
Päivitetty: 10.03.2009 Sivu: 1/1

SUOMEN BASEBALL – JA SOFTBALL-LIITTO

Ohjeita uusille seuroille

Haluatteko perustaa uuden joukkueen ja alkaa pelata baseballia ja/tai softballia? Jos vastauksenne on 
kyllä, niin hieno homma! Alla on käytännön toimintaohjeita.

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä liittoon (esim. puheenjohtajaan tai toimistoon) ja kerro, minkälainen porukka 
haluaa baseballia/softballia pelata. Yhdessä voidaan miettiä, kannattaako muodostaa uusi 
jäsenseura vai liittyä johonkin olemassa olevaan seuraan. Yksittäiset pelaajat voivat ottaa 
suoraan yhteyttä joukkueisiin (katso baseball/softball/junnut -joukkueet).

Askeleet joukkueen perustamiseksi
Ensimmäinen askel on osallistua liiton järjestämiin harrasteturnauksiin (ks erillinen dokumentti 
liiton sivuilla). Tällaisiin yksittäisiin tapahtumiin on kohtuullisen helppoa kerätä porukka kasaan.

Kun pysyvästi pelaamaan haluavia on riittävästi (vähintään 12-15), niin joukkue voi osallistua 
vakituiseen sarjaan. Tämä edellyttää myös urheiluseuran perustamista tai sitä, että joukkue 
liittyy johonkin SBSL jäseneksi kuuluvaan seuraan. Tällä hetkellä SBSL:llä on säännöllistä 
kilpailutoimintaa Suomessa pääkaupunkiseutu – Tampere akselilla. Mikäli haluatte perustaa 
joukkuetta muualle, voi aluksi vaikeutena olla saada riittävästi otteluita - kovin kauas ei 
nykyisillä seuroilla ole varaa kovin usein matkustaa. Tästä huolimatta kannustamme kaikki 
kiinnostuneita olemaan yhteydessä liittoon. Yksittäisiä harrasteturnauksia voidaan järjestää 
missä vain!

Tukitoimet uudelle seuralle
• Suunnitteluapua toiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen.

• Materiaalitukea pelaajavärväykseen.

• Ensimmäisenä vuonna seura saa kilpasarjojen sarjamaksuista 50% alennuksen.

• Mahdollisuus hankkia liiton kautta edullisesti pelivälineitä.

• Lisäksi uudella seuralla on samat jäsenedut kuin muillakin.

• Onko sinulla uusia ideoita tukitoimista? Kerro niistä meille!

Uuden seuran toiminnan tavoitteet SBSL:n näkökulmasta
On luonnollista, että aluksi uuden seuran voimavarat kuluvat seuran oman toiminnan 
käynnistämiseen. SBSL toivoo kuitenkin, että uusista seuroista tulee mahdollisimman pian lajin 
kannalta tuottoisia seuroja. Tuottoisuus tarkoittaa sitä, että seura tuo lajin pariin enemmän 
henkilöresursseja kuin mitä sen mukana oleminen muiden harrastajien toimintaa vaatii. 
Käytännössä tämä on

• aktiivista osallistumista lajitoiminnan ylläpitämiseen (ottelutoimitsijat, liiton toimet)

• pysyvää juniorityötä, joka tuo lajin pariin uusia pelaajia ja turvaa seuran ja liiton 
olemassaolon tulevaisuudessa. 

Pidemmän päälle SBSL:llä ei ole varaa tappiollisiin seuroihin, joten liitto haluaa laatia uusien 
seurojen kanssa heti realistisen suunnitelman riittävän vahvuuden saavuttamiseksi. Näin myös 
lajin kasvu säilyy terveellä pohjalla.


