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”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.”
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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
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