
Suomen Pesäpalloliitto ry 

Toimintasuunnitelma 2023 



Sisältö

• Järjestötoiminta ja aikataulut

• Strategia 2023-2026

• Nuoriso- ja leiritoiminta

• Huippupesis

• Koulutus ja valmennus

• Kilpailutoiminta

• Tuomaritoiminta

• Seuratoiminta

• Aluetoiminta

• Viestintä, markkinointi ja myynti

• Baseball ja softball

• Vaikuttaminen

• Hyvä hallinto

• Vastuullisuus



Järjestötoiminta ja aikataulut
• Suomen Pesäpalloliitto ry:n kevät ja syyskokoukset

• Liittojohtokunnan kokoukset

• Päätapahtumat

• Itä-Länsi 4.-6.8.2023, Sotkamo

• Naperoleiri (F- ja G-ikäiset),  Hamina 31.7.-4.8.2023

• Tenavaleiri (E-ikäiset), Pori 2.-7.7.2023

• Suurleiri, (D-ikäiset), Joensuu 18.-23.7.2023

• Nuorisoleiri (C-ikäiset), Oulu 24.-29.7.2023

• Päätösristeily kauden päätyttyä sysksyllä 2023

• Henkilökunta

• Liiton palveluksessa on 17 henkilöä. Lisäksi avoinna on 
tuomarijohtajan paikka

• Kansainvälinen toiminta

• Pesäpallon maailmancup pelataan Hyvinkäällä 
heinäkuun lopulla

• Toimipisteet

• Vantaa (päätoimipaikka), Seinäjoki, Siilinjärvi, Oulu

• Jäsenistö

• Liiton jäseniä ovat jäseniksi hyväksytyt seurat ja 
maakuntayhdistykset

• Jäsenyydet

• Suomen Olympiakomitea ry

• Suomen Pesäpallomuseoyhdistys ry

• Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

• Suomalaisen työn liitto ry

• LiiKe ry

• Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

• Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

• Keski-Suomen Liikunta ry

• Lounais-Suomen Liikunta ry

• World Baseball Softball Confederation Europe 
WBSC Europe

• World Baseball Softball Confederation WBSC

• Palvelualojen työnantajat PALTA ry



STRATEGIA
2023 – 2026



”Liiton tarkoituksena on kansallispelimme 
pesäpallon ja vastaavanlaisen lyömäpalloilun 

edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, 
nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen 

sekä toimiminen mainittuja toimintoja harjoittavien 
jäsentensä valtakunnallisena yhdyselimenä.”

PPL:n toimintasäännöt  2 §





yhteenlaskettu määrä, jotka ovat olleet pesäpallon kanssa kosketuksissaMITTARI:

Strategiset valinnat

1. Huippupesäpallon 
vetovoiman kasvattaminen

2. Seurojen elinvoiman vahvistaminen

3. Kasvun mahdollistaminen

Toiminta-ajatus

Elinvoimaiset seurat tarjoavat jokaiselle 
mahdollisuuden nauttia pesäpallosta 

Selvitetään seuroille tehtävillä kyselyillä tilanne ja 
tarpeet, rakennetaan näihin toimenpiteet.

Arvot 

1. Yhdessä

2. Rohkeasti

3. Avoimesti

4. Vastuullisesti

KOKO KANSAN PELI
VISIO MITTARIT



VISIO JA TOIMINTA-AJATUS 

Visio

Koko kansan peli
Pesäpallo on ainutlaatuinen suomalainen peli. Se on tunnustetusti 
Suomen kansallispeli. Pesäpalloyhteisön tehtävä on pitää huolta, että 
jokainen Suomessa oleva saa jonkin kontaktin pesäpalloon. 

Toiminta-ajatus

Elinvoimaiset seurat tarjoavat jokaiselle 
mahdollisuuden nauttia pesäpallosta 
Seurat järjestävät organisoitua toimintaa pesäpallossa, baseballissa ja softballissa. 
Elinvoimaiset ja hyvin toimivat seurat tekevät tämän parhaalla mahdollisella tavalla. 
Liiton ydintehtävä on auttaa ja tukea seuroja ja mahdollistaa seurojen onnistuminen.

• Pandemia-ajan jälkeen seurojen elinvoiman varmistaminen on tärkein tehtävä. 
Elinvoimaiset seurat turvaavat kaikkien kolmen lajin kestävän kasvun.



ARVOT AVATTUNA 

1. Yhdessä

Yksi liike – onnistumme yhdessä. 
Emme sulje ketään ulkopuolelle. 
Kunnioitamme toisiamme 
kentällä ja kentän ulkopuolella.

2. Rohkeasti

Uskallamme kokeilla, 
emme pelkää muutosta. 
Uskallamme epäonnistua, 
emme tyrmää uusia ideoita.

3. Avoimesti

Toimimme läpinäkyvästi 
ja viestimme aktiivisesti. 
Avoimuus luo mahdollisuuksia 
aitoon osallistumiseen.

4. Vastuullisesti

Pesäpalloliike on sitoutunut 
Olympiakomitean vastuullisuus-
ohjelmaan ja Ihmisoikeusliiton 
Älä riko Urheilua –kampanjaan.

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/
https://alarikourheilua.fi/


Huippupesäpallon
näkyvyyden kasvattaminen

VISIO
Koko kansan peli

TOIMINTA-AJATUS
Elinvoimaiset seurat tarjoavat jokaiselle 
mahdollisuuden nauttia pesäpallosta 

STRATEGISET VALINNAT

Huippupesäpallon vetovoiman 
kasvattaminen

Seurojen elinvoiman 
vahvistaminen

Kasvun 
mahdollistaminen

Vetovoimaisuutta vahvistava
viestintä ja markkinointi

Vetovoimaisuuden
hyödyntäminen koko toimintaan

Arjen sujuminen

Osaamisen kehittäminen

Sateenvarjomalli

Tiedolla johtaminen

Harrastajamäärän kasvattaminen

Resurssien varmistaminen
– riittävästi tuomareita ja
laadukasta valmennusta

Kestävä talous

Olosuhteiden kehittäminen

YHTEINEN TOIMINTATAPA: onnistumisten jakaminen



Huippupesäpallo kattaa Superpesiksen ja Ykköspesiksen. 
Huippupesäpallon näkyvyyttä ja saavutettavuutta kasvattamalla 
on tarkoitus houkutella lisää ihmisiä lajin pariin – huippupesis 
toimii näyteikkunana pesäpallolle. 

Lajin vetovoimaisuutta vahvistetaan viestinnän ja markkinoinnin 
avulla – nostetta luodaan kiinnostavin tarinoin, ilmiöin ja 
tähtipelaajien kautta.  

Huippupesiksen kasvaneen näkyvyyden ja saavutettavuuden 
myötä lajin vetovoimaisuuden tulisi näkyä koko toiminnassa –
se tuo pesäpallon pariin uusia harrastajia, tulevaisuuden 
huippu-urheilijoita, kumppaneita, katsojia, seuraajia, 
tuomareita, valmentajia ja muita toimihenkilöitä.

HUIPPUPESÄPALLON 
VETOVOIMAN KASVATTAMINEN

STRATEGINEN VALINTA

Huippupesäpallon 
näkyvyyden 
kasvattaminen

Vetovoimaisuutta 
vahvistava viestintä 
ja markkinointi

Vetovoimaisuuden 
hyödyntäminen 
koko toimintaan

Huippupesäpallon näkyvyys
ja tavoittavuus

Brändimielikuva

MITTARIT

Uudet toimijat lajin parissa

Lajiin tulevan rahamäärän
kasvaminen



Pandemia-ajan jälkeen seurojen elinvoiman varmistaminen 
on tärkein tehtävä. Elinvoimaiset seurat turvaavat pesäpallon, 
baseballin ja softballin kestävän kasvun.

Jotta seurat voivat olla hyvin toimivia ja elinvoimaisia, tulee 
varmistaa, että niiden arki on sujuvaa. Jotta seurat pysyvät 
elinvoimaisina, tulee niiden toiminnassa mukana olevien ihmisten 
osaamista kehittää entisestään. 

Pesäpalloliitto kanavoi tukea seuroille, joissa on palkattua henkilökuntaa. 
Nämä puolestaan tukevat ja jakavat osaamista lähiseuroille. 

Johtamisen tulee pohjautua yhä enemmän tietoon ja analysoituun 
dataan, jonka avulla seurat voivat kehittää toimintaansa. 

Kun seurat ovat elinvoimaisia, pystyvät ne myös kasvattamaan 
harrastajamääriään ja muiden lajin parissa toimivien määrää. 

SEUROJEN ELINVOIMAN 
VAHVISTAMINEN

STRATEGINEN VALINTA

Seurojen tyytyväisyys

Koulutustarjonta ja osallistuminen

Arjen sujuminen

Osaamisen 
kehittäminen

Sateenvarjomalli

Tiedolla 
johtaminen

Harrastajamäärän 
kasvattaminen

Sateenvarjomalliin
käytetyt resurssit

Tiedon tuottaminen

Harrastajamäärien kasvu

MITTARIT



Kun seurat ovat elinvoimaisia, on pesäpallolla, baseballilla ja 
softballilla mahdollisuus kasvaa. Kestävään kasvuun tarvitaan 
riittävästi resursseja. 

Tuomaritoimintaa ja valmennusta on kehitettävä. Lajien pariin on 
saatava lisää tuomareita ja valmentajia. Myös muiden lajien parissa 
toimivien, kuten pelinjohtajien ja vapaaehtoisten määrä on 
turvattava.

Seurojen ja kaikkien kolmen lajin talous tulee olla kestävällä pohjalla. 
Taloutta turvataan muun muassa erilaisilla tukimuodoilla, hankkeilla 
ja kumppanuuksilla.

Pesäpallon, baseballin ja softballin pelaaminen tarvitsee myös 
erinomaiset puitteet. Huippupesäpallossa tulee luoda 
ottelutapahtuma 2.0. Myös lasten ja nuorten sekä harrastajien 
harjoitteluolosuhteita on kehitettävä.

KASVUN 
MAHDOLLISTAMINEN

STRATEGINEN VALINTA

Valmentajien ja muiden
lajin parissa toimivien määrä

Resurssien 
varmistaminen –
riittävästi 
tuomareita ja 
laadukasta 
valmennusta

Kestävä talous

Olosuhteiden 
kehittäminen

Talousmittarit

Olosuhdestrategiat

Lisenssipelaajien
määrän kasvu

Maantieteellinen kattavuus

MITTARIT

Tuomareiden määrä



Teemme pesäpallossa, baseballissa ja softballissa 
paljon asioita hyvin ja olemme monessa asiassa 
edelläkävijöitä. Hyviä asioita ja onnistumisia 
tuodaan jatkossa entistä enemmän esille ja 
jaetaan toimivia käytäntöjä eteenpäin. 

Onnistumisten jakaminen on vuosien 2023–2026 strategian läpileikkaava 
toimintatapa, joka tulee ottaa kaikkeen tekemiseen mukaan. Onnistumisten 
jakaminen ja hyödyntäminen sekä yhdessä ideointi ovat keinoja helpottaa arkea 
ja viedä lajien toimintaa eteenpäin. 

Onnistumisten jakamista edesautetaan muun muassa järjestämällä yhteisiä 
tilaisuuksia ja tapahtumia sekä keräämällä toimivia käytäntöjä yhteen. 

ONNISTUMISTEN 
JAKAMINEN

YHTEINEN TOIMINTATAPA



STRATEGIAN 
TOIMEENPANO

1. Lapset ja nuoret

2. Huippupesis

3. Koulutus ja valmennus

4. Kilpailutoiminta

5. Tuomaritoiminta

6. Seuratoiminta

7. Aluetoiminta

8. Viestintä, markkinointi ja myynti

9. Baseball ja softball

J.    Vaikuttaminen

J.    Hyvä hallinto

J.    Vastuullisuus



Nuoriso- ja leiritoiminta



NUORISOTOIMINTA 
1. Taloudellisesti ja toiminnallisesti tuettu junioripäällikköverkosto
2. Sisäänheittotuotteiden kehittäminen ja toimivien mallien monistaminen
3. Aktiivinen verkostoituminen ja uusien toimintamallien luominen

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Junioripäällikkötuen hakuprosessi Jaettu tuki, tuettujen seurojen 
määrä

NP

Junioripäällikköverkoston kohtaamiset Livetapaamiset x 2 NP + SEKET

Naperoliikkarin jalkauttaminen 3-5 paikkakunnalle 2-3 vuotiaiden pesispassien 
määrä, uusien naperoliikkareiden
määrä

NP + KP

1-2 monikulttuurista ja 1-2 soveltavaa uutta käynnistyvää kerhotoimintaa Uusien kerhojen määrä NP + KP

Osallistuminen verkostotapaamisiin ja seminaareihin (Olympiakomitea, Tähtiseura, Liikkuva 
koulu, Paralympiakomitea) 

Osallistumiset NP 

Tavoitetila 2023: Harrastajamäärän kasvamista seuroissa tuetaan kehittämällä käytössä olevia sekä luomalla 
uusia toimintamalleja



LEIRITOIMINTA
1. Talouden näkökulmasta yhtenäisten ja kestävien tapojen vahvistaminen leireillä
2. Leirien laadukas yhtenäinen toteutus ja raportointi, vuosikelloon perustuva toiminta
3. Leiritoiminnan kehittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Uusien leirikumppaneiden aktiivinen kartoitus Uudet kumppanit, ”arvo” NP + 
myynti

Yhteinen alusta leirijärjestäjille kuukausittaisten toimenpiteiden seuraamiseen ja raportointiin Teams-alustan käyttö NP

Yhteiset palautekysely- ja raporttipohjat, ”leiri lukuina” Tilastot ja raportit NP

Leiriläisen opas Uusi opas NP

Tavoitetila 2023: Laadukkaasti järjestetyt leirit tarjoavat onnistumisia niin järjestäjälle kuin osallistujalle



Huippupesis



Lähtökohdat

Strateginen valinta: Huippupesäpallon vetovoiman vahvistaminen
• Huippupesäpallon näkyvyyden kasvattaminen
• Vetovoimaisuutta vahvistava viestintä ja markkinointi
• Vetovoimaisuuden hyödyntäminen koko toimintaan

Keskeiset mittarit
• Huippupesäpallon näkyvyys ja tavoittavuus
• Brändimielikuva
• Uudet toimijat lajin parissa
• Lajiin tulevan rahamäärän kasvaminen



Keskeiset toimenpiteet

• Seurojen organisaatioiden ammattimaistuminen
• Sarjan laadun parantaminen
• Seurojen auttaminen ja konsultointi
• Lisenssijärjestelmän kehittäminen

• Katsojamäärien kasvu ja lajien seuraajien kasvu eri tasoilla ja alustoilla

• Seurojen kilpailukyky -> kaikilla on mahdollisuus pärjätä 

• Yhteistyökumppanuuksien (taloudellisten resurssien) kasvu

• Olosuhdevaatimusten saavuttaminen

• Ottelutapahtumien kehittäminen

• Kunnioituksen lisääminen kentällä ja sen ulkopuolella

• Pesäpallon ympärivuotisuus

• Maakuntakeskusten kehityksen mahdollistaminen



Koulutus ja valmennus



KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN JA VASTUUT

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Hyvien toimintatapojen löytyminen. Yhteiset tapaamiset, 
arviointikeskustelut

PH, 
assistentti

Koulutusvelvoitteet täyttyvät Poikkeuslupien määrä ja 
yhteenlaskettu summa

PH, 
assistentti

Tavoitetila 2023: Koulutuspäällikön ja –assistentin selkeä vastuujako

Houkuttelevat koulutukset lisäävät koulutustoiminnan tuottoja Tulot PH

Talousarvion realistisuus ja toteutuminen Toteuma 2023 PH



KOULUTUSTEN KORKEA LAATU
1. Lähikoulutusten yhdenmukaistaminen
2. Verkkokoulutusten kehittäminen

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Kouluttajaverkoston kehittäminen Yhteiset tapaamiset, koulutettavien määrä, palautekyselyt, 
arviointikeskustelut

PH

Laadukkaat verkkokoulutukset -2-3 uutta vuosittain Verkkokoulutusten määrä. Koulutettavien määrä, 
palautekyelyt, arviointikeskustelut

PH

Teemakoulutusten kehittäminen Teemakoulutusten määrä (fyysinen / etä), koulutettavien 
määrä, palautekyselyt, arviointikeskustelut

PH

Pelaajien oman havainnoinnin ja päätöksenteon lisääntyminen 
juniorisarjoissa

Arviointikeskustelut, SurveyPal-kyselyt PH

Tavoitetila 2023: Koulutettavat asiat näkyvät pelikentällä



TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN
1. Pinja / SuomiSport
2. TTK

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Jokainen koulutuspolku viedään sujuvasti Pinjaan. Säästynyt aika, 
verkkokoulutusten kehittäminen

PH

Jokainen valmentaja pääsee itse katsomaan suoritusmerkintänsä Toteutuu pienellä ajankäytöllä. Tipi, PH

Tavoitetila 2023: Tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä



AKATEMIOIDEN TUKEMINEN

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

1- ja 2-kategorian akatemioiden määrä kasvaa 4->7 Akatemiavierailut, yhteiset 
kohtaamiset

PH

Akatemiavalmentajien verkoston kehittäminen Yhteiset kohtaamiset, 
arviointikeskustelut

PH, 
assistentti

Yläkouluikäisten aamuharjoittelu on useammalla paikkakunnalla mahdollista Yläkouluakatemioiden määrä PH

Tavoitetila 2023: Akatemioiden laatu yhtenäistyy 



Kilpailutoiminta



Lähtökohdat

• Pandemian jälkeen kehitysvelkaa
• Sarjojen kehittäminen
• Pelin kehittäminen
• Sääntöjen kehittäminen
• Kilpailumääräysten kehittäminen

• Kilpailutoiminnan johtaminen
• Rakennetaan uusi toimintamalli
• Kurinpito

• Tilastointi 
• TTK:n kehittäminen
• Ulkopelin tilastointi

• Kansainvälinen pesäpallo
• Maailmancup Hyvinkäällä heinäkuussa 2023
• Esittelyt WBSC:n kautta



Keskeiset toimenpiteet

• Seurakohtaamiset
• Lajin evoluutio

• Uskallus ja kokeilu
• Talven hyödyntäminen

• Lasten ja nuorten hallipelaaminen
• Huippupesiksen talvikauden vahvistaminen kaudelle 2024

• Joukkuemäärien kasvu G-E –ikäluokissa
• Pienpelien kehittäminen
• Baseball 5:n avulla laajennetaan koulu ja kerhotoimintaa nuorten parissa

• Lisenssimäärien kasvu
• Vastustajan ja tuomarien kunnioittaminen
• Jatkuvat mittaristot ja tiedolla johtaminen



Seuratoiminta



JUNIORI- JA VALMENNUSPÄÄLLIKKÖYHTEISTYÖ
1. Toimiva verkosto
2. Työnantajaosaamisen lisääminen

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Säännöllinen yhteydenpito ja  kuukausipalaverit läpi vuoden 10 kk-palaveria, soittokierros 2x vuosi Mona, Mika

Erilliset teemapalaverit hyvien käytänteiden ja onnistumisten jakamiseksi 3-5 palaveria Mona, Mika

Seura työnantajana osaamisen lisääminen esimiespalavereilla ja perehdytyksellä 3-4 esimiespalaveria, jokaisen uuden 
junioripäällikön perehdytys

Mona, Mika

Työn tukeminen (työhyvinvointi, jaksaminen, sparraaminen) Työnohjausraporttien fiilismittari Mona, Mika

Yhteistyön kehittäminen, materiaalipankin luominen ja viestinnän lisääminen Teams-alustan 
avulla.

Teams-alusta käytössä Mona, Mika

Tavoitetila 2023: Tiiviissä yhteistyössä mukana 32 junioripäällikköä esimiehineen.



ARJEN TOIMIJAT
1. Koppi mahdollisimman monelle toimijalle
2. Materiaalit tilaisuuksien tueksi

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Koulutuksien järjestäminen seuratoimijoille osaamisen lisäämiseksi ja arjen tukemiseksi
(Joukkueenjohtajat, pesiskoulurehtorit- ja ohjaajat, harrastepesisohjaajat)

8kpl tilaisuuksia Mona, Mika

Infot seuratoimijoille: toimijarekry, tuet ja avustukset, tähtiseura, uuden joukkueen 
perustaminen

4kpl tilaisuuksia Mona, Mika

Verkostotapaamiset hyvien käytänteiden ja onnistumisten jakamiseksi
Pesisliikkari, pesiskouluvastaavat, harrastepesis, ladypesis

4kpl tilaisuuksia Mona, Mika

Pelaajasta pelinjohtajaksi mallin jalkauttaminen jokaiselle alueelle 4x4 tilaisuutta Mona, Mika

Materiaalien luominen ja päivitys tilaisuuksien ja tapahtumien tueksi Materiaalit valmiina Mona, Mika

Tavoitetila 2023: Tilaisuudet tavoittavat 100 seuraa ja 1000 osallistujaa.  



ELINVOIMAINEN SEURA
1. Seuran toimivuus
2. Harrastajamäärien kasvu

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Maakunnalliset seurafoorumit lähiseurayhteistyön ja verkostoitumisen lisäämiseksi. 100 seuraa kohdattu Mona, Mika

Läpilyönti -seurakehitysprosessit vertaistukena ja toisilta oppimiseksi. 3x3 seuraa mukana prosessissa Mona, Mika

Teematiistait (esim. aiheina viestintä, tuomaritoiminta) seuratoimijoiden innostamiseksi 3kpl tilaisuuksia Mona, Mika

Seurakäynnit (esim. innostusillat) seurojen tarpeen mukaan. Pyyntöön vastataan Mona, Mika

Tavoitetila 2023: Kohdattujen seurojen määrä 100.



SATEENVARJOMALLI
1. Uusien ideoiden tukeminen
2. Onnistuneiden käytänteiden yhdessä jakaminen

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari Vastuu 

Kokeilukulttuurin lisääminen (esim. kouluyhteistyö, pesisliikkari, tuomaritoiminta) valittujen 
seurojen kanssa innovaatiotukipaketin avulla.

Tukipakettien määrä Mona, Mika

Junioripäällikköyhteistyöllä uusien konseptien luominen ja monistaminen useamman seuran 
käyttöön. 

Konseptien määrä Mona, Mika

Tavoitetila 2023: Harrastajamäärät kasvavat sateenvarjo –hankkeiden avulla



Aluetoiminta



Kilpailu

• Maakuntasarjat

• Aluesarjat

• Pienpelisarjat

• Sarjatoiminnan tiedotus  

• Sarjajärjestelmät

• Otteluohjelmat

• Tulospalvelu

• Tuki ja neuvonta

• Yli-ikäisyydet 

• Poikkeusluvat

• Valitukset

• Palkinnot

• Palautekyselyt joukkueille

• Tilastointi

• Palaverit 

Tuomari

• Koulutukset

• Kenttäkoulutukset

• Nimeämiset

• Tuomariryhmä

• Tuomaritoiminnan tuki

• Koulutusten organisointi

• Leirien tuomaritoiminta 

• Tuomarikorttien hankinta 

• Tuomarivastaavien 

yhteispalaverit

• Tuomariryhmän palaverit

• Tuomariesitykset

• Otteluvalvonta (C/D)

Harraste

• Harrastesarjat

• Markkinointi

• Tiedottaminen

• Otteluohjelmat

• Tulospalvelu

• Toiminnan käynnistys

• Palautekyselyt joukkueille

Leiri

• Alueen vk-leiri

• Alueleiri

• Tuki ja neuvonta

• Sovittava rooli leirillä 

• Ilmoittautumisen avaus

• Alueleirin palkinnot

• Leirihaku

• Leiriauditoinnit

• Viestintä ja markkinointi

Hallinto

• Alueen johtoryhmä

• Yhteistyö pj:n kanssa

• Toimintasuunnitelma

• Talousarvio

• Toimintakertomus  

• Kokousten valmistelu

• Kokousten koolle kutsu

• Dokumentointi

• Yhteydenpito johtoryhmä

• Tiimien kokoukset

• Tiimien hallinta

Seuratoiminta

• Seurakokoukset

• Seurakäynnit

• Seurakoulutukset

• Suunnittelu

• Järjestelyt

• Sisällöt

• Dokumentointi

Viestintä

• Nettisivut

• Some-kanavat

• Seuratiedotteet

• Nettisivujen ylläpito

• Somen päivittäminen 

• Tiedottaminen

• Viestintä seuroille

• Viestintä joukkueille

• Yhteystietolistojen ylläpito

ALUETOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄT



Tuomaritoiminta



Lähtökohdat

• Tuomareita ei ole tarpeeksi
• Aloittavien tuomareiden määrä
• Siirtyminen tuomariuralle

• Tuomaritoiminnan johtaminen nyt OTO-pohjalta

• Nuorisotuomarileirit mahdollisuus
• Tarvitaan riittävästi nuorisotuomareita
• Tarvitaan riittävästi kouluttajia leireille

• Tuomareiden koulutus
• Ennen kautta
• Kauden aikana
• Kauden jälkeen

• Uuden tekniikan kehittäminen
• Tuomariohjelmien teossa
• Videot
• Apuna tuomitsemisessa kentällä



Keskeiset toimenpiteet

• Tuomaritoiminnan johtaminen ja kehittäminen
• Päätoiminen tuomaripäällikkö
• Tarvittava OTO-verkosto tukena

• Tuomareiden määrän kasvattaminen on keskeinen tavoite
• Tuomaripolun toimivuus nuoresta tuomarista huipputuomariksi

• Tuomareiden kunnioittaminen
• Valmentajakoulutukseen mukaan

• Koulutuksen painopisteet
• Digitaalisuus, videot
• Jatkuva koulutus ja kehittäminen

• Tuomaritoiminnan koulutuksen aikataulun aikaistaminen
• Yhteistyö pelinjohtajien kanssa



Viestintä ja markkinointi



1. Pesäpalloliiton suunnitelmallisen ja johdonmukaisen viestinnän kehittäminen
2. Seurojen viestinnän ja markkinoinnin tukeminen sekä kehittäminen 
3. Pesäpalloliitto viestii aktiivisesti median suuntaan ja nostaa lajin näkökulmia 

ja tarinoita esille
4. Kiinnostavat sisällöt – Pesäpalloliiton, Superpesiksen ja Ykköspesiksen 

viestintäkanavien sisältöjen kehittäminen
5. Pesäpalloliiton hallinnoimien somekanavien kehittäminen

Toimintasuunnitelma - viestintä

Mittarit:
• Medianäkyvyys 
• Verkkosivukävijöiden 

määrä ja juttujen parissa 
vietetty aika

• Seuraajamäärät somessa
• Sitoutettujen ja 

tavoitettujen määrä 
somessa

• Tyytyväisyys toimintaan



SUUNNITELMALLINEN JA JOHDONMUKAINEN VIESTINTÄ
1. Suunnitelmallinen viestintä työkalujen, vastuiden ja yhteisten linjausten kautta.
2. Eri sidosryhmien palvelu entistä paremmin viestinnän selkeyttämisen avulla. 

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen, sateenvarjomallin hyödyntäminen viestinnässä Vastuut ja työnjako tehty 
ja otettu käyttöön

Kriisiviestintäohjeen päivittäminen Kriisiviestintäohjeistus 
tehty ja otettu käyttöön

Kumppaniviestintään panostaminen Kumppaneiden 
tyytyväisyys

Pesäpalloliiton verkkosivujen selkeyttäminen ja tiedon löydettävyyden parantaminen Verkkosivun 
kävijämäärät

Yhteiset linjaukset ja ohjeet viestinnän tekemiseen helpottamaan arjen tekemistä Linjaukset tehty ja otettu 
käyttöön

Viestintään ajantasaiset työkalut Työkalut hankittu

Tavoitetila 2023: Pesäpalloliiton viestintä niin henkilökunnalle, seuroille, eri sidosryhmille, suurelle yleisölle 
kuin mediallekin on selkeää ja johdonmukaista. Viestinnän tekeminen on suunnitelmallista ja tukee 
Pesäpalloliiton strategiaa tarkoituksenmukaisesti. Tekemistä ohjaa myös viestintästrategia. 



SEUROJEN VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN TUKEMINEN 
1. Huippupesisseurojen mediavastaavaverkostot toimiviksi
2. Seurojen viestintä- ja markkinointiosaamisen kehittäminen

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Superpesis- ja Ykköspesisseurojen mediavastaavaverkoston kehittäminen ja aktiivinen vuorovaikutus Tyytyväisyys toimintaan

Seurojen viestintä- ja markkinointiosaamisen kehittäminen mm. koulutusten avulla Vähintään 1 
koulutus/vuosi

Seurojen viestinnän ja markkinoinnin tukeminen

Viestintä- ja markkinointionnistumisten ja hyvien käytäntöjen jakaminen seurojen välillä

Tavoitetila 2023: Pesäpalloliitto on aidosti ja aktiivisesti seurojen tukena viestinnän ja markkinoinnin 
tekemisessä. Huippupesisseuroille tarjotaan viestinnän ja markkinoinnin koulutusta heidän toivomillaan osa-
alueilla. Onnistumisia ja toimivia käytäntöjä tuodaan entistä paremmin esiin ja jaetaan tietoa seurojen kesken. 



MEDIAVIESTINTÄ
1. Pesäpalloliitto viestii aktiivisesti ja avoimesti median suuntaan 
2. Pesäpalloliitto nostaa lajin eri näkökulmia ja tarinoita esille yhdessä 
seurojen kanssa

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Onnistumisten ja tarinoiden esiin nostaminen Medianäkyvyys

Superpesiksen ja Ykköspesiksen medianäkyvyyden kasvattaminen Medianäkyvyys

Mediaviestinnän työkalujen ajantasaistaminen Työkalut käytössä

Median kanssa toimiminen – osaamisen kehittäminen Koulutukset

Tavoitetila 2023: Pesäpallo, Superpesis ja Ykköspesis ovat säännöllisesti esillä mediassa muiden urheilulajien 
rinnalla. Media kertoo pesäpallosta ja siihen liittyvistä ilmiöistä monipuolisesti eri puolella Suomea. 
Pesäpalloliitto ja seurat tarjoavat medialle kiinnostavia näkökulmia ja juttuaiheita.



KIINNOSTAVAT SISÄLLÖT
1. Ajankohtaiset ja monipuoliset sisällöt eri kanaviin
2. Yhteiset toimintatavat kiinnostavien sisältöjen varmistamiseksi

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Kiinnostavat ja ajankohtaiset sisällöt verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa (pesis.fi, Superpesis, Ykköspesis) 
eri kanavien ominaisuudet ja kohderyhmät huomioiden. Tarinoiden, onnistumisten ja hyvin käytäntöjen jakamisen 
seurojen kesken.

Verkkosivujen 
kävijämäärät, juttujen 
parissa vietetty aika, 
Somekanavat: 
sitoutuneisuus ja 
tavoittavuus 

Ohjeistukset ja yhteiset linjaukset sisällöntuotantoon, vastuut ja tekijät selvillä Valmiit linjaukset ja 
ohjeet

Uutiskalenterin luominen Toimiva uutiskalenteri

Tavoitetila 2023: Pesäpalloliiton tuottamat sisällöt eri kanaviin ovat kiinnostavia ja houkuttelevat lukemaan 
ja/tai seuraamaan kanavia ja tuovat lisää ihmisiä lajin pariin ja kasvattavat lajin näkyvyyttä. Avainasemassa 
kiinnostavissa sisällöissä on myös seurojen kanssa tehtävä yhteistyö.



SOMEKANAVIEN KEHITTÄMINEN
1. Kiinnostava, johdonmukainen ja kohderyhmät huomioiva viestintä 
eri somekanavissa

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Pesäpalloliiton eri somekanavien sisältöjen kehittäminen, vastuut ja työnjako Seuraajamäärät, 
tavoittavuus, 
sitoutuneisuus

Superpesiksen somekanavien sisältöjen kehittäminen Seuraajamäärät, 
tavoittavuus, 
sitoutuneisuus

Ykköspesiksen somekanavien sisältöjen kehittäminen Seuraajamäärät, 
tavoittavuus, 
sitoutuneisuus

Eri somekanavien äänensävyn määrittely Äänensävy määritelty

Tavoitetila 2023: Pesäpalloliiton eri somekanavien, Superpesiksen ja Ykköspesiksen somekanavissa on 
kiinnostavaa ja ajankohtaista sisältöä. Somekanavissa viestintää tehdään kohderyhmät huomioiden ja jokaisen 
kanavan käyttö on tarkoituksenmukaista.



1. Superpesis-brändin kirkastaminen

2. Superpesiksen näkyvyyden ja houkuttelevuuden lisääminen

3. Itä-Länsi-tapahtuma pesäpallon näyteikkunana – tapahtuman ja sen kaupallisen 
arvon kehittäminen

4. Lajin muun markkinoinnin kehittäminen (Leirit, koulutukset, Ykköspesis, 
tuomaritoiminta)

Toimintasuunnitelma - markkinointi

Mittarit: 
• Seuraajamäärät somessa
• Sitoutettujen ja 

tavoitettujen määrä 
somessa

• Mainoskampanjoiden 
tavoittavuus

• Ruutu-lähetysten 
tavoittavuus

• Verkkosivukävijöiden 
määrä

• Otteluiden kävijämäärät



SUPERPESIS-BRÄNDIN KIRKASTAMINEN
1. Brändin kirkastaminen ja määrittely 

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Superpesis-brändin kirkastaminen – yhteistyössä Superpesis-seurojen kanssa

Superpesiksen brand book ja graafiset ohjeet määritelty ja selkeytetty Linjaukset on tehty ja 
otettu käyttöön

Tavoitetila 2023: Superpesiksen brändi on määritelty selkeästi niin seuroille kuin lajia seuraavillekin. Selkeytetty 
brändi auttaa tekemään myös tehokasta markkinointia.



SUPERPESIKSEN NÄKYVYYDEN JA HOUKUTTELEVUUDEN LISÄÄMINEN
1. Markkinointistrategia ohjaamaan Superpesiksen markkinointia
2. Superpesiksen näkyvyyden lisääminen eri kanavissa ja paikan päällä otteluissa

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Markkinointistrategia yhteistyössä Superpesisseurojen kanssa Strategia tehty

Markkinointikampanjat Superpesiksen näkyvyyden lisäämiseksi Kampanjoiden 
tavoittavuus, 
Superpesiksen 
kokonaistavoittavuus 
(kävijämäärät, Ruutu-
katsojat, verkossa 
tavoitetut)  

Ruutu-yhteistyön kehittäminen Ruutu-lähetysten 
tavoittavuus

Toimiva kumppaniyhteistyö Kumppaneiden ja 
seurojen tyytyväisyys

Tavoitetila 2023: Superpesis on kiinnostava ja seurattu sarja niin katsojien, seurojen, pelaajien, kumppaneiden 
ja muiden sidosryhmien kannalta. Superpesis tavoittaa niin vanhoja kuin uusiakin seuraajia paikan päällä ja eri 
kanavienkin ääressä. 



ITÄ-LÄNSI-TAPAHTUMAN KEHITTÄMINEN
1. Kävijätyytyväisyyden kasvattaminen
2..Itä-Länsi-tapahtuman kävijämäärän kasvattaminen

Konkreettiset mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet Mittari 

Kävijämäärän kasvattaminen, tavoitteena 10 000 kävijää Sotkamossa. Kävijämäärä + uudet 
kävijät + katsojat

Houkuttelevat mainoskampanjat, oikeat kanavien ja keinojen löytäminen ihmisten tavoittamiseen Mainoskampanjoiden 
tavoittavuus

Houkuttelevat kumppanipaketit, lisää kumppaneita Itä-Länteen Kumppanimäärän kasvu 
(euroina)

Itä-Länsi näkyy ja kuuluu mediassa ja luodaan kiinnostavia sisältöjä eri kanaviin Kokonaisnäkyvyys: 
some-tavoittavuus, 
medianäkyvyys, 
verkkosivukävijät

Kävijätyytyväisyyden kasvattaminen ja ylläpitäminen – tapahtumasta saadaan vähintään yleisarvosanaksi 8 Kävijätyytyväisyys

Tavoitetila 2023: Itä-Länsi on tapahtuma, johon kävijät ovat tyytyväisiä ja johon halutaan tulla uudelleen. 
Tavoitteena on, että Itä-Lännessä käy vuosittain keskimäärin 10 000 kävijää.   



Myynti: keskeiset toimenpiteet 

• Koko kansan peli

• Kaupallisen toiminnan kasvu liitto ja seurat
• Miesten brändin vahvistaminen 
• Naisten brändin hyödyntäminen

• Markkinointiosaamisen kasvattaminen

• Lajin seuraajien kasvu eri tasoilla
• Katsomo, TV, Some ja ulkokehä-seuraajat 

• Tv –sopimuksen taloudellisen arvon kasvattaminen - talvikausi

• Itä-Länsi –tapahtuman kaupallisen arvon kehittäminen

• Digitaalisten kanavien kaupallisen toiminnan rakentaminen

• Leirien kaupallinen potentiaali

• Vastuullisuusohjelma
• Arvopohja, keiden kanssa haluamme olla kumppaneita ja ketkä meidän



Baseball ja softball



Lähtökohdat

• Muuttuva, kaupungistuva ja kansainvälistyvä Suomi

• Seurojen kilpailukyky vs. muut kansainväliset lajit ja harrasteet

• Kansainvälisen uran ja maajoukkueen tuomat mahdollisuudet

• Baseball 5 -> yhteinen uusien nuorten pelaajien saaminen mukaan
• Perustaidot nuorille, kouluille, maahanmuuttajille > Seuroille jäseniä

• Peruskysymys, joka ratkaistava: Miten kolme lajia integroidaan yhteen 
seuraan vai kilpaillaanko keskenään?

• Edut vs haitat

• OK:n strategia & huippu-urheilu ja sen tuet

• Nuorten peliohjelmien luonti niin että kesäkaudella voidaan pelata myös BB/SB 
mestaruuksista pesiksen rinnalla



Toimenpiteet

• Kansainvälisyyden ja maahanmuuton hyödyntäminen

• Organisaatiorakenteen selkeyttäminen (PPL ja BS Ry)

• Resurssit
• Olympiakomitean huippu urheilun tukirahoitus
• Rahaa Suomen ulkopuolelta

• Opiskelu USA:ssa (NCAA-stipendit)

• Kilpailullinen uskottavuus
• EM-kisat
• Olympialaiset LA
• Nuorten maajoukkuetoiminta

• Harrastajamäärien kasvu 1+ 1 > 2 

• Pesäpallon vienti/esittely Baseball-organisaatioissa (WBSC Europe, WBSC)

• Systemaattinen kv. tiedonvaihto

• Softballin hallikausi loka/marras/joulukuu

• Baseball/softball vähentämässä dropoutteja



Vaikuttaminen



Toimenpiteet

• Olemme mukana mahdollisimman laajasti urheilujärjestöjen 
yhteisissä foorumeissa
• Henkilöstön osallistuminen 

• Luottamushenkilöiden osallistuminen

• Valtakunnallinen vaikuttaminen

• Yhteiskuntasuhteet

• Alueellisen vaikuttamisen tukeminen



Hyvä hallinto



Tavoiteet
• Avoin ja aktiivisesti viestivä

• Palveleva

• Läpinäkyvyys

• Ennustettavuus

• Riittävät taloudelliset resurssit
• OKM:n toiminta-avustus. Jatkossa varauduttava, että se voi laskea
• Toiminnan kautta tuleva
• Kumppanuudet
• Hankerahoitus, liitto, alue, seura

• Tasa-arvo ja yhdenvartaisuus

• Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 

Ketä varten olemme olemassa?



Vastuullisuus



Toimenpiteet

• Vastuullisuuden merkitys kasvaa voimakkaasti
• Miten toimimme eettisesti vastuullisesti

• Ympäristö, kestävä kehitys

• Leikkaa läpi koko toiminnan

• Lajin vastuullisuusohjelma
• Olemme sitoutuneet Olympiakomitean vastuullisuusohjelmaan sekä 

Ihmisoikeusliiton Älä riko Urheilua –kampanjaan

• Valmistetaan myös lajille oma

• Koulutus, viestintä ja ohjeistukset toimintatavoista




