
 

  
2021 

Toimintakertomus 
SUOMEN PESÄPALLOLIITTO 2021 
LIITTOKOKOUS 28.4.2022 



1 
 

Sisällys 

YLEISTÄ ................................................................................................................................................................................ 2 

HALLINTO ............................................................................................................................................................................ 2 

TOIMINTA VUONNA 2021 ................................................................................................................................................... 3 

KILPAILUTOIMINTA .......................................................................................................................................................... 3 

LEIRITOIMINTA ................................................................................................................................................................ 4 

KOULUTUS – JA VALMENNUSTOIMINTA ......................................................................................................................... 5 

SEURATOIMINTA ............................................................................................................................................................. 9 

TUOMARITOIMINTA ...................................................................................................................................................... 10 

AIKUISTEN TERVEYS- JA HARRASTEPESÄPALLO ............................................................................................................. 11 

VIESTINTÄ ...................................................................................................................................................................... 12 

YHTEISTYÖKUMPPANIMYYNTI ...................................................................................................................................... 19 

KAUDEN PALKITUT ........................................................................................................................................................ 20 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ........................................................................................................................................ 23 

TAPAHTUMAT ................................................................................................................................................................ 24 

ALUETOIMINTA ................................................................................................................................................................. 24 

ETELÄINEN ALUE ........................................................................................................................................................... 24 

LÄNTINEN ALUE ............................................................................................................................................................ 25 

ITÄINEN ALUE ................................................................................................................................................................ 26 

POHJOINEN ................................................................................................................................................................... 27 

BASEBALL- JA SOFTBALL .................................................................................................................................................... 28 

SUPERPESIS OY .................................................................................................................................................................. 31 

TALOUS .............................................................................................................................................................................. 31 

PESÄPALLOLIIKKEEN ORGANISAATIO ................................................................................................................................ 32 

ESITYS YLIJÄÄMÄSTÄ ......................................................................................................................................................... 34 

 

 

Liite: tilinpäätösraportti 2021 

  



2 
 

YLEISTÄ 

Toimintavuotta 2021 ei päästy toteuttamaan normaalioloissa. Covid19 toi pääsarjoihin yleisörajoitteita, 

mikä näkyi konkreettisesti Itä-Länsi tapahtuman yleisömäärässä. Hallikausi 2021 jouduttiin perumaan, 

kauden avaus siirrettiin kesäkuun alkuun sekä Rauman suurleiri jouduttiin kokonaan perumaan.  

Peruutuksista ja siirroista huolimatta toimintakausi 2021 oli Pesäpalloliitolle taloudellisesti hyvä. Covid19 

mukana tuodut rajoitteet ja muutokset tekivät työnteosta henkilöstölle raskaamman. Edelliseltä vuodelta 

dokumentoidut poikkeusajan käytänteet helpottivat henkilöstön työskentelyä ja voikin todeta 

henkilökunnan suoriutuneen kiitettävästi kauden 2021 läpiviennistä. 

 

Liittojohtokunta 

 

HALLINTO 

 

PESÄPALLOLIIKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2021 

Toimintavuosi oli 2021 oli yhden liikkeen toiminnan neljäs vuosi. Aluetoiminnassa toteutettiin edelleen 

yhtenäisiä toimintasuunnitelman päätavoitteita. Keskimaan aluetoiminta sulautettiin osaksi itäisen ja 

eteläisen alueen aluetoimintaa. Toimintavuoden aikana liittojohtokunta teki päätöksen Superpesis Oy:n 

toiminnan uudelleen käynnistämisestä 100 % pesäpalloliiton omistamana osakeyhtiönä. Superpesis Oy:n 

alla hoidetaan jatkossa lajin kaupallinen toiminta. 

Digitaalista kehitystä jatkettiin toiminallisen tietokantaprojektin kokonaisuutta edistämällä ja siihen 

käytettiin budjetoidusti taloudellisia resursseja. Projektin tavoitteena on uudistaa mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti seura ja liittotason tietojärjestelmät.  

Pesäpalloliiton edustajat osallistuivat yhteistyöhön niin lajiliitto – kuin olympiakomiteatasolla.  

2021 valmistauduttiin myös Pesäpallon 100 vuotisjuhlavuoteen 2022.  

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvosuunnitelmat viimeisteiin valmiiksi sekä ympäristövastuusuunnitelman 

valmistelut aloitettiin. 

Pesäpalloliitto sai erityisavustuksen Kaikkien kansallispeli - varhaiskasvatus-, soveltavan- ja monikulttuurisen 

liikunnan kehittäminen -hankkeeseen. Pesäpalloliitto haki seurojen puolesta tukea OKM:stä ja järjesti tuen 

tilityksen seuroille. 
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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.  

 

.  

TOIMINTA VUONNA 2021 

 

KILPAILUTOIMINTA 

Pesäpalloliitto vastaa kilpailutoiminnan kokonaisjohtamisesta, järjestämisestä ja kehittämisestä. 

Kilpailupäällikkönä toimi Timo Lamminen. Kilpailutoiminnan suunnitellut päätavoitteet kertomusvuonna 

olivat harrastaja- ja joukkuemääriä lisäävä perustoiminta, sujuva tulospalvelun jalkauttaminen 

valtakunnallisiin sarjoihin sekä sähköisten viestintäkanavien kehittäminen. 

COVID-19 tilanteen jatkuminen vaikutti merkittävästi kilpailutoiminnan suunnitelmien toteutumiseen. 

Kilpailutoiminnassa keskityttiin ainoastaan perustoimintojen ylläpitämiseen ja tulospalvelun 

jalkauttamiseen. 

Halli-SM-turnaukset peruttiin tammikuussa kokonaan pahentuneen COVID-19 tilanteen vuoksi.  

Maaliskuun lopussa tehtiin päätös siirtää sarjakauden aloitusta normaalia myöhemmäksi merkittävästi 

toimintaan vaikuttaneiden yleisörajoitusten ja harrastamisen rajoitusten vuoksi. Huhtikuun aikana 

valmisteltiin sarjojen uusia toteutusvaihtoehtoja normaalia lyhyemmässä aikaikkunassa. Lopulta toukokuun 

alussa tehtiin voimaan jääneet päätökset kauden aloituksesta porrastaen. Ensimmäisessä aallossa 

toukokuun puolessa välissä aloitettiin suurin osa alemmista aikuisten sarjoista sekä nuorten sarjat. Toisessa 

aallossa kesäkuun alussa aloitettiin Superpesis ja Ykköspesis. 

Lopulliset sarjajärjestelmämuutokset, muutokset otteluohjelmiin ja COVID-19 ohjeistukset seuroille sekä 

ottelutapahtumiin työstettiin lopullisiksi toukokuun aikana.  

Sarjakauden aikana jouduttiin lähes kaikissa sarjoissa siirtämään tai peruuttamaan otteluita COVID-19-

tapausten vuoksi. Peruutusten myötä järjestys useassa sarjassa määrittyi ensisijaisesti pisteet/ottelu -

periaatteella. 
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Pesäpalloliiton sarjatoiminnassa oli valtakunnallisissa sarjoissa (Superpesiksestä maakuntasarjoihin) mukana 

119 (116/2020) miesjoukkuetta ja 130 naisjoukkuetta (120/2020). Nuorten B- ja C-ikäisten valtakunnallisissa 

sarjoissa oli mukana 58 poikajoukkuetta (56/2020) ja 51 tyttöjoukkuetta (52/2020). Yhteensä Pesäpalloliiton 

alaiseen sarjatoimintaan (valtakunnalliset sarjat sekä maakuntasarjat) osallistui 358 joukkuetta (344/2020). 

Lisenssejä ja passeja lunastettiin yhteensä 18397 kappaletta (16003/2020), joista nuorten osuus oli 8316 

(7744/2020), aikuisten osuus oli 2693(2264/2020) ja tuomareiden 852 (756/2020). Harrastepesispasseja 

lunastettiin 2262 (2288/2020).  

Pesispasseja lunastettiin 4127 (2758/2020). Baseball- ja softball – lisenssejä lunastettiin 147 kappaletta 

(134/2020). Lisenssien ja passien yhteismäärässä nousu oli 2394 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 Kuoppala vastasi toukokuuhun asti leiritoiminnasta, sen jälkeen vastuuhenkilöinä olivat Maija Viljanen 

ja Mira Kolehmainen. Leirien järjestämisvastuu on vuosittain seuroilla yhdessä Pesäpalloliiton alueiden 

työntekijöiden kanssa. Alueleiritoiminta on sisällytetty alueiden toimintakertomuksiin. 

Toimintavuoden aikana korona varjosti edelleen leiritoimintaa. Valtakunnallisista leireistä ei voitu järjestää 

D-ikäisten leiriä Raumalla. Naperoleiri (Kajaani), Tenavaleiri (Loimaa) Nuorisoleiri (Kuopio-Siilinjärvi) päästiin 

järjestämään normaalisti. Kolmelle valtakunnalliselle leireille ilmoittautui 242 joukkuetta. Valtakunnallisille 

leireille ilmoittautui yhteensä 191 joukkuetta enemmän kuin vuoden 2019 leireille. Vuoden 2020 leirit jäivät 

kokonaan pitämättä koronan takia.  

Alueleireille ilmoittautui yhteensä 288 (2019 318) joukkuetta. Alueleirit jouduttiin koronan takia perumaan 

Lahdessa, Kiteellä, Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Reisjärvellä. Leirit päästiin järjestämään Pattijoella ja 

Sotkamossa.  

Perutut 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.   
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KOULUTUS – JA VALMENNUSTOIMINTA 

Vuonna 2021 pesäpallon valmentajakoulutuksissa siirryttiin hybridimalliin, jossa osa koulutuksista 

järjestettiin koronapandemian vuoksi luoduin etäyhteyksin ja osa lähikoulutuksina. 

Valmennuksen 1-tason koulutukset toteutettiin keväällä 2021 pääosin verkkokurssien avulla Google 

Classroom-alustalla, ja tason demopäivät pyrittiin järjestämään koronatilanteen sen suodessa 

lähikoulutuksina. Syksyllä 2021 pesäpallon koulutusalustaksi valikoitui Pinja-järjestelmä, jonne materiaalit 

siirrettiin Classroom-alustalta. 2-tasolla osa koulutuksista pystyttiin järjestämään lähikoulutuksena, mutta 

kokoontumisrajoitusten kiristyessä myös korvaavat etäviikonloput otettiin käyttöön. 

 

Johtuen olosuhteiden epävarmuudesta demopäivien osuus poistettiin 1-tason koulutusvaatimuksista kesälle 

2021. 

 

Valmentajakoulutukset  

Juniorivalmentajapolku 1-taso: 

- Keväällä 2021 koulutuksia järjestettiin Classroom-alustalla siten, että 1-tason kokonaisuudesta osiot 

Lapsen kehitysvaiheet, Toimiva joukkue sekä valmentaja osana toimivaa seuraa järjestettiin 

verkkokurssein. Näiden kurssien opiskelijoiden kurssitehtävät tarkastettiin ja palaute annettiin 

kolmen työntekijän voimin (Akseli Wiik: Lapsen kehitysvaiheet, Mika Mikola: Toimiva joukkue sekä 

Mauri Tunkelo: Valmentaja osana toimivaa seuraa)  

- 1-tason neljännen ja viimeisen osion, demopäivien, organisoinnista vastasivat kunkin alueen 

seurakehittäjät (Mika Mikola, Mira Kolehmainen, Perttu Hautala, Mona Hupli-Kotiranta, Mauri 

Tunkelo, Akseli Wiik). Pohjoisella ja eteläisellä alueella demopäiviä ei pystytty järjestämään 

koronatilanteen takia, mutta läntisellä ja itäisellä demopäiviä pidettiin. 

 

Lähikoulutustapahtumia yhteensä 4 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 53 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 13,3 

 

Verkkokoulutustapahtumia 6 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 248 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 41,3 
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Juniorivalmentajapolku ja huippuvalmentajapolku, valmennuskoulutusten 2-taso: 

- Koulutusta järjestettiin kaikilla alueilla pääosin lähikoulutuksina, etäkoulutuksena järjestettiin 

huippuvalmentajapolun koulutukset Joensuussa sekä yksi juniorivalmentajapolun viikonloppu 

Vuokatissa. 

- koulutusten organisoinnista vastasivat alueiden työntekijät Perttu Hautala, Akseli Wiik, Juha 

Antikainen sekä valmennuskeskukset Joensuu, Kuortane, Sotkamo ja Tampere. 

- kouluttajina toimivat alueiden työntekijä Perttu Hautala sekä valmennuskeskusten kouluttajat Sami 

Österlund, Saku Komulainen ja koulutusvastaava Juha Antikainen 

Lähikoulutustapahtumia yhteensä 6 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 80 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 13,3 

 

Verkkokoulutustapahtumia 4 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 83 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 20,8 

 

Pesäpallon lajivalmentajatutkinto: 

- koulutus järjestettiin Varalassa, Kuortaneella, Sotkamossa ja Joensuussa 

- koulutuksen organisoinnista vastasi koulutusvastaava Juha Antikainen ja Perttu Hautala 

- kouluttajina toimivat Mikko Kuosmanen, Perttu Hautala, Mikko Huotari, Sami-Petteri Kivimäki, Jussi 

Viljanen, Marko Haverinen, Tiia Hautala, Jenni Puputti ja Juha Antikainen 

Koulutustapahtumia yhteensä 5 

Koulutuksissa osallistujia yhteensä 49 

Keskiarvoinen osallistujamäärä 9,8 

 

Yläkoululeiritys 

Yläkoululeiritys jatkoi erittäin toimivana kokonaisuutena. Yhteensä 404 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 tiiviisti kehittämässä valtakunnallista yläkoulujärjestelmää.  
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Keväälle 2021 suunniteltu yläkoululeiriviikko Espanjassa peruttiin koronan vuoksi, mutta suunnittelutyö 

vuoden 2022 leiriviikolle aloitettiin syksyllä 2021. 

 

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 
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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 2021 koulutusorganisaatio 

Koulutus- ja valmennusvastaava 50% työajalla 

 Kouluttajina toimivat seurakehittäjien ja aluevastaavien verkosto yhdessä valmennuskeskusten (Joensuu, 

Sotkamo, Varala) 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. Lisäksi syksyllä seurakehittäjät siirsivät Google Classroomin koulutusmateriaalit uudelle Pinja-

alustalle samalla, kun koulutus- ja tehtäväsisältöjä tarkennettiin ja kehitettiin.  

 

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.  

 

Muut koulutukset 

Lisäksi alueiden seurakehittäjät ja alueet järjestivät koulutuksia mm. joukkueenjohtajille, 

pesiskoulurehtoreille sekä muille seuratoimijoille osana seuraohjelmaa.  

Läntinen alue tarjosi uudenlaista pelaajasta pelinjohtajaksi -koulutuskokonaisuutta, johon osallistui 50 

nuorta pääosin läntiseltä alueelta. 

Perttu Hautala järjesti Teams-koulutuksia valtakunnallisesti: Lukkarin polku (180 osallistujaa) sekä merkkipeli 

ja pelinjohtaminen (285 osallistujaa) 

Pelinjohtajapäivät järjestettiin 

• kauden 2022 osalta joulukuussa yhdessä lajivalmentaja- ja huippuvalmentajapolun tutkintojen 

kanssa. Osallistujia oli joulukuun verkkotapahtumassa yhteensä 70.  

Lisäksi koulutusta järjestettiin erillisten tapahtumien muodossa seurajohtajille ja junioripäälliköille.  

 

SEURATOIMINTA 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa seuratoiminnan päätavoitteiksi kirjattiin 1) F-G joukkuetoiminta 2) 

Joukkuemääriä lisäävä kilpailutoiminta 3) Kohdeseurat 4) Toimijarekrytointi 5) Harrastepesis passilliseksi. 

Tärkeä seuratoimintaa ohjaava asiakirja oli edelleen vuonna 2016 valmistunut Pesäpalloliikkeen tulevaisuus 

– Miten etenemme kohti vuotta 2022.  
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Seuratoimialalla työskentelivät päätoimisina pesäpalloliiton työntekijöinä neljän alueen aluevastaavat. 

Heidän ohellansa seurakehittäjä työskenteli Pohjoisella-, Itäisellä- ja Läntisellä alueella sekä Eteläisellä 

alueella kolme seurakehittäjää.  

Harrastajamäärien lisäämiseen Pesäpalloliitto kohdensi 150 000 euroa junioripäälliköiden palkkaamiseen. 

Yhteensä junioripäällikkötukea myönnettiin 19:lle seuralle sekä toiminnallista tukea juniorityön 

kehittämiseen neljälle (4) seuralle. Hakemuksia junioripäällikkötukeen tuli kaikkiaan 33 kappaletta. 

Seuratoimialalla jatkettiin vuoden 2020 tapaan pääasiallisesti etänä työskentelyä hyödyntäen uusia 

monipuolisia digitaalisia työtapoja. 

 

Harrastajamäärät 

Rekisteröityneitä harrastajia kirjattiin vuoden lopussa 18279. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä kasvoi 

2278:lla. Nuorten kilpailulisenssejä lunastettiin 8220 (+509), aikuisten 2690 (+435), tuomareiden, 

pelinjohtajien ja toimitsijoiden 817 (+62), vakuutuksellisia pesispasseja 4073  (+1315), harrastepasseja 

2243(-45) ja baseball- / softball -lisenssejä 145 (+11).   

Vuonna 2021 rekisteröitynyttä pesäpallotoimintaa oli 181 seurassa, joka on määrältään sama kuin vuonna 

2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea haki 35 seuraa, joista kolme baseballin osalta. 

 

TUOMARITOIMINTA 

Tuomaritoimialan keskeisimmät tavoitteet 2021: 

1) Toimijamäärän lisääminen kilpailutarpeen mukaisesti  

2) Alueellisen tuomaritoiminnan organisointi ja yhteistyö 

3) Otteluvalvonnan kehittäminen  

4) Tuomaritoiminnan johtamisjärjestelmät 

 

Toiminta koki tunnetusta syystä ison muutoksen, kun uusi tuomarijohtajana aloitte tehtävässään. 

Verkkokoulutus on kehittynyt ja kehittyy entisestään palautteiden perusteella. Tuomaritoiminnan 

johtamisjärjestelmiä kehitettiin ja tuomareille pidettiin kehityskeskusteluja. Pelisääntökirjan uudistamista 

työstettiin tuomariorganisaation työryhmällä. 

Tuomariorganisaatiossa toimivat 2021 tuomarijohtaja Matias Laukkanen, Tuomarikoulutus vastaava Tapani 

Hotakainen, koulutusryhmä vastaava Matti Lähteenmäki, alempien sarjojen tuomarivastaava Niina Lämsä, 

nuorisotuomarikouluttaja Juha Kuoppala sekä tuomarinimeäjä Jari Saaranen. 
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Koulutukset 

Kaikki koulutuksista toteutettiin Teams-yhteydellä, osa omatoimisella opiskelulla verkossa. Vierailevana 

luennoitsijana Tiina Röning kävi puhumassa psyykkisestä valmennuksesta. 

Tuomari- ja nuorisotuomarikouluttajien tapaaminen järjestettiin Teams-yhteydellä 30.1.2021 ja muut 

tuomaritoiminnan koulutukset järjestettiin verkossa.  

 

Palkitut 

Pesäpallokauden jälkeen palkittiin vuoden tuomariparina oululaiset Kosti Rautiainen ja Immo Rautiainen, 

nuorena superpesistuomarina Jakob Vikström Loimaalta. Kultaisella pillillä palkittiin Immo Rautiainen ja 

vuoden otteluvalvojana Jussi Mäntymaa. Ari Kivinen saavutti 400 ottelun rajapyykin. Suvi Kaukovalta ja 

Jaakko Kuronen saavuttivat 100 ottelun rajapyykin. 

 

AIKUISTEN TERVEYS- JA HARRASTEPESÄPALLO  

Pesäpalloliitossa harraste- ja terveysliikunnan toteuttaminen oli vuonna 2021 osa aluetoimintaa.  

Harrastepassien määrä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ollen 2262 passia, joista 

vakuutuksellisia 742kpl. Naisia oli 1258 ja miehiä 1004. 

Alueellinen kehitys;   2017 2018 2019 2020 2021 

  Eteläinen alue 172 279 607 +1 629 +6 901 + 14 

  Keskimaa 10 304 454 447 +3 
 

  Läntinen alue 349 409 607 534 554 

  Pohjoinen alue 108 209 130 236 153 

  Savo-Karjala / Itäinen alue 260 396 590 435 640 * 

  YHTEENSÄ 899 1597 2389 2228 2248 + 14 

* Savo-Karjala ja Keskimaa yhdistyi Itäiseksi alueeksi  

 

Kontioiden eli 35-vuotiaiden miesten Suomen mestaruudesta pelattiin Kuopiossa ja Siilinjärvellä 14.–15.8. 

Turnauksen järjestelyt toteutettiin lapinlahtelaisen Nerkoon Nuorisoseuran Pesiksen johdolla, yhteistyössä 

alueen suurten seurojen kuopiolaisen Puijon Pesiksen ja Siilinjärven Pesiksen kanssa.  Joukkueita oli mukana 

kahdeksan. Suomen mestaruuden voitti neljännen kerran peräkkäin Evijärven Urheilijat. 

Harmaakarhujen (45-v.) SM-turnaus pelattiin Kurikan Jurvassa 11.9. Mukana oli neljä joukkuetta. Team Atria 

voitti seurahistoriansa ensimmäisen Harmaakarhujen mestaruuden. 

Tampereella pelattiin 24-25.7.2021 harrastepesiksen SM-kisat 17 joukkueen voimin. Sekasarjassa mukana 

oli kaksitoista joukkuetta, miesten sarjassa viisi. 
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Valtakunnallinen Lady-Pesis-turnaus 

Valtakunnallinen Lady-Pesis-turnaus järjestettiin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.-5.9.2021 

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. 

Turnaus järjestettiin yhteistyössä Turku-Pesiksen kanssa. Lisäksi yhteistyötahoja olivat Original Sokos Hotel 

Kupittaa, Cloetta, Punanaamio ja Tunne rintasi ry. 

Liikunnallisen riemun lisäksi keskeisessä osassa oli perinteinen asukilpailu. Joukkueet olivat päästäneet 

mielikuvituksensa valloilleen mitä kekseliäimmillä tavoilla ja heittäytyivät asujen mukaisiin rooleihin koko 

turnauksen ajaksi. Kolme joukkuetta palkittiin parhaista joukkueasuista. 

 

VIESTINTÄ 

Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika jatkui ja vaikutti merkittävästi Pesäpalloliiton viestintään 

toisena peräkkäisenä vuonna, vaikka laji olosuhteet huomioiden pärjäsikin hyvin. Eri sarjojen 

otteluohjelmiin tehtiin runsaasti muutoksia karanteenien ja altistumisten vuoksi. 

Hyväksi todettuja käytäntöjä jatkettiin ja etäyhteyksiä hyödynnettiin eri toimijaryhmien yhteydenpidossa. 

Liittokokouksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä, mistä lisättiin maininta toimintasääntöihin. 

Toiminnallinen tietokanta 

Pesäpallossa laitettiin alulle laajamittainen digitaalisten ja sähköisten palveluiden uudistus, joka kulkee 

toiminnallisen tietokannan nimellä. Ensimmäisessä vaiheessa jäi historiaan lajia 30 vuotta palvellut 

tulospalvelu, joka korvattiin uudella järjestelmällä. Projektin toteutuksesta vastaa porilainen Aline Oy 

entisen pesäpalloilijan Erno Kulmalan sekä Toni Aallon toimiessa projektin vastuuhenkilöinä. 

Pesäpalloliitosta uudistusta ovat olleet käynnistämässä Timo Lamminen ja Sami Ritola. 

Toiminnallinen tietokanta tuki sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja toi monenlaisen tiedon helpommin 

saataville. Jatkossa sen roolin on tarkoitus kasvaa huomattavasti. Samalla rutiininomaisen työn määrä 

vähenee ja useampaan kertaan tehtävä työ poistuu. Kyseessä on laaja kokonaisuus, jossa tulospalvelu myös 

integroidaan muihin Pesäpalloliiton sähköisiin järjestelmiin, kuten Suomisportiin. Uudistuksen seuraava 

vaihe toteutuu kaudelle 2022. 
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Sisäinen viestintä 

Pesäpalloliiton sisäisessä viestinnässä toteutettiin hybridimallin mukaisia toteutustapoja kulloisenkin 

koronatilanteen mukaan. Mikäli ajateltu kasvokkainen tapaaminen ei ollut mahdollinen, hyödynnettiin 

etäyhteyksiä. Ylipäätään sähköisten palveluiden suomia mahdollisuuksia käytettiin laajasti, mikä tiivisti 

yhteydenpitoa eri toimijaryhmien sekä muiden urheilun toimijoiden ja ulkopuolisten sidosryhmien välillä. 

 

Lajiin liittyvää tietoa jaettiin runsaasti niin suorajakeluna kuin verkkosivuilla. Pesis.fi-sivusto, 

palveluntarjoajana Myyntimaatio Oy, kattaa liiton, alueiden sekä baseballin ja softballin 

sisältökokonaisuudet, valtakunnalliset leirit ja erityiset teemasisällöt, kuten vuoden lopulla rakennetun Pesis 

100 -juhlavuoden osion. Superpesiksen verkkosivuston alustana toimii Vitec Avoine Oy:n Processwire-

julkaisujärjestelmä. 

 

Kuvapankit löytyvät osoitteista 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. Ruutu välitti kaikki superpesisottelut 

päälähetyksinä tai Fanikameran kautta. Sisällöt olivat Pesäpalloliiton ja seurojen käytettävissä Kepit Systems 

Oy:n palvelussa, josta mediavastaavilla oli mahdollisuus poimia klippejä omiin kanaviinsa. Miesten 

ykköspesisottelut kuvattiin ja tallenteet lisättiin Vimeo-palveluun. Kaikki miesten ja naisten 

ykköspesisottelut siirtyvät Ruutuun pesäpallon juhlavuoden kaudelle 2022. 

 

Suurena järjestelmäuudistuksena pesäpallon lisenssirekisteri vaihtui urheiluyhteisön laajasti käyttämään 

Suomisportiin, jossa ylläpidetään myös jäsenyyksiä, hallinnoidaan henkilötietoja, ylläpidetään kortteja sekä 

otetaan vastaan koulutus- ja tapahtumailmoittautumisia. Edellä mainittuihin liittyvä rahaliikenne hoidetaan 

Suomisportissa integraatioiden kautta. Koulutustoiminnassa valmistauduttiin ottamaan käyttöön Pinja-

oppimisympäristö (Moodle). 

 

Sarjailmoittautumisissa siirrytään hyödyntämään toiminnallista tietokantaa tai entistä Pesistulospalvelua. 

Kyselyitä, anomuksia, palautteita ja vastaavia selvityksiä toteutettiin SurveyPal-palvelussa. 

 

Puheenjohtajat ja joukkueiden yhteyshenkilöt tavoitettiin suorajakeluiden kautta. Pesäpalloliitto hyödyntää 

sisäisessä käytössä Microsoftin palveluita ja säilyttää vastuullisesti henkilötietoja Suomisportissa. Kaikessa 

toiminnassa otetaan huomioon tietosuojalait ja Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). 
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Koronatilanne aiheutti runsaasti tarvetta sisäiselle tiedotukselle. Pesäpalloliitto toimi yhteistyössä 

Olympiakomitean kanssa ja välitti vastuullisesti viranomaisohjeistuksia jäsenyhdistyksilleen sekä 

toimijoilleen mahdollisimman selkeästi tulkittuina. Erityiset koronaohjeet laadittiin kilpailutoimintaan ja 

tieto koottiin kattavasti verkkosivuille osoitteeseen www.pesis.fi/korona. Suurin paine aiheutui kuitenkin 

kilpailutoiminnan muutoksista, kuten ottelusiirroista ja -peruutuksista, jotka saattoivat toteutua hyvin 

lyhyellä aikajänteellä. 

 

Pesäpalloliiton sisäisen viestinnän kohderyhmiä ovat erityisesti henkilökunta, eri toimialat, 

luottamushenkilöt, joukkueet, jäsenyhdistykset, tapahtumajärjestäjät, kunniajäsenet ja muu lajin sisäpiiri. 

 

Vastuullisuusviestintä suuremmassa roolissa 

 

Vuoden aikana Pesäpalloliitto kiinnitti erityistä huomiota vastuullisuusviestintään. Suomen urheilun 

eettinen keskus SUEK:n tutkimustulokset vuodelta 2020 kertoivat urheilussa, myös pesäpallossa, 

ilmenevästä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä. Vaikka urheilussa ei häirintää esiinny 

varsinaisesti enempää kuin muualla yhteiskunnassa, jokainen tapaus on liikaa. Pesäpalloliiton tavoitteena on 

madaltaa kynnystä koetusta ja havaitusta häirinnästä ilmoittamiseen. Häirintäyhteyshenkilöksi nimettiin 

Antti Kallio. Lisäksi toimijoita ohjataan ottamaan tarvittaessa yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin -palvelun tai 

SUEK:n ILMO-palvelun kautta. 

 

Vastuullisuusviestintään kuuluvat Olympiakomitean vastuullisuusohjelman kokonaisuus sekä kaikki eettiset 

asiat, kuten antidoping-työ, kilpailumanipulaation ehkäisy, yhdenvertaisuuden edistäminen, ympäristöstä 

huolehtiminen ja turvallisuus toiminnan kaikilla tasoilla. 

 

Loppuvuodesta Pesäpalloliitto sai käsiteltäväkseen lajin piirissä havaitun häirintätapauksen. Pesäpalloliiton 

johtokunta pyysi Suomen urheilun eettinen keskus SUEKia tutkimaan asian ja aloitti myös asiassa 

kurinpitomenettelyn. 

 

Kaikessa pesäpalloliikkeen viestinnässä noudatettiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita sekä lajin 

tulevaisuudenkuvassa määriteltyä arvopohjaa. 
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Ulkoinen viestintä 

 

Pesäpalloliitto panosti vahvasti yhteiseen tekemiseen kumppaneidensa kanssa vuonna 2021. 

Kumppanisopimuksiin kuuluu yhä laajemmin vastikkeita, jotka samalla tukevat molempien osapuolien 

näkyvyyttä. Esimerkkejä kumppaniyhteistyöstä olivat Oatly Challenge, Oomi-uutisminuutti, Puuilo-

kultakypäräpelaajat, Karhu Pesiksen palkitsemat pelaajien äänestämät kauden parhaat, Unique-etenijät, 

Veikkauksen kuukauden joukkueet, Pohjola Vakuutuksen kuukauden lukkarit sekä Ruudun päälähetyksissä 

esiin nostetut ŠKODA – simply clever -suoritukset. 

 

Hyvä yhteistyö Nelonen Median kanssa sai jatkoa. Kaikki ottelut olivat katsottavissa Ruudussa joko 

päälähetyksinä tai Fanikameran välittäminä. Kuusi ottelua, ml. miesten ja naisten Itä-Lännet, tarjottiin 

kaikelle kansalle maksuttomina. 

 

Uutuutena Ruutuun tuotiin Supermaanantai-konsepti, jossa illan ottelu nousi vahvaan valokeilaan ja sitä 

analysoitiin erityisen studio-osuuden kautta. Studion lisäksi toinen Moskito-tuotantoyhtiön tiimi oli 

ottelupaikkakunnalla. Ruudun pesäpallolähetysten katsojaluvut olivat valtavan upeita myös kaudella 2021. 

Esimerkiksi elokuussa pesäpallo oli selvästi Suomen seuratuin palloilulaji ja naisten ensimmäinen 

loppuottelu ylivoimaisesti viikon katsotuin ohjelma Jim-kanavalla. Aleksis Ärje tuotti useita Pesisuutiset-

lähetyksiä Ruutuun ja tuki lajin näkyvyyttä. 

 

Useat seurat panostivat vahvasti Fanikamera-lähetyksiin sekä muihin ohjelmasisältöihin ja mahdollistivat 

näkyvyyspaikkoja yhteistyökumppaneilleen. Lähetysten katsojaystävällisyyttä paransivat selostajat ja 

mahdolliset asiantuntijat. 

 

Pesäpalloliiton nettisivut osoitteessa pesis.fi ja Superpesiksen nettisivut osoitteessa superpesis.fi olivat 

tärkeitä tiedotuskanavia sekä tiedonlähteitä. Lisäksi erityisartikkeleiden myötä nostettiin esiin ilmiöitä, 

tarinoita, taustoja, tilastohuomioita, henkilöitä, vastuullisuusnäkökulmia ja paljon monipuolista, 

taustoittavaa sisältöä lajin parista. Huippupesäpallon lisäksi toiminnan laaja kirjo pyrittiin tuomaan laaja-

alaisesti esiin. 

 

Uutisointi tuki sosiaalista mediaa ja päinvastoin. Pesäpalloliitto toimi myös vahvemmin yhteistyössä 

Olympiakomitean kanssa edistäen yleisesti liikunnan ja urheilun yhteiskunnallista asemaa. Pesäpalloliitolla 

oli edustus suurten lajien viestintäryhmässä, josta saatiin arvokasta vertaistukea eri tilanteisiin ja toiminnan 

kehittämiseen. 
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Sosiaalisen median osalta uutena palveluna otettiin käyttöön TikTok, jossa videosisällöt herättivät 

kiitettävästi huomiota. Aktiivinen sisällöntuotanto Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa 

tavoitti jälleen runsaasti kiinnostuneita seuraajia. Itä-Lännen omille kanaville luotiin myös erityistä 

tapahtumasisältöä. 

 

Painettuna julkaisuna ilmestyi Pesäpallokirja 2021 päätoimittajana Martti Ruuska. Pesäpalloliitto onnitteli 

Pesis 100 -teemalla 90-vuotiasta Urheilutoimittajien Liittoa tämän juhlajulkaisussa. 

 

Vuoden lopulla aloitettiin aktiivinen pesäpallon 100-vuotisjuhlavuoden valmistelu pääsihteeri Sanna 

Regwanin johdolla. Juhlavuodelle luotiin visuaalinen ilme ja verkkosivut julkaisukuntoon Lauri ”Tahko” 

Pihkalan syntymäpäiväksi 5.1.2022. 

 

Pesäpalloliiton osalta uutisoinnista ja sisällöntuotannosta vastasi viestintä- ja markkinointitiimi. Graafikkona 

jatkoi Viestintäliiga Oy:n Niki Pettersson, joka kuitenkin ilmoitti vuoden lopulla siirtyvänsä uusien haasteiden 

pariin. 

 

Lehdistötiedotteita 2021 

17.12.2021: Pesäpalloliitto tiedottaa julkisuudessa puhuttaneesta häirintäkeskustelusta 

16.12.2021: Juhlavuoden superpesisavaus Fuengirolassa huhtikuussa ja Helsingissä toukokuussa 

14.12.2021: Vesa Rämet on Pesäpalloliiton uusi toiminnanjohtaja 

24.11.2021: Pesäpalloliitolta jälleen iso tuki lasten ja nuorten toimintaan 

16.11.2021: Miesten superpesisvuoden avaa Halli-SM-turnaus tammi-maaliskuussa 

12.11.2021: Naisten Halli-SM-otteluohjelmat julki – kaikki Etelä-Pohjanmaan joukkueet samassa 
alkulohkossa! 

8.11.2021: Superpesislisenssit kaudelle 2022 myönnetty 

22.10.2021: Pesäpallon maailmanmestaruudesta pelataan seuraavan kerran 2023 

21.10.2021: 100-vuotias pesäpallo kutsuu juhlimaan maailman suomalaisinta peliä 2022 

13.10.2021: Joukkueet juhlavuoden superpesisavaukseen Fuengirolassa 23.-24.4.2022 

8.10.2021: Tuomas Jussila ja Emma Körkkö vuoden pesäpalloilijat! 

4.10.2021: Siilinjärven Pesis luopuu sarjapaikastaan miesten Superpesiksessä, sarjapaikkaa ei täytetä 

28.9.2021: Sarjajärjestelmät vahvistettu – Ykköspesiksen voittajat nousevat Superpesikseen kaudelle 2023! 

26.9.2021: Tuomas Jussila valittiin ensi kertaa urallaan pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi 

25.9.2021: Tiia Peltonen pudotuspelien arvokkain pelaaja naisten Superpesiksessä 
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18.9.2021: Mailattaret Vaasasta nousee naisten Superpesikseen 

12.9.2021: Pöytyän Urheilijat nousee seurahistoriansa ensimmäiselle kaudelle Superpesikseen 

11.9.2021: Miesten Superpesiksen loppuottelijat ja otteluohjelma selvillä 

9.9.2021: Naisten Superpesiksen loppuottelussa Kirittäret-Pesäkarhut, otteluohjelma vahvistettu 

9.9.2021: Toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta jättää Pesäpalloliiton 

3.9.2021: Joukkueiden videohaasto käytössä Superpesiksen loppuotteluissa ja määrätyissä muissa 
pudotuspeliotteluissa 

2.9.2021: Emilia Itävalo ja Janne Mäkelä Superpesiksen elokuun pelaajat 

30.8.2021: Naisten Superpesiksen välieräparit ja otteluohjelma selvillä 

27.8.2021: Pesäpalloliitto määrittää pudotuspeliotteluiden alkamisajat 15 minuutin tarkkuudella 

24.8.2021: Manse PP Tampereelta voitti historiallisesti miesten Superpesiksen runkosarjan 

23.8.2021: Suvi Kaukovalta vihelsi 100. ottelunsa pelituomarina miesten Superpesiksessä 

23.8.2021: Naisten Superpesiksen puolivälieräparit ja otteluajat selvillä 

22.8.2021: Naisten Superpesiksen runkosarja huipentui, kolmelle ensikertalaiselle tilastovoitto 

22.8.2021: Joni Rytköselle yhden kauden tuotujen ennätys miesten Superpesiksessä 

19.8.2021: Juha Korhoselle täyteen 1200 lyötyä miesten Superpesiksessä 

19.8.2021: Pesäpalloliitto vahvisti karanteenikäytäntöjä pudotuspeleihin 

18.8.2021: Janette Lepistö takoi 600. lyödyn juoksunsa Superpesiksessä 

18.8.2021: Ari Kiviniemi kautta aikain kuudes 400 miesten superpesisottelun pesäpallotuomari 

16.8.2021: Joensuun Mailan naisten superpesisjoukkueessa koronatartunta 

16.8.2021: Tuomas Jussila toi 500. juoksunsa Superpesiksessä 

16.8.2021: Naisten Superpesiksessä siirrytään pistekeskiarvoon 

15.8.2021: Kaksi superpesisottelua poistuu sunnuntain ohjelmasta 

7.8.2021: Vimpeli-palkinto myönnettiin Arto Ojaniemelle 

7.8.2021: Pesäpallon juhlavuoden Itä-Länsi pelataan Tampereella 8.-10.7.2022 

6.8.2021: Johanna Pirskanen toteuttaa pesäpalloilijan unelman – valinta naisten Itä-Länsi-otteluun on totta! 

3.8.2021: Elmeri Purmonen ja Janne Mäkelä miesten Itä-Länteen! 

25.7.2021: Superpesisottelu Haminan Palloilijat vs. Pattijoen Urheilijat, Raahe peruttu sunnuntailta 

24.7.2021: Haminan Palloilijat ja Haapajärven Pesä-Kiilat pesäpallon C-nuorten Suomen mestareiksi 

19.7.2021: Toni Kohonen pelaa uransa 1000. superpesisottelun Kouvolassa perjantaina 

13.7.2021: Henri Puputille 3000 kärkilyöntiä Superpesiksessä 

12.7.2021: Henri Puputille 16. Itä-Länsi – Tuomas Jussila ja Topi Kosonen 10 Itä-Lännen pesäpalloilijoiksi! 

12.7.2021: Naisten Itä-Länsi-tähtisikermät nimetty – joukkueisiin vahva edustus Kirittäristä ja Pesäkarhuista 



18 
 

12.7.2021: Aapo Komulainen ja Venla Karttunen tähdittävät nuorten Itä-Länsi-otteluita – viisi aikuisten 
Suomen mestaria mukana! 

9.7.2021: Sami Haapakoski nousi pesispörssissä kahdeksan tähden pelaajaksi! 

9.7.2021: Antti Aine ja Jesse Mäkinen viheltävät miesten Itä-Länsi-ottelun 

8.7.2021: Sarita Heikkinen ja Tommi Nevala haastavat Pesäkarhujen kaksikon – kautta aikain neljäs 
naispelinjohtaja pesäpallon Itä-Lännessä! 

7.7.2021: Pesäpallon Itä-Länsi-yleisöäänestyksen tulos julki – Emma Körkkö ääniharava! 

7.7.2021: Juha Korhonen pesäpallohistorian neljäs 600 superpesisottelun pelaaja! 

5.7.2021: Ottelukohtainen pistekeskiarvo ratkaisee paremmuudet miesten Superpesiksen runkosarjassa 

5.7.2021: Superpesiksen pudotuspelien alustavat ottelupäivät vahvistettu 

3.7.2021: IPV:n superpesisjoukkueessa koronatartunta – kaksi superpesisottelua on peruttu jo viikonlopulta 

3.7.2021: Emma Körkkö saavutti 1500 kärkilyöntiä naisten Superpesiksessä 

1.7.2021: Emma Körkkö ja Joni Rytkönen Superpesiksen kuukauden pelaajat! 

1.7.2021: Virkiän Essi Kylli saa täyteen 300 superpesisottelua! 

29.6.2021: Superpesis yhteistyöhön vaikuttajamarkkinointiin ja sponsorointiin erikoistuneen Gofamer Oy:n 
kanssa 

29.6.2021: Matti Iivarinen nousee miesten Superpesiksen kokeneimmaksi pelinjohtajaksi! 

22.6.2021: Susanna Puistolle 300. superpesisottelu 

14.6.2021: Toni Kohonen valitsee miesten Idän joukkueen Porin arvo-otteluun! 

11.6.2021: Manse PP:n Kirsi Ala-Lipasti pelaa 300. superpesisottelunsa tänään 

11.6.2021: Pesäpallon Itä-Länsi-valitsijoita julki 

7.6.2021: Mikko Kanalalle täyteen 500 tuotua juoksua miesten Superpesiksessä 

1.6.2021: Oulun Lippo ja Puijon Pesis miesten Ykköspesiksen suurimmat suosikit 

1.6.2021: Mailattaret on luonut pesisbuumiin Vaasaan – ylivoimainen ennakkosuosikki naisten 
Ykköspesiksessä! 

31.5.2021: Go Oats! – Oatly Superpesiksen pääyhteistyökumppaniksi! 

26.5.2021: Miesten superpesiskauteen ennätystasaiset lähtökohdat! 

26.5.2021: Superpesiskausi alkaa ensi viikolla, mutta viranomaispäätökset aiheuttavat kysymyksiä ja 
epävarmuutta! 

24.5.2021: Neljän joukkueen tavoite Suomen mestaruus, mutta Kirittäret on naisten superpesiskauden 
vahva ennakkosuosikki! 

21.5.2021: Yli 40 Superpesiksen päälähetystä Ruudussa Itä-Länteen mennessä – uutuutena Supermaanantai 
kentältä ja studiosta! 

11.5.2021: Ykköspesiskausi alkaa 2. kesäkuuta! 

7.5.2021: Superpesiksen uudet otteluohjelmat julki 
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4.5.2021: Superpesiskausi käyntiin 1. kesäkuuta – pudotuspelit pelataan paras viidestä -ottelusarjoina 

29.4.2021: Pesäpallon Itä-Länsi Porissa siirtyy – uusi ajankohta on 6.–7.8. 

26.4.2021: Superpesiksessä jälleen naispelinjohtaja – Sarita Heikkinen vaihtoi räpylän lennosta viuhkaan 

23.4.2021: Pesäpalloliitto ja ŠKODA starttaavat yhteistyön 

16.4.2021: Superpesiskarsinnat pelataan ottelupareina 

16.4.2021: Pesäpalloliitto odottaa maksavia katsojia ottelutapahtumiin – ”seurat ovat olleet kovassa 
kurimuksessa” 

30.3.2021: Superpesiskauden alku siirtyy – ensimmäiset ottelut pelataan 28. toukokuuta! 

17.3.2021: Pesäpallon tulospalvelu uusiutuu täysin – 30 vuotta palvellut järjestelmä poistuu käytöstä! 

16.3.2021: Yksi liitto, yksi strategia, kolme lajia 

11.3.2021: ”Kaikki fokus tulevaan kesään” – Pesäpalloliitto teki päätöksen luopua Supercupista 

18.2.2021: Miesten Supercup tulee Halli-SM:n tilalle ja lyö alkutahdit pesäpallokauteen! 

17.2.2021: Veikkaus jatkaa vahvasti yhteistyössä suomalaisen pesäpallon kanssa! 

5.2.2021: Pesäpalloliiton ja Oomi Energian yhteistyö tuo Superpesikseen Oomin kuukauden pelaajat 

4.2.2021: Ari Mononen ja Timo Mäkelä Pesäpalloliiton varapuheenjohtajiksi 

26.1.2021: Morjensta pöytään – Puuilo ja Pesäpalloliitto syventävät yhteistyötään! 

22.1.2021: Nuorten Superpesiksen otteluohjelmat julki – pääkaupunkiseutu vahvasti edustettuna! 

15.1.2021: Pesäpalloliitto siirtää talvikauden aloitusta – “tässä tilanteessa tarvitaan uutta ja innovatiivista 
ajattelua” 

13.1.2021: Ykköspesiksen otteluohjelmat julkaistu – neljälle paikka Superpesiksen karsintasarjaan! 

11.1.2021: Superpesistuomarit kaudelle 2021 nimetty – Tommi Nupponen ja Ossi Muurainen kohti uutta 
satalukua 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMYYNTI  

Pesäpalloliiton ja Superpesis Oy:n yhteenlaskettu kumppanimyynti oli noin 350k€. Uusina kumppaneina 

Superpesikseen tuli Skoda, Oatly, Oomi ja GoFamer. Vanhoista kumppaneista yhteistyö jatkui Veikkauksen, 

Sanoman Puuilon, Go On:in,Uniquen, Tacklan ja Karhun kanssa. Yhteistyö ABC:n kanssa päättyi lokakuussa 

2020. 

 

Covid-19 huolimatta kumppanimyynti kasvoi yli 90 % vuodesta 2020. Talven hallikauden peruutus tai 

kilpailukauden kuukauden viivästyminen eivät velvoittaneet kumppanirahojen palautuksia.  

 

Kauden 2021 Ruutu-lähetyksiä lähdettiin kehittämään entistä kaupallisempaan suuntaan. Lähetyksiin 

tuotiin mainoskatkot, nimikoitu hutunkeitto sekä aikalisä. Näiden lisäksi brändättiin aivan uusi tuote 
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Supermaanantai. Näitä uudistuksia hyödynnettiin kumppanimyynnissä. 

 

Kauden 2021 medianäkyvyydet rikkoivat kaikkien aikaisempien vuosien saavutetut luvut. Jokaisessa 

kumppanuudessa ylitettiin yhteistyöhön asetetut tavoitteet. Kaudelle 2021 sosiaalisen median 

tavoittavuuksia mitattiin GoFamer alustalla. Pesäpallo oli ensimmäinen laji Suomessa, joka toi 

läpinäkyvyyden omaan some-toimintaan. Parhaalla yksittäisellä sosiaalisen median kumppanipaketilla 

tavoitimme yli miljoona käyttäjää per kuukausi (kilpailukauden aikana). Superpesiksen suurimmat 

kumppanit saivat yli 400 000 € medianäkyvyyden kauden aikana (Sponsor Insight medianäkyvyys-tutkimus).  

  

Kaudelle 2021 lanseerattu ”Tämän kansan peli” – kumppanikonsepti oli tulosten valossa onnistunut 

konseptointi. Kumppanikonseptin jalostus jatkuu kohti juhlavuotta. Kauden 2022 myynnin tavoitteeksi 

määriteltiin 350 000 €.  

 

KAUDEN PALKITUT 

Pesäpallokauden päätösristeily jouduttiin toistamiseen peräkkäin perumaan epävarman koronatilanteen 

vuoksi. Palkintogaala järjestettiin kuitenkin pienimuotoisena yksityistilaisuutena Casino Helsingissä. Paikan 

päälle kutsuttiin palkittavista vuoden mies- ja naispesäpalloilija, miesten ja naisten Superpesiksen vuoden 

pelinjohtajat, vuoden mies- ja naislukkari, vuoden tuomaripari, vuoden pesäpalloseura sekä pelaajien 

valitsemat parhaat superpesispelaajat ja -tuomari. Olli Erosen juontama gaala välitettiin kaikelle kansalle 

Ruudussa. Palkintojenjaon lisäksi ohjelmassa fiilisteltiin päättyneen kauden huippuhetkiä ja haastateltiin 

palkintojen saajia tuoreeltaan. 

 

Muut palkinnot jaettiin alueiden gaaloissa tai muissa vastaavissa juhlavissa tilaisuuksissa. 

 

VUODEN PESÄPALLOILIJAT 

Vuoden miespesäpalloilija: Tuomas Jussila; Manse PP, Tampere 

Vuoden naispesäpalloilija: Emma Körkkö; Jyväskylän Kirittäret 

Vuoden poikapesäpalloilija: Juho Heikkala; Veteli Pesis / Vimpelin Veto 

Vuoden tyttöpesäpalloilija: Tiia Peltonen; Pesäkarhut, Pori 

Ykköspesiksen vuoden miespesäpalloilija: Harri Kolehmainen; Oulun Lippo Juniorit 

Ykköspesiksen vuoden naispesäpalloilija: Terhi Värri; Pöytyän Urheilijat 
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PUDOTUSPELIEN ARVOKKAIMMAT PELAAJAT 

Miesten Superpesis: Tuomas Jussila; Manse PP, Tampere 

Naisten Superpesis: Tiia Peltonen; Pesäkarhut, Pori 

 

VUODEN PELINJOHTAJAT 

Miesten Superpesis: Matti Iivarinen; Manse PP, Tampere 

Naisten Superpesis: Jarkko Pokela; Pesäkarhut, Pori 

Poikien Superpesis: Petri Lindsberg; Sotkamon Jymy 

Tyttöjen Superpesis: Jenna Mäkelä; Fera, Rauma 

Miesten Ykköspesis: Jussi Muilu; Jyväskylän Lohi 

Naisten Ykköspesis: Pekka Mäntymaa; Mailattaret, Vaasa 

 

VUODEN LUKKARIT 

Vuoden lukkari, miehet: Janne Kivipelto; Kouvolan Pallonlyöjät 

Vuoden lukkari, naiset: Minttu Vettenranta; Pesäkarhut, Pori 

Vuoden poikalukkari: Aapo Komulainen; Sotkamon Jymy 

Vuoden tyttölukkari: Ilona Hakoniemi; Fera, Rauma 

Ykköspesiksen vuoden mieslukkari: Heikki Rantanen; Jyväskylän Lohi 

Ykköspesiksen vuoden naislukkari: Venla Tanhua; Mailattaret, Vaasa 

 

VUODEN SEURAT 

Vuoden pesäpalloseura: Sotkamon Jymy 

Vuoden junioriseura: Jyväskylän Kiri & Kirittäret Juniorit 

Vuoden lisenssiseura (eniten lisenssejä): Pesäkarhut, Pori 

Eniten lisenssimääräänsä kasvattanut seura: Manse PP, Tampere 

Suomen mestarit, Superpesis: Manse PP, Tampere (miehet); Pesäkarhut, Pori (naiset) 

Nousijajoukkueet Superpesikseen: Mailattaret, Vaasa (naiset); Pöytyän Urheilijat (naiset) 

Suomen mestarit, nuorten Superpesis: Sotkamon Jymy (pojat); Fera, Rauma (tytöt) 

Suomen mestarit, C-nuoret: Haminan Palloilijat (pojat); Haapajärven Pesä-Kiilat (tytöt) 

Suomen mestarit, 35-45-vuotiaat: Evijärven Urheilijat (Kontiot) ; Team Atria, Seinäjoki (Harmaakarhut) 
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PELAAJIEN VALINNAT 

Kultainen maila, naisten Superpesis: Emma Körkkö; Jyväskylän Kirittäret 

Kultainen maila, miesten Superpesis: Janne Mäkelä; Vimpelin Veto 

Kultainen räpylä, naisten Superpesis: Kaisa-Maija Rosvall; Pesäkarhut, Pori 

Kultainen räpylä, miesten Superpesis: Severi Lassila; Vimpelin Veto 

Kultainen pilli: Immo Rautiainen; Oulu 

 
VUODEN JOKERIPELAAJAT 

Vuoden jokeripelaaja, miehet: Janne Mäkelä; Vimpelin Veto 

Vuoden jokeripelaaja, naiset: Susanna Puisto; Pesäkarhut, Pori 

 

VUODEN TULOKKAAT 

Vuoden tulokas, miesten Superpesis: Veeti Kettunen; Seinäjoen JymyJussit 

Vuoden tulokas, naisten Superpesis: Camilla Höglund; Roihuttaret, Helsinki 

 

KULTAKYPÄRÄ- JA RUUTU-PELAAJAT 

Puuilo-kultakypäräpelaaja, miehet: Juha Puhtimäki; Manse PP, Tampere 

Puuilo-kultakypäräpelaaja, naiset: Emilia Linna; Pesäkarhut, Pori 

Ruutu-tähtipelaaja, miehet: Janne Kivipelto; Kouvolan Pallonlyöjät | Ville Väliaho; Joensuun Maila 

Ruutu-tähtipelaaja, naiset: Anni Heikkilä; Hyvinkään Tahko | Mari Mantsinen; Jyväskylän Kirittäret 

 

VUODEN VALMENNUSTIIMIT 

Miesten Superpesis: Kouvolan Pallonlyöjät 

Naisten Superpesis: Pesäkarhut, Pori 

 

PARHAAT TUOMARIT 

Vuoden tuomaripari: Kosti Rautiainen, Oulu – Immo Rautiainen, Oulu 

Vuoden nuori superpesistuomari: Jakob Vikström, Loimaa 

Vuoden otteluvalvoja: Jussi Mäntymaa, Tyrnävä 

Vuoden nuorisotuomari: Kim Karjalainen, Helsinki 
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ANSIOITUNEITA TOIMIJOITA 

Johtokunnan pytty: Paavo Kallio, Pöytyän Urheilijat 

Vuoden olosuhdepalkinto: Helsingin kaupunki, Roihuvuoren pesäpallostadion 

Vuoden tiedotuspalkinto: Juha Puhtimäen ja Olli Erosen Instagram-live 

Reilun urheilijan palkinto: Kaisa-Maija Rosvall; Pesäkarhut, Pori 

Reilun urheilijan palkinto: Aleksi Rautiainen; Joensuun Maila 

Nuorten kasvun tukija: Vesa Toikka; Haminan Palloilijat 

Nuorten kasvun tukija: Jenna Mäkelä; Fera, Rauma 

 

SUPERPESIKSEN TILASTOVOITTAJAT 

Unique-etenijäkuningas: Joni Rytkönen; Sotkamon Jymy | 81 

Unique-etenijäkuningatar: Emilia Itävalo; Pesäkarhut, Pori | 51 

ŠKODA-lyöjäkuningas: Janne Mäkelä; Vimpelin Veto | 6+89=95 

ŠKODA-lyöjäkuningatar: Susanna Puisto; Pesäkarhut, Pori | 1+71=72 

Kärkilyöntivoittaja, miehet: Niko Korhonen; Sotkamon Jymy | 174 

Kärkilyöntivoittaja, naiset: Silja Syrjälä; Seinäjoen Maila-Jussit | 138 

Tehopelaaja, miehet: Janne Mäkelä; Vimpelin Veto | 6+89+8=103 

Tehopelaaja, naiset: Emma Körkkö; Jyväskylän Kirittäret | 12+50+43=105 

Paras kärkilyöntien onnistumis-%, miehet: Mikko Kanala; Vimpelin Veto | 77,39 % 

Paras kärkilyöntien onnistumis-%, naiset: Henna Juka; Pesäkarhut, Pori | 79,03 % 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Koronatilanne vaikutti pesäpallon kansainväliseen toimintaan myös vuonna 2021. Toiminta toki jatkui, 

kunkin maan voimassaolleiden rajoitusten sallimissa puitteissa. Samoin yhteydenpitoa ja tietotaidon 

levittämistä jatkettiin sähköisiä kanavia pitkin. 

World Cup -turnaus oli määrä järjestää pesäpallon juhlavuoden kunniaksi Tampereella 2022, mutta 

koronatilanteen vuoksi tapahtuma päätettiin siirtää kesälle 2023. Mantereiden välisten matkojen 

suunnittelu olisi pitänyt aloittaa hyvissä ajoin eikä siihen ollut epävarmassa tilanteessa mahdollisuuksia. 

Sveitsin Pesäpalloliitto perustettiin tammikuussa 2021. Maan jokavuotiseen liigaan osallistui jopa kuusi 

joukkuetta: Baselin Punaset (Basel), Finnpesis-Solothurn A ja B, Pesis-Hirvet (Itä-Sveitsi, St. Gallen), Wintin 

Hurjat (Winterthur) sekä mestariksi pelannut Züri Sinivalkoiset (Zürich). Lopputurnauksen arvokkaimpana 

pelaajana palkittiin Solothurnin Nathanael Greuter. 
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TAPAHTUMAT 

Itä-Länsi 

Poriin alun perin kesälle 2020 myönnetty Itä-Länsi jouduttiin siirtämään koronan vuoksi kesälle 2021. 

Heinäkuulle sovittua uutta päivämäärää jouduttiin siirtämään vielä kerran koronapandemian haitatessa 

suurien tapahtumien järjestämistä. Lopulta Itä-Länsi saatiin pelattua 6.-7.8. Katsomokapasiteetista 

tapahtuman käytössä oli vain 70%. Superlauantai, miesten ja naisten ottelut oli loppuunmyyty. Koronan 

asettamista haasteista selvittiin ja tapahtuma saatiin vietyä onnistuneesti läpi. Taloudellisesti tapahtuma 

ylitti odotukset. Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Pesäpalloliitto ry ja Pesäkarhut ry. Porin kaupunki oli 

omistautuneesti mukana tapahtuman toteuttamisessa. 

Pesäpallokauden päätösristeily 

Kauden päätöstilaisuus ja palkintogaala Tallink Silja Europalla jouduttiin perumaan myös kauden 2021 osalta 

vallitsevan koronatilanteen ja sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Kauden parhaiden pääpalkinnot jaettiin 

yhdessä Veikkauksen ja Sanoman kanssa järjestetyssä suljetussa tilaisuudessa Helsingin Casinolla, josta 

suoralähetys Ruudussa. Muut palkinnot postitettiin saajilleen tai heidän edustamilleen seuroille jaettavaksi 

omissa tilaisuuksissa.  

 

ALUETOIMINTA 

ETELÄINEN ALUE 

Eteläisen alueen toiminnasta vastasi toimintavuonna 2021 aluevastaava Mauri Tunkelo. Seurakehittäjinä 

toimivat Mika Mikola, Mira Kolehmainen 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, Antti Yli-

Saunamäki, Minna Tuukkanen sekä Kirsi Forsell, Heidi Härmä ja Timo Mäkelä. Tämän lisäksi alueella toimi 

luottamushenkilöistä koostuvat seitsemän hengen kilpailutiimi, harrastepesistiimi sekä seitsemän hengen 

junioripäällikkötiimi, joiden tehtävänä oli oman vastuualueensa kehittäminen yhdessä alueen työntekijöiden 

kanssa.  

Alueella toimii n. 60 pesäpalloseuraa Kymenlaakson, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, 

Pirkanmaan sekä Varsinais-Suomen maakunnista.  
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Kuluneen kilpailukauden aikana Eteläisellä alueella piti järjestää alueleiri Lahdessa Lahden mailaveikkojen 

toimesta, mutta kevään korona tautitilanne pakotti perumaan leirin. Loimaan Palloilijat järjestivät 

valtakunnallisen tenavaleirin Loimaalla. Leirille osallistui 97 joukkuetta. Alueelliset junioreiden itä-

länsitapahtumat järjestettiin ikäluokittain Espoossa, Paimiossa ja Hämeenkyrössä. Aluesarjatoimintaan 

osallistui yhteensä 144 (+11) juniorijoukkuetta ja 23 (+3) aikuisten joukkuetta. Maakuntasarjaa 

etelälohkossa pelattiin 26 (+1) joukkueen voimin. JunnuSuper-pienpesissarjaan osallistui 77 (+26) 

joukkuetta.  

Alueen tuomaritoiminta toteutettiin yhteistyössä Etelän Pesiksen sekä Varsinais-Suomen 

Pesäpallotuomareiden kanssa. Tuomarikerhot toteuttivat koulutuksia verkossa keväällä 2021 ja kesällä 

otteluvalvontaa alempien tuomaritasojen osalta.  

Eteläisen alueen viestinnästä vastasi Minna Koivisto yhteistyössä alueen työntekijöiden kanssa. Vuonna 

2021 kasvatimme sosiaalisen median seuraajamääriä ja sitoutumisia julkaisuihin. Sivuamme seurasi 

toimintavuoden lopussa 931 käyttäjää (+91) ja Instagram tiliämme seurasi n. 1350 käyttäjää vuoden 

lopussa.  

Eteläisen alueen lisenssimäärä toimintavuoden lopussa on yhteensä noin 6200 lisenssiä.  

 

LÄNTINEN ALUE 

Pesäpalloliiton läntisen alueen toiminnasta vastasivat kertomusvuoden aikana aluevastaava Maija Viljanen 

ja seurakehittäjä Juha Kuoppala, joka toimi osittain myös PPL:n kilpailupäällikön apuna kilpailupuolella. 

Läntisen alueen hallinnosta vastasi läntisen alueen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat Kari Luoma (pj.), 

Vesa Puutonen (varapj.), Peter Laitio, Jari-Matti Marttala, Marika Hannukainen ja Risto Närvä. Lisäksi 

johtoryhmän työskentelyyn osallistuivat työntekijät Maija Viljanen (aluevastaava) ja Juha Kuoppala 

(seurakehittäjä). 

Johtoryhmä piti vuoden aikana 5 kokousta. Kilpailutoiminnassa oli oma 4 hengen kurinpito- ja kilpailuryhmä, 

tuomaripuolella 4 hengen tuomaritiimi sekä 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 perumaan. 

Alueella on noin 35 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita oli mukana eri sarjoissa 284. 

Näistä 53 oli aikuisten kilpajoukkueita, 231 lasten ja nuorten joukkueita. Lisäksi läntinen alue järjesti 7 

joukkueen Lady Pesis-sarjaa Pohjanmaalla. Alueen lisenssimäärä oli yhteensä 4856, mikä oli 606 lisenssiä 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuomarikortteja lunastettiin 693. 
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Aluevastaava Maija Viljasen ja seurakehittäjä Juha Kuoppalan työn päätavoitteena on harrastajamäärien 

lisääminen. Seuratoimintaa on kehitetty valmentajakoulutuksilla ja seurakäynneillä. Seurakäynnit 

toteutettiin pääosin Teams-käynteinä koronatilanteesta johtuen. 

ITÄINEN ALUE 

Pesäpalloliiton Itäisen alueen toiminnasta vastasivat aluevastaava Pirjo Mäkelä ja seurakehittäjät Perttu 

Hautala ja Mona Hupli-Kotiranta (äitiyslomalla 21.5–30.11). Alueella toimi 7 henkinen johtoryhmä, johon 

kuuluivat: Rauno Airas (pj.), Antti Remes (varapj.), Reijo Kauhanen (tuomaritoiminta), Ville Lantta 

(kilpailutoiminta), Tuukka Martikainen (harrastepesis), Matti Mäkinen (kilpailutoiminta), Risto Pitkänen 

(seuratoiminta), Ulla Timperi (harrastepesis), Johtoryhmä piti vuoden aikana 7 kokousta. 

Kolmella vastuualueella (kilpailu-, tuomari ja harrastepesis) oli oma 4-7 hengen tiimi, joka suunnitteli ja 

toteutti toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.  

Entiseen Savo-Karjalan alueeseen liitettiin mukaan vuoden alusta Keski-Suomi ja alueen nimeksi vaihdettiin 

jälleen Itäinen alue. Yksi vuoden tärkeistä asioista oli yhteistyön käynnistäminen Keski-Suomen 

johtoryhmän jäsenten ja seuratoimijoiden kanssa. Suunnitelmissa olleet Keski-Suomen omat 

liveseurakohtaamiset valitettavasti jäivät koronatilanteen takia keväällä toteutumatta. Mutta toiminta 

sulautui yhteen kohtuullisen mutkattomasti. 

Vuonna 2021 aikana PPL:n strategian mukaisesti tärkeimmät päätavoitteet olivat: G-F joukkuetoiminta, 

joukkuemääriä lisäävä kilpailutoiminta, seurayhteistyö, toimijarekrytointi ja harrastepesis. Edelleen alueen 

toiminnan järjestämiseen vaikutti suuresti koronaepidemia. Livekohtaamiset olivat vähissä, 

kilpailutoiminnan käynnistyminen viivästyi ja yhteistyöseurojen kanssa jäi pitkälti etäkohtaamisten varaan. 

Kilpailutoiminta onnistui lähes suunnitellusti. Muutamia koronasta johtuva ottelu- / turnaussiirtoja tuli, 

mutta pääsääntöisesti sarjatoiminta viettiin läpi otteluohjelman mukaisesti Suurin pettymys oli varmasti se, 

että Kunnari-leiri jouduttiin perumaan jo huhtikuussa. Mutta heinäkuussa Kuopiossa ja Siilinjärvellä 

järjestetty Nuorisoleiri toteutettiin ja järjestelyt onnistuivat erinomaisesti. Alueen oman sateenvarjo -

hankkeen avulla viisi valittua kohdeseurat käynnistivät joko itse junioritoimintaa tai auttoivat lähialueen 

seuraa käynnistämään junioritoimintaa seurassaan. Pesisliikkari avustuksen kautta jaettiin vuonna -20 

hakkeeseen lähteneille seuroille tukea ohjaajapalkkioihin tänäkin vuonna. Viestinnän osalta alueen 

sosiaalisenmedian kanavissa seuraajia oli Facebookissa 675 ja Instagramissa 777. 

Alueella toimi 37 pesäpalloseuraa, joissa oli lisenssipelaajia tai tuomareita. Lisäksi on muutamia 

harrastepesistoimintaan pyörittäviä seurattomia ryhmiä. Alueen joukkueita eri sarjoissa oli mukana 192. 

Näistä 41 oli aikuisten kilpajoukkueita, 86 lasten ja nuorten joukkueita, 29 aikuisten kuntopesisjoukkuetta 

sekä 36 lasten JunnuSuperi joukkuetta. Alueen lisenssimäärä oli vuoden lopussa yhteensä 3554. Tuomareita 
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oli 466 kpl. Lisenssi- ja passimäärät lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli +429. Suurin nousu tapahtui 

Juniorilisensseissä +83 ja pesispasseissa +249.  

Vuoden aikana oli aluevastaavalla ja seurakehittäjällä oli yhteensä 195 kpl erilaista tapaamista, tilaisuutta, 

palaveria tai tapahtumaa, jossa teimme yhteistyötä seuratoimijoiden kanssa. Näitä olivat mm. seurajohtaja 

koulutus, seuraryhmienkohtaamiset, seurojen junioripäälliköiden palaverit, seurojen valmentajapalaverit, 

jojo-palaverit, seurojen tuomari- ja harrastevastaavien palaveri, leiripalaverit, ohjaaja- 

valmentajakoulutukset, erilaiset tapahtumat sekä seurakohtaiset etä- tai livetapaamiset. 

 

POHJOINEN  

Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen toiminnasta vastasi kertomusvuoden aikana aluevastaava Kimmo Hirsilä. 

Aluevastaavan apuna alueen hallinnosta vastasi Pohjoisen alueen johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat: 

Johanna Seppälä (pj.), Esa Pietiläinen (leiritoiminta), Riikka Huotari (leiritoiminta), Marika Kuosmanen 

(harrastepesis) ja Akseli Wiik (viestintä), Juha-Matti Ranta (huippuseurat) ja Kalle Airaksinen ja Jaana 

Ojaniemi. Sekä kutsuttuna paikalle tuomari- ja kilpailutiimin pj. Juuso Hyvönen. 

Johtoryhmä piti vuoden aikana 7 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 (5 

joukkuetta), E-leiri Sotkamo (32 joukkuetta) ja D-leiri Pattijoella (22 joukkuetta). Alueleirit toteutettiin 

Reisjärven alueleiriä lukuun ottamatta. Lisäksi alueelle suunniteltu Valtakunnallinen Naperoleiri Kajaanissa 

toteutettiin (55 joukkuetta) heinäkuussa 2021. 

Alueella on 38 pesistoimintaa pyörittävää seuraa. Alueen joukkueita eri sarjoissa oli mukana 229. Näistä 61 

oli aikuisten kilpajoukkueita, 168 lasten ja nuorten joukkueita, 27 aikuisten kuntopesisjoukkuetta. Alueen 

lisenssimäärä oli yhteensä 3459. Tuomareita oli yhteensä 597 kpl. 

 

Seurakehittäjä/Pohjoinen alue 

Seurakehittäjä Akseli Wiikin työn tavoitteena on harrastajamäärien lisääminen sekä seuratoiminnan ja 

johtamisen kehittäminen. Vuoden 2021 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 2021 hybridikoulutuksina etäosiot. 2-taso kokonaisuus :2 lähijaksoa ja 1 etäjakso.   

Tavoitteellisia seuratapaamisia kertyi vuoden aikana molempien alueen työntekijöiden toimesta 104 kpl, 

joista 89 kpl etänä. 
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BASEBALL- JA SOFTBALL 
  
Yleistä 

Vuosi 2020 oli Suomen Baseball- ja Softball-liitto ry:n (SBSL) 41. toimintavuosi. Vuonna 2013 SBSL siirtyi 

toimimaan osana Pesäpalloliittoa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Tämä sopimus päivitettiin 

2021 aikana.  

SBSL on Suomen Olympiakomitean, Euroopan Baseball liiton (CEB), Euroopan Softball Liiton (ESF) ja 

Maailman Baseball ja Softball Liiton (WBSC) jäsen. Marraskuussa 2021 CEB ja ESF liittyivät yhteen 

muodostaen WBSC Europen (WBSCE). 

 

Hallinto 

PPL Baseball ja Softball osa-aikaisena lajivastaavana toimi Ville-Herman Saarman. 

 

Suomen Baseball- ja Softball-liitto ry:n lajihallitus 

Lajihallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Ropponen. Lajihallituksen muut jäsenet. Harri Koponen, Matti 

Copeland, Sakari Romu ja osan toimintakaudesta PPL:n toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta. Lajihallituksen 

kolmivuotinen toimintakausi alkoi syyskuussa 2020. 

 

Lajihallituksen pääsääntöisenä tehtävänä on lajin kumppanuusmyynnistä vastaaminen ja varainhankinta 

rahoittamaan lajien kasvutoimintaa. 

 

Talous 

Taloushallinnon hoiti Pesäpalloliitto. Baseballin taloutta seurataan Pesäpalloliiton taloushallinnon 

kustannuspaikkana. Kustannuspaikan tilikauden tulos oli -26.512€€ alijäämäinen, eli +11.954€ budjetoitua 

parempi. Budjetoitua parempi tulos johtui huomattavasti budjetoitua paremmin onnistuneen 

varainhankinnan ansiota. 

 

 Toteutunut Budjetti Erotus 

Varsinainen toiminta -62.283€ -52.967€ 15.316€ 

Varainhankinta 41.771€ 14.500€ 27.271€ 

Tulos -26.512€ -38.467€ 11.954€ 

 

 

SBSL rahoitti toimintansa pääasiassa Pesäpalloliiton kautta tulevilla toiminta-avustuksilla, jäsen-, lisenssi- ja 

sarjamaksuilla, sekä lukuisilla uusilla taloudellisilla kumppanuuksilla. 
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Kumppanuusmyyntiä toteutettiin järjestelmällisesti lajihallituksen toimesta. Kumppanuusmyynnin kasvu 

tulevaisuudessa on lajien kasvun ja kehityksen edellytys.  

 

Solmitut kumppanuus- ja yhteistyösopimukset mahdollistivat maajoukkuetoiminnassa tavoitteellisemman 

toiminnan sekä sen kehittämisen. Lisäksi kumppanuudet mahdollistivat SM-Sarjan profiilin nostamisen niin, 

että jokainen sarjaan osallistuva joukkue sai uudet pelipaidat ja jokaisella kentällä otettiin käyttöön 

yhtenäiset baseballiin tarkoitetut tulostaulut ottelutapahtumien seuraamisen helpottamiseksi sekä 

toteutettiin yhtenäinen kenttämainonta. 

 

Olosuhteet 

Olemassa olevat Helsingin Myllypuron ja Lahden baseball kentät ovat täysin riittämättömät palvelemaan 

baseballin kasvutavoitteita Suomessa. Tämän vuoksi kauden aikana liiton ja seurojen toimesta 

kenttähankkeita ryhdyttiin edistämään Tampereella, Turussa ja Espoossa. Tähän on lähivuosina vielä 

lisättävä ainakin Vantaa sekä uusia paikkakuntia, joilla pesäpalloseurat ottavat baseballin ja/tai softballin 

ohjelmaansa. 

 

Suorituspaikkojen kehitys on yhdessä talouden kanssa avainasemassa lajien kasvulle Suomessa. 

 

Kilpailutoiminta 

Kilpailutoiminta päästiin aloittamaan 2.6.2021 Covid-19 pandemia viivästytti kauden alkua kahdella viikolla. 

SM-sarja pelattiin viiden joukkueen sarjana. Sarjaa osallistuivat joukkueet Helsingistä, Tampereelta, 

Lahdesta ja Espoosta. Sarjaan oli myös määrä osallistua virolainen joukkue Kiili Panthers. Virolaisten 

osallistuminen sarjaan rajoitetun matkustamisen johdosta osoittautui mahdottomaksi. Runkosarjan 

sijoitusten perusteella finaalissa kohtasivat Tampere Tigers ja Espoo Expos. Tampere voitti finaalisarjan 3–1 

ja varmisti näin seuran historia ensimmäisen SM-Sarjan mestaruuden. 

 

Suomi-sarjassa (Fat Lizard League) kaudella 2021 pelasi viisi joukkuetta. Sarjassa oli joukkueet Espoosta, 

Turusta, Nokialta, Tampereelta ja Helsingistä. Finaalissa kohtasivat XL5 Espoosta ja Tampere Tigers2. XL5 oli 

finaalisarjassa vahvempi ja voitti mestaruuden. 

 

Naisten softball mestaruudesta pelattiin myös Suomessa pitkästä aikaa kahden joukkueen voimin. 

Mestariksi selviytyi Tampere Tigers voittaen Helsinki Sandstormin yhdistelmän. 
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Kansainvälinen toiminta 

Suomen miesten baseball-maajoukkue osallistui EM-karsintaturnaukseen Slovakian Bratislavassa. 30.6 - 3.7. 

Koronarajoitusten varjostamat kisat eivät menneet Suomelta parhaalla mahdollisella tasolla, sillä 

kotiintuliaisina oli valitettavasti vain kolme tappiota. Pelit päättyivät Suomi-Irlanti 1-6, Slovakia-Suomi 12-1, 

sekä Unkari-Suomi 5-3. 

 

Syyskuun 4. päivä pelattiin Myllypuron kentällä ensimmäiset kansainväliset maaottelut Suomen maaperällä 

vuosikymmenien tauon jälkeen, kun Ruotsi sekä Viro saapuivat Suomen Karhujen vieraaksi ystävyysotteluja 

pelaamaan. Ruotsin kovalle EM-kisoihin valmistautuvalle joukkueelle hävittiin, mutta baseball-kausi 

lopetettiin hienosti kaatamalla Viro selvin juoksuin. 

 

Suomen sijoitus WBSC:n maailmaan ranking listalla 31.12.2021: 56 nousua maailma ranking listalla tuli 

viiden sijan verran. Suomen sijoitus WBSC:n euroopan ranking listalla oli saman taulukon mukaan: 24. 

 

Marraskuussa SBSL osallistui CEB:n ja ESF:n vuosikokouksiin Roomassa ollen mukana äänestämässä näiden 

lajiliittojen lopetuksesta ja siirtymisestä uuden molempien lajien Euroopan kattojärjestön, WBSC Europen 

alle. Kokouksessa Suomen edustajan toimi Puheenjohtaja Jukka Ropponen. 

 

40-v Juhlavuosi 

2021 aikana SBSL juhli 40-vuotista taivalta vuoden myöhässä Covid-19 pandemian vuoksi. Juhlavuosi 

huipentui joulukuun gaala tapahtumaan Silja Europalla. Laivalle kokoontui yli 100 vierasta juhlimaan 

mennyttä ja katsomaan miltä tulevaisuus näyttää. 

Maailman Liiton puheenjohtaja Riccardo Fraccari ei päässyt Covid rajoitusten takia paikan päälle, mutta 

esitti tervehdyksensä videon välityksellä. ESF:n presidentti Gabriel Waage, CEB:n toiminnanjohtaja Kruno 

Karin ja Ruotsin Liiton puheenjohtaja Lars Sundin osallistuivat juhliin henkilökohtaisesti tuoden liittojensa 

tervehdykset juhlivalle Suomen liitolle. 

PPL/SBSL Olympiakomitean huippu-urheilun tukien pariin 

Marraskuussa 2021 OK julkisti HU tukien saajat seuraavalle vuodelle. Nyt oli PPL/SBSL ensimmäistä kertaa 

näiden tukien saajien joukossa, kun OK hyväksyi naisten softball maajoukkueen suunnitelman, jossa 

tähdätään Los Angelesin olympialaisiin 2028. 

Joukkue kootaan nuorten ja naisten Superpesiksen pelaajista. Projektin avulla osoitamme naisten 

Superpesis pelaajien tason kansainvälisinä huippu-urheilijoina. 

Saatu HU-tuki on vuodelle 2022 yhteensä 49.000 €, PPL tuo lisärahoituksena 26.000 € ja SBSL kerää 24.000€ 

yhteistyökumppaneilta. Budjetti on siis 99.000 € joukkueelle koko ensimmäisen kauden osalta. 



31 
 

 

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 2021 pelattiin uuden otteluohjelman mukaisesti. Superpesiksen pelit alkoivat 1.6.2021 

Otteluohjelmiin aiheutti muutoksia edelleen jatkunut koronaviruspandemia ja siitä johtuneet 

rajoitustoimet. 

Tilikauden 2021 tulos on -8 943,32 euroa tappiollinen 

Superpesiksessä pelasi kaudella 2021 neljätoista miesten joukkuetta ja yksitoista naisten joukkuetta.  

 

TALOUS 

Liiton vuoden 2021 toiminnan kokonaistuotto (ilman yleisavustuksia) oli 2 761 031,80 euroa ja 

tilinpäätöksen ylijäämä 281 741,30 euroa. Toiminnallinen tulos ennen poistoja oli ylijäämäinen 301 115,48 

euroa. Poistoja tehtiin aineettomista hyödykkeistä, koneista ja kalustosta täysimääräisenä, yhteensä 

19 413,18 euroa. Varsinaisen toiminnan tuottojen osuus kasvoi toimintavuonna edelliseen vuoteen 

verrattuna 593 866,76 €. Varsinaisen toiminnan tuottojen kasvuun vaikuttivat leiritoiminnan tuottojen sekä 

Itä-Länsi-tapahtuman tuotot, mitkä vertailuvuonna 2020 jäivät toteutumatta. 

Varsinaisen toiminnan kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna -418 256,90 €.  Kulujen merkittävä 

aleneminen tapahtui henkilöstö- ja toimitilakuissa sekä matka- ja majoituskulujen laskussa.  

Varainhankinnan tuotoissa kasvua tuli kumppanimyynnin tuotoissa. Kilpailutoiminnan tuotot kasvoivat 

edelliseen vuoteen verrattuna 111 078 €. Kilpailutoiminnan tuottojen kasvussa näkyi mm. Superpesiksen 

sarjamaksujen täysimääräinen laskutus. Superpesiksen sarjamaksut tuloutettiin kuitenkin täysimääräisenä 

takaisin seuroille johtokunnan päätöksen mukaisesti ja taloudellinen vaikutus huomioitiin 

tilinpäätöskirjauksissa velkatilillä.  Lisenssituottojen osuus kasvoi edellisestä vuodesta 49 835,43 €. Samoin 

sijoitus- ja rahoitustoiminta kasvoi vuodesta 2020 yhteensä 4 424,15 €. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2021 liikuntalain perusteella oli 624 

000 euroa.  Erityisavustuksia liitto sai 20 000 € käytettäväksi Kaikkien kansallispeli - varhaiskasvatus-, 

soveltavan- ja monikulttuurisen liikunnan kehittäminen osana pesäpalloyhteisöä -hankkeeseen.  
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Lisäksi liitto haki seurojen puolesta erityisavustuksen koronapandemian vaikutuksiin liittyen 

kesäpalloilulajien ammattimaiseen sarjatoimintaan. Tukea saatiin 300 000 € ja se tilitettiin seuroille 

sopimusten mukaisesti. Em. summa on mukana liiton varsinaisen toiminnan tuotoissa ja kuluissa 

tilinpäätösvuonna. 

Seuratoimintaan kanavoitui Covid-19 pandemian erityisavustuksen, juniorivalmennuspäälliköiden tuen sekä 

Superpesisseurojen kehittämistuen muodossa tilikautena yhteensä noin 721 937,50 euroa.  

Tulevaisuudessa pesäpalloliikkeen uudelleen organisoituminen asettaa myös jatkossa taloudellisia haasteita 

ja varainhankinnan edelleen kehittäminen on myös tulevaisuuden haaste. Lisäksi Covid-19 pandemian 

mahdollinen jatkuminen toimintavuoden 2022 asettaa taloudellisia riskitekijöitä.  

Oman varainhankinnan määrä oli bruttoarvoltaan 1 864 418,15 euroa ja nettoarvoltaan 1 690 987,39 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 16 kertaa (4 fyysistä ja 12 etäkokousta). Jäseninä toimivat Ossi Savolainen (puheenjohtaja), 

Ari Mononen (1. varapuheenjohtaja), Timo Mäkelä (2. varapuheenjohtaja), Antti Aine, Rauno Airas, Minna 

Koivisto, Jaana Ojaniemi, Risto Ojanperä, Päivi Pessi-Järvenpää, Sami Ritola. Johtokunnan kokouksissa 

esittelijänä toimi tammi-syyskuun ajan toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta ja lokakuusta alkaen vt. 

toiminnanjohtaja Jonne Kemppainen.   

Jokaisella neljällä 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 

https://suomi.netvisor.fi/tableui/Taloushallinto/Tilit/AccountVouchers.asp?kausi=0&summaloppu=&korjatut=&editedbyuserid=&css=nvstyle&alku=1%2E1%2E2021&vatpercentid=&usereplacements=1&displayInNewTab=1&Tositenroalku=&tositenroloppu=&DimNameCase=&Tositelaji=0&raportti=3&editedafterdate=&variance=1&page%5Ftransaction=6497&vatcodeid=&tilinroloppu=&osasto=&selite=&budgetversionid=&loppu=31%2E12%2E2021&Tilinroalku=&showzerolines=&summa=&hidemenu=1&lang=1&id=1784
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Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry 

Suomen Olympiakomitea 

Sponsorointi ja Tapahtumamarkkinointi ry 

Suomalaisen työn Liitto ry 

 

Tilintarkastaja 

Liiton tilintarkastajina on toiminut Tommi Murto HTM, varatilintarkastajina tilintarkastusyhteisö Oy SK-

Reviisorit Ab 

Sisäisenä valvontatilintarkastajana on toiminut Tommi Murto. 

 

Henkilöstö 

Vuoden 2021 lopussa Pesäpalloliitossa työskentelivät seuraavat henkilöt: 

 

vt. toiminnanjohtaja, myyntijohtaja Jonne Kemppainen 

Talouspäällikkö  Merja Ahokas 

Koulutus- ja kilpailusihteeri  Helena Koukkari 

Tapahtumapäällikkö  Sanna Regwan 

Viestintäpäällikkö  Antti Kallio 

Sisällöntuottaja  Antti Haapasalo  

Kilpailupäällikkö  Timo Lamminen 

Aluevastaava/Itäinen  Pirjo Mäkelä 

Aluevastaava/Keskimaa  Mira Kolehmainen (äitiyslomalla) 

Aluevastaava/Läntinen alue  Maija Seppälä 

Aluevastaava/Etelä  Mauri Tunkelo 

Aluevastaava/Pohjoinen  Kimmo Hirsilä 

Lajivastaava   Ville-Herman Saarman (osa-aikainen) 

Seurakehittäjät  Mika Mikola 

  Aleksi Järviaho 

  Juha Kuoppala 

  Perttu Hautala  

  Mona Hupli-Kotiranta 

  Akseli Wiik 
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Yhteysassistentti  Anriika Heinonen 

Tapahtuma-assistentti  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 2021 lopulla hankittiin työntekijöiden käyttöön Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. 

 

ESITYS YLIJÄÄMÄSTÄ 

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