 käyttäjää vuoden
lopussa. Lisäksi otimme käyttöön uuden uutiskirjeen jakelumuodon ja sen saa sähköpostitse 1788 alueen
toimijaa.
Eteläisen alueen lisenssimäärä toimintavuoden viimeisenä päivänä on yhteensä 4205 lisenssiä (-375).

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 2 kokousta. Kilpailutoiminnassa oli oma 3 hengen kilpailuryhmä ja
harrastepesiksen puolella harrastepesisvastaava. Pääpaino alueen toiminnoissa on kilpailu-, koulutus-,
tuomari- ja harrastetoiminnassa sekä viestinnässä. Alueelle suunnitellut Etenee-leirit Kankaanpäässä ja
Kokemäellä sekä valtakunnallinen Suurleiri Raumalla jouduttiin koronatilanteen vuoksi siirtämään vuoteen
2021.
Alueella on noin 35 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita oli mukana eri sarjoissa 279.
Näistä 62 oli aikuisten kilpajoukkueita, 217 lasten ja nuorten joukkueita. Lisäksi läntinen alue järjesti 8
joukkueen Lady Pesis-sarjaa Pohjanmaalla. Alueen lisenssimäärä oli yhteensä 4250. Tuomareita oli 711.
Aluevastaava Maija Viljasen ja seurakehittäjä Juha Kuoppalan työn päätavoitteena on harrastajamäärien
lisääminen. Seuratoimintaa on kehitetty valmentajakoulutuksilla ja seurakäynneillä. Seurakäynnit
toteutettiin osittain teams-käynteinä koronatilanteesta johtuen.

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 2-7 hengen tiimi/työpari, joka
suunnitteli ja toteutti toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.
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Vuonna 2020 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. Vuoden toimintoihin vaikutti maaliskuusta
alkaen suuresti koronaepidemia, niin alueen, kuin seurojenkin toiminnassa. Kilpailukautta valmisteltiin
suuren epävarmuuden keskellä, mutta loppujen lopuksi kesän sarjatoiminta saatiin vietyä erittäin hyvin läpi
kesäkuun alussa päivitettyjen otteluohjelmien mukaisesti niin maakunta- kuin aluesarjoissakin.
Myös JunnuSuperi ja aikuisten kuntopesis toteutettiin suunnitelmien mukaan. Aluetoiminnan muut
tärkeimmät onnistumiset olivat seurayhteistyön lisääntyminen ja toteutustapojen muokkautuminen korona
aikaan sopivaksi sekä junioripäällikköverkoston kasvaminen ja yhteistyön kehittyminen. Pesisliikkarin
tukipaketin myötä liikkaritoimintaa järjestävien seurojen määrä kasvoi alueellamme. Vuoden aikana lisääntyi
myös pienten paikkakuntien toiminnan tuki erityisesti uusien joukkueiden perustamisessa.
Koronan kokonaisvaltaiset vaikutukset olivat kuitenkin suuret erityisesti lasten ja aikuisten
harrastajamäärissä. Alueella toimi 31 pesäpalloseuraa, joissa oli lisenssipelaajia tai tuomareita. Lisäksi on
muutamia harrastepesistoimintaan pyörittäviä seurattomia ryhmiä. Alueen joukkueita eri sarjoissa oli
mukana 157 (-5 joukkuetta). Näistä 35 oli aikuisten kilpajoukkueita, 70 lasten ja nuorten joukkueita, 19
aikuisten kuntopesisjoukkuetta sekä 33 lasten JunnuSuperi joukkuetta. Alueen lisenssimäärä oli vuoden
lopussa yhteensä 2631 (-646). Tuomareita oli 387 kpl (-132 tuomaria). Lisenssi ja passimäärät putosivat
koronavuonna 20% edellisvuodesta. Suurin pudotus tapahtui pesis- ja harrastepasseissa. Kilpalisenssien
määrä pudotus on suhteellisen pientä, noin 40 kpl. Viestinnän osalta alueen sosiaalisenmedian kanavissa
seuraajia oli facebookissa 595 ja instagramissa 607.
Vuoden aikana oli aluevastaavalla ja seurakehittäjällä oli yhteensä 133 kpl erilaista tapaamista, tilaisuutta,
palaveria tai tapahtumaa, jossa teimme yhteistyötä seuratoimijoiden kanssa. Näitä olivat mm. seurajohtaja
koulutus, maakunnalliset- ja seuraryhmienkohtaamiset, seurojen junioripäälliköiden palaverit, seurojen
valmentajapalaverit, jojo-palaverit, leiripalaverin, ohjaaja- valmentajakoulutukset, erilaiset tapahtumat sekä
lukuiset seurakohtaiset live ja etätapaamiset.

KESKIMAA
Pesäpalloliiton Keskimaan alueella on yli 20 aktiivista pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Joukkueita
Keskimaan alueelta eri alueiden sarjatoiminnassa oli mukana yhteensä 55. Juniorijoukkueita oli alueella 29
ja pienpelijoukkueita 17. Tänä vuonna pelattiin jo toisen kerran omaa aluesarjaa. Aluesarja pelattiin
kahdessa eri yhdistelmäsarjassa F-poikien ja E-tyttöjen kesken sekä E-poikien ja D-tyttöjen kesken.
Alueen oman sarjan pelejä pelattiin kesän aikana yhteensä 80. Pienpesisturnauksia järjestettiin yhteensä
kuusi ja pienpesisotteluita pelattiin yhteensä 55.
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Kesällä järjestettiin ensimmäistä kertaa Keskimaan oma Lady-pesissarja, johon osallistui yhteensä viisi
joukkuetta. Pelejä pelattiin kauden aikana yhteensä 24 kpl ratkoen mitalisijat. Harrastepesistä pelattiin myös
totuttuun tapaan Keski-Suomessa miesten kuntopesissarjana sekä Etelä-Pirkanmaalla sekajoukkuesarjana.
Lisäksi Tampereella oli seuran järjestämä kuntopesissarja. Pesisliikkaritoimintaa järjestettiin yhdeksällä
paikkakunnalla.
Alueen lisenssimäärä oli yhteensä 1483. Lasku edelliseen vuoteen oli 291. Suurin pudotus tuli pesispassien
määrissä (-178), jonka jälkeen tulokaslisensseissä (-50). Tavoitteena oli rikkoa 2000:n rajapyykki mutta
poikkeusolot toivat haasteita seuratyöhön ja erityisesti uusien harrastajien rekrytointiin.
Keskimaan alueen toiminnasta vastasivat kertomusvuoden aikana aluevastaava Mira Kolehmainen ja
seurakehittäjä Perttu Hautala. Keskimaan johtoryhmään kuuluivat: Timo Mäkelä (pj.), Petri Hepola, Heidi
Härmä, Risto Pitkänen ja Timo Rautiainen. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, jotka pidettiin
kaikki Teams-kokouksina lukuun ottamatta vuoden ensimmäistä kokousta. Kausi päätettiin Himoksella
lokakuussa seurakokouksen sekä palkitsemistilaisuuden merkeissä. Samalla äänestettiin alueen edustajat
tulevaan liittojohtokuntaan. Alueen tuomarikouluttajina toimivat Sari Palokari ja Jan Brandt sekä
tuomarinimeämisistä vastasivat Pirkanmaalla Sari Palokari ja Keski-Suomessa Ari Aumo. Yhteisiä kokouksia
tuomaritiimin ja työntekijöiden kesken pidettiin kolme.
Alueen ja alueen työntekijöiden päätavoitteena olivat laadukas arki, seurojen lisenssimäärien lisääminen ja
seurojen nivominen osaksi tavoitteellista alueellista kokonaisuutta. Näitä tavoitteita jouduttiin
tarkastelemaan uudelleen poikkeusolojen myötä. Molemmat työntekijät olivat lomautettuna huhtitoukokuun aikana joko osittain tai kokonaan. Kevään ja kesän aikana tavoite oli tukea seuroja
poikkeusoloissa ja kehittää työkaluja toiminnan pyörittämiseen. Etätyöskentely toi mukanaan etäkokoukset
seurojen kanssa. Etäkokoukset jatkuivat vuoden loppuun saakka.
Liittojohtokunta päätti Keskimaan alueen lopettamisesta. Tammikuusta 2021 alkaen Pirkanmaa on osa
eteläistä ja Keski-Suomi itäistä aluetta. Näin ollen Mira Kolehmainen siirtyy eteläiselle alueelle ja Perttu
Hautala itäiselle alueelle seurakehittäjäksi. Lisäksi Keski-Suomesta Risto Pitkänen ja Matti Mäkinen valittiin
itäisen alueen johtoryhmään sekä Timo Mäkelä ja Heidi Härmä eteläisen alueen johtoryhmään.

POHJOINEN
Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen toiminnasta vastasi kertomusvuoden aikana aluevastaava Kimmo Hirsilä.
Aluevastaavan apuna alueen hallinnosta vastasi Pohjoisen alueen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat:
Jussi Meriläinen (varapj.), Esa Pietiläinen (kilpailutoiminta), Riikka Huotari (leiritoiminta), Jussi Meriläinen
(harrastepesis) ja Akseli Wiik (viestintä), Marika Kuosmanen ja Kalle Airaksinen.
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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 piti järjestää 3 alueleiriä (suluissa ilm. joukkueiden määrä) FG leiri Reisjärvi( 28
joukkuetta), E-leiri Tyrnävällä (22 joukkuetta) ja D-leiri Pattijoella (24 joukkuetta). Alueleirit peruutettiin
valtakunnallisella yhteispäätöksellä koronaepidemian takia maaliskuussa 2020. Lisäksi alueelle suunniteltu
Valtakunnallinen Naperoleiri Kajaanissa peruutettiin (96 joukkuetta) ja päätettiin myöhemmin siirtää
heinäkuuksi 2021.
Alueella on 38 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita eri sarjoissa oli mukana 219. Näistä 62
oli aikuisten kilpajoukkueita, 157 lasten ja nuorten joukkueita, 26 aikuisten kuntopesisjoukkuetta. Alueen
lisenssimäärä oli yhteensä 3229. Tuomareita oli yhteensä 587 kpl.
Seurakehittäjä/Pohjoinen alue
Seurakehittäjä Akseli Wiikin työn tavoitteena on harrastajamäärien lisääminen sekä seuratoiminnan ja
johtamisen kehittäminen. Vuoden 2020 aikana laadittu pesiskoulun uudistetut sisällöt sekä koulutettu
seurojen pesiskouluohjaajia. Seuratoimintaa on kehitetty valmentajakoulutusten avulla sekä
seuraohjelmatyökalun avulla. Valmentajakoulutuksia 1-taso 1 lähiopetusjaksona ja loput valtakunnallisina
etäjaksoina. Syksyllä 2020 hybridikoulutuksina etäosiot. 2-taso kokonaisuus :2 lähijaksoa ja 1 etäjakso.
Tavoitteellisia seuratapaamisia kertyi vuoden aikana molempien alueen työntekijöiden toimesta 94 kpl,
joista 76 kpl etänä.

BASEBALL- JA SOFTBALL
Yleistä
Vuosi 2020 oli Suomen Baseball- ja Softball-liitto ry:n (SBSL) 40. toimintavuosi. Vuonna 2013 SBSL liittyi
Pesäpalloliittoon alajaostoksi. SBSL on Suomen Olympiakomitean jäsen.
Hallinto
PPL Baseball ja Softball osa-aikaisena lajivastaavana toimi Ville-Herman Saarman. Elokuussa nimettiin myös
Baseball ja softball lajihallitus seuraavan kolmen vuoden ajaksi.
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Lajihallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Ropponen. Lajihallituksen muut jäsenet. Harri Koponen,
Matti Copeland, Sakari Romu ja PPL:n toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta. Lajihallituksen pääsääntöisenä
tehtävänä on lajin kumppanuusmyynnistä vastaaminen ja omavaraisuusasteen kasvattaminen.
Talous
Taloushallinnon hoiti Pesäpalloliitto. Baseballin taloutta seurataan Pesäpalloliiton taloushallinnon
kustannuspaikkana. Kustannuspaikan tilikauden tulos oli -16 910,06 € alijäämäinen.
SBSL rahoitti toimintansa pääasiassa Pesäpalloliiton toiminta-avustuksella, jäsen-, lisenssi- ja sarjamaksuilla,
sekä lukuisilla taloudellisilla kumppanuuksilla.
Kumppanuusmyyntiä toteutettiin järjestelmällisesti lajihallituksen toimesta. Kumppanuusmyynnin
onnistumiset ovat tulevaisuudessa lajin kasvun ja kehityksen mahdollistajina. Solmitut kumppanuus- ja
yhteistyösopimukset mahdollistavat maajoukkuetoiminnassa tavoitteellisemman toiminnan ja SMSarjan profiilin nostamisen tulevaksi kaudeksi teemaa ”Suomen tyylikkäin sarja”.
Olosuhteet
Kauden 2020 aikana Helsingin kaupungin rakennuttama baseball & softball kenttä Myllypuron
liikuntapuistossa rakentui lopulliseen muotoonsa. Kentän täysimääräisen käytön myötä lajin olosuhteet
paranivat merkittävästi pelaamisen ja harjoittelun osalta. Suurin osa liiton alaisista otteluista päästiin
pelaamaan lajia varten rakennetulla kentällä. Kentän myötä lasten ja nuorten baseball & softball kesäleiri
toiminnan käynnistämisen pilotointi päästiin toteuttamaan onnistuneesti. Kentällä pelattiin SM-sarjan ja
suomisarjan runkosarjan otteluita sekä finaaleja. Liiton ja seurojen toimesta kenttähankkeita alettiin
edistämään Tampereella ja Turussa.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta päästiin aloittamaan 12.6.2020. Covid-19 pandemia viivästytti kauden alkua viidellä
viikolla. SM-sarja pelattiin kuuden joukkueen sarjana. Sarjaa osallistuivat joukkueet Helsingistä,
Tampereelta, Lahdesta ja Espoosta. Runkosarjan sijoitusten perusteella finaalissa kohtasivat Espoo Expos ja
Tampere Tigers. Espoo Expos voitti finaalisarjan 3-0. Tigers luovutti finaalisarjan kesken toisen ottelun.
Suomi-sarjassa (Fat Lizard League) kaudella 2020 pelasi viisi joukkuetta. Sarjassa oli joukkueet Espoosta,
Turusta/Nokialta, Tampereelta ja Helsingistä. Finaalissa kohtasivat XL5 Espoosta ja Lahti Pirates Lahdesta.
XL5 oli finaalisarjassa vahvempi ja voitti mestaruuden.
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Kansainvälinen toiminta
Suomen baseball-maajoukkue ilmoittautui CEB C-pool turnaukseen Bulgariassa. Kaikki CEB:n alaiset
turnaukset siirrettiin tai peruttiin vallitsevan Covid-19 pandemian takia.
Suomen sijoitus WBSC:n maailmaan ranking listalla 31.12.2020: 61 pudotusta maailma ranking listalla tuli
yhden sijan verran. Suomen sijoitus WBSC:n euroopan ranking listalla oli saman taulukon mukaan: 26.

SUPERPESIS OY
Huippupesis
Superpesis Oy:n toiminnot sulautettiin Pesäpalloliiton toimintoihin kokonaisuudessaan vuoden 2020 alusta.
Lisenssikäsittelyn ja talousseurannan uudistamista jatkettiin toimintavuoden aikana. Yhtiölle ei valittu
tilintarkastajaa ja talous muodostuu vain Oy:n sopimusten kustannuksista.
Superpesiskausi 2020 pelattiin uuden otteluohjelman mukaisesti. Naisten kausi alkoi 12.6.2020 ja miesten
heinäkuun alussa. Otteluohjelmien muutokset aiheutti koronaviruspandemia ja siitä johtuneet
rajoitustoimet.
Tilikauden 2019 tulos on -12 742,84 euroa tappiollinen
Superpesiksessä pelasi kaudella 2020 neljätoista miesten joukkuetta ja yksitoista naisten joukkuetta.
Poikkeuksellisen kauden jälkeen ei sarjassa tapahtunut putoamisia alempiin sarjoihin.

TALOUS
Liiton vuoden 2020 toiminnan kokonaistuotto (ilman yleisavustuksia) oli 1 850 276,10 euroa ja
tilinpäätöksen alijäämä -119 879,17 euroa. Toiminnallinen tulos ennen poistoja oli alijäämäinen -132 470,33
euroa. Poistoja tehtiin aineettomista hyödykkeistä, koneista ja kalustosta täysimääräisenä, yhteensä
12 591,16 euroa. Varsinaisen toiminnan tuottojen osuus pieneni toimintavuonna edelliseen vuoteen
verrattuna 552 258,36 €. Varsinaisen toiminnan tuottojen laskuun vaikutti Covid-19 pandemian vuoksi
peruuntuneet koulutukset, alue- ja valtakunnan leirit sekä Itä-Länsi -tapahtuma.
Varsinaisen toiminnan kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 396 812,02 €. Kulujen merkittävä
aleneminen tapahtui henkilöstökuluissa sekä matka- ja majoituskulujen laskussa.
Varainhankinnan tuotoissa kasvua tuli ainoastaan jäsenmaksutuotoissa. Kilpailutoiminnan tuotot laskivat
edelliseen vuoteen verrattuna -122 367,50 €. Kilpailutoiminnan tuottojen laskussa näkyi mm. liiton tuki
Superpesisseuroille alennettuina sarjamaksuina. Lisenssituottojen osuus laski edellisestä vuodesta 67 029,90 €. Samoin sijoitus- ja rahoitustoiminta laski vuodesta 2019 yhteensä -2 491,22 €.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2020 liikuntalain perusteella oli 605
000 euroa. Erityisavustuksia liitto sai 39 000 € käytettäväksi Digitaalisen alustan rakentamiseen ja
tapahtumatoiminnan kehittämiseen. Lisäksi liitto haki seurojen puolesta Covid-19 pandemiaerityisavustuksen urheilun ylimmän ja divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille sekä sarjoja organisoiville
lajiliitoille. Tukea saatiin 153 742 € ja se tilitettiin seuroille sopimusten mukaisesti. Em. summa on mukana
liiton varsinaisen toiminnan tuotoissa ja kuluissa tilinpäätösvuonna.
Seuratoimintaan kanavoitui Covid-19 pandemian erityisavustuksen sekä juniorivalmennuspäälliköiden tuen
muodossa tilikautena yhteensä noin 286 000 € mukaan lukien Itäisen alueen seuratuet. Näiden lisäksi
kilpailutoiminnan laskuttamatta jätettyjä sarjamaksuja kohdentui seuratoiminnan tukemiseen 74 500 €.
Tulevaisuudessa pesäpalloliikkeen uudelleen organisoituminen asettaa myös jatkossa taloudellisia haasteita
ja varainhankinnan edelleen kehittäminen on myös tulevaisuuden haaste. Lisäksi Covid-19 pandemian
jatkuminen toimintavuoden 2021 asettaa taloudellisia riskitekijöitä.
Oman varainhankinnan määrä oli bruttoarvoltaan 1 544 904,40 euroa ja nettoarvoltaan 1 450 369,72 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 12 kertaa (4 fyysistä ja 8 etäkokousta). 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 tammi-helmikuun ajan toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja maaliskuusta alkaen
toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta.
Jokaisella viidellä alueella toimintaa johti alueen johtoryhmä apunaan asiantuntijatiimit.
Pesäpalloliitolla on jäsenmaksun maksaneita jäsenseuroja 169. Liitto oli toimintavuoden aikana
jäsenmaksun maksaneena 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
Sponsorointi ja Tapahtumamarkkinointi ry
Tilintarkastaja
Liiton tilintarkastajina on toiminut Tommi Murto HTM, varatilintarkastajina tilintarkastusyhteisö Oy SKReviisorit Ab
Sisäisenä valvontatilintarkastajana on toiminut Tommi Murto.
Henkilöstö
Vuoden 2020 lopussa Pesäpalloliitossa työskentelivät seuraavat henkilöt:

Toiminnanjohtaja
Juhlavuoden pääsihteeri
Urheiluyksikön johtaja
Myyntijohtaja
Talouspäällikkö
Koulutus- ja kilpailusihteeri
Tapahtumapäällikkö
Viestintäpäällikkö
Sisällöntuottaja
Kilpailupäällikkö
Aluevastaava/Itäinen
Aluevastaava/Keskimaa
Aluevastaava/Läntinen alue
Aluevastaava/Etelä
Aluevastaava/Pohjoinen
Lajivastaava
Seurakehittäjät

Yhteysassistentti
Tapahtuma-assistentti

Petri Pitkäranta 1.3.2020 alkaen
Arto Ojaniemi, toiminnanjohtaja 1.1. – 28.2.2020
Mikko Huotari
Jonne Kemppainen
Merja Ahokas
Helena Koukkari
Sanna Regwan
Antti Kallio
Antti Haapasalo
Timo Lamminen
Pirjo Mäkelä
Mira Kolehmainen
Maija Viljanen
Mauri Tunkelo
Kimmo Hirsilä
Ville-Herman Saarman (osa-aikainen)
Mika Mikola
Aleksi Järviaho
Juha Kuoppala
Perttu Hautala
Mona Hupli-Kotiranta
Akseli Wiik
Anriika Heinonen, hoitovapaalla
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 2020 lopulla hankittiin työntekijöiden käyttöön Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleitä.

ESITYS ALIJÄÄMÄSTÄ
Johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten kausien yli-/ ja alijäämätilille.

