
 
 
Suomen Pesäpalloliitto ry. hakee järjestäjiä vuosien 2020 –2021 Itä-Länsi tapahtumille 
 
Suomen Pesäpalloliitto omistaa Itä-Länsi tapahtuman järjestelyoikeudet ja valitsee tapahtumalle 
vastuullisen järjestelyseuran hakemusten perusteella.  
 
Hakuaika päättyy 30.9.2018. 
 
Tapahtuman taustatiedot ovat seuraavat: 
 

1. Tapahtuma-aika on vuosittain 15.6. – 20.7. välisenä aikana (pe – su). Lopullinen aika päätetään 
yhdessä järjestävän seuran kanssa. 
 

2. Tapahtumassa pelataan Miesten, Naisten, A-poikien, B-poikien ja B-tyttöjen itä-länsi ottelut 
erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti yhtenä viikonloppuna. 
 

3. Tapahtumalta vaaditaan Superpesistason kenttäolosuhteet oheistiloineen (katsomot, 
kuuluttamo, joukkuetilat, mediatilat, toimistotilat, varastotila, joka oltava käytössä 1.1. alkaen) 
 

4. Yritys- ja kutsuvieraille tulee olla noin 200 hengen erillinen kutsuvierastila ruokailua varten 
lauantaille ja sunnuntaille.  
 

5. Katsomokapasiteetti: noin 5000 istumapaikkaa, joista 1500 tulee olla katettuja paikkoja 
 

6. Olosuhteisiin liittyen kentällä on oltava myös 40 m2 kokoinen screeni/videotaulu  
 

7. Kentällä on oltava kiinteät laajakaistayhteydet sekä erikseen sovittavat tilat television ja muun 
median työskentelyn varmistamiseksi 
 

8. Järjestävä seuraa vastaa yhdessä isäntäkaupungin kanssa olosuhteiden luomisesta ja niistä 
syntyvistä kustannuksista 
 

9. Majoituskapasiteettia Itä-Länsi tapahtuma (pelaajat, vieraat, media) vaatii noin 200 huonetta 
(pe-su) enintään noin 20 km etäisyydellä kentästä 
 

10. Tapahtuman toteutus vaatii noin 150-200:n henkilön talkoolaisen työpanoksen 
11. Seuran tulee osallistua tapahtuman yhteistyökumppaneiden hankintaan yhdessä 

Pesäpalloliiton kanssa erikseen sovittavalla tavalla 
 

12. Seura saa vastatakseen tapahtuma-aikaisen kenttämyynnin  
 

13. Tapahtumien yksityiskohtaisemmista järjestelyistä ja taloudellisista ehdoista sovitaan 
tapahtuman järjestelysopimuksella 
 

14. Hakemuksesta on selvittävä hakijan yhteyshenkilö, joka antaa tarvittaessa myös lisäselvityksiä 
 
 
Seuran tulee esittää hakemuksessaan myös alustava näkemys järjestävän isäntäpaikkakunnan 
osallistumisesta tapahtuman järjestelyihin. 
 
Osallistuminen: 

 



1. tapahtuman markkinointi- ja työhyvinvointiin liittyvä yhteistoimintasopimus (alustava tai 
lopullinen päätös kaupungin/kunnan osuudesta, 30 000 euron arvoinen kokonaisuus) 
 

2. kaupungin/kunnan sitoutuminen tarvittaviin lisäkatsomorakennelmiin tai muihin tarvittaviin 
tapahtuman lisärakennelmiin ja niiden kustannuksiin 
 

3. kaupungin/kunnan muu yhteistyö (esim. vastaanotto tms.) 
 
 
Kaikkiin tapahtuman järjestelyihin ja talouteen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Sanna Regwan, 
+358 50 5673497. 
 
Hakemusten perusteella valittujen ehdokkaiden kanssa käydään tarvittaessa yksityiskohtaisemmat 
neuvottelut ennen lopullista valintaa. 
 
Edellä oleviin kohtiin perustuen vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää 30.9.2018 mennessä joko 
postitse tai sähköpostilla osoitteeseen: 
 
Arto Ojaniemi 
Suomen Pesäpalloliitto ry 
Robert Huberin tie 2 
01510 Vantaa 
arto.ojaniemi@pesis.fi 
 
 
Vantaalla 31.8.2018 
Suomen Pesäpalloliito ry 
Liitojohtokunta 
 


