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LISENSSITARKASTUKSET KAIKISSA SARJOISSA 
AJALLA 3. – 16.6.  
 

Aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti (seuratiedote 24.4.) 
lisenssitarkastukset suoritetaan kaikissa pesäpallo-otteluissa ajalla 3.-
16.6.2019. Seurat toimittavat ottelun kirjurille lisenssiluettelot joko 
paperisina tai sähköisenä lisenssien tarkastusta varten. Kirjuri tarkistaa 
lisenssiluettelon vertaamalla sen tietoja pöytäkirjassa oleviin pelaajiin. 

 
Helpoin tapa lisenssiluetteloiden keräämiseen on käyttää 
Seurakohtainen lisenssiluettelo -palvelua.  
 
Toimintaohjeet on toimitettu seurasi lisenssiyhteyshenkilölle: 
https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/lisenssiyhteyshenkilot/ 
 

 
KONTIOIDEN SM-TURNAUKSEN ILMOITTAUTUMISAIKAA 
ON JATKETTU KESÄKUUN LOPPUUN 
 

Kontioiden SM-turnaus järjestetään la-su 10. – 11. elokuuta 
Varkaudessa. Ilmoittautumisaikaa turnaukseen on jatkettu kesäkuun 
loppuun asti. 
 
Ilmoittautuminen ja sarjamaksun (197 €) suoritus: 
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/kontioiden-sm-
turnausilmoittautuminen/ 
 
 

SIIRTOAIKA NUORTEN SARJOIHIN PÄÄTTYY 1.6. 
 

Siirtoaika nuorten sarjoihin päättyy 1.6. Mikäli nuoresta pelaajasta (A-C-
ikäiset) tehdään seurasiirto tämän jälkeen aikuisten sarjaan toiseen 
seuraan, säilyy ko. nuorella oikeus edustaa nuorten sarjassa 
(sarjoissa) sitä joukkuetta (niitä joukkueita), 
jossa hänellä on ollut edustusoikeus ennen 
nuorten seurasiirtoajan päättymistä.  
 
Samoin mikäli nuoren pelaajan (A-C-ikäiset) 
aikuisten sarjan määräaikainen seurasiirto 
puretaan toiseen seuraan 1.6. jälkeen, säilyy 
ko. nuorella oikeus edustaa nuorten sarjassa 
(sarjoissa) sitä joukkuetta (niitä joukkueita), 
jossa hänellä on ollut edustusoikeus ennen 
nuorten seurasiirtoajan päättymistä.  

https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/lisenssiyhteyshenkilot/
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/kontioiden-sm-turnausilmoittautuminen/
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/kontioiden-sm-turnausilmoittautuminen/
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Aikuisten sarjojen siirtoaika päättyy 21.7.  
 
Siirtokauden päättymisen jälkeen pelaajasta voidaan tehdä seurasiirto, 
mikäli pelaaja ei ole pelannut kahden edellisen pelikauden aikana. 
Siirron tekemiseksi on otettava yhteys kilpailupäällikköön.  
 
 

Harrastepesiksen turnausjärjestelyiden ohje seuroille 
 

Suunnitelmissa harrastepesisturnauksen järjestäminen? Käy läpi ohjeet 
ja muistilista turnausjärjestelyiden onnistumiseksi (pdf)! 

 
Harrastepesiksen SM-turnaus pelataan Tampereella 27.-28.7. ja 
valtakunnallinen Lady-Pesis-turnaus Turussa 7.-8.9. 
 

 
Yläkoululeirityksen haku avattu 
 

Pesäpallon yläkoululeiritys tulee taas lukuvuonna 2019-2020. 
Valmennuskeskuksia ovat Joensuu, Kuortane, Varala (Tampere) ja 
Vuokatti (Sotkamo) sekä uutena Pajulahti (Nastola). Yläkoululeiritys on 
paljon muutakin kuin urheilua – urheilijaksi kasvamista, itsenäistymistä 
ja sosiaalisia verkostoja. Koulunkäynnin eteneminen moitteettomasti on 
edellytys yläkoululeirityksessä jatkamiselle. 

 
Katso lisätiedot yläkoululeirityksestä pesis.fi-sivujen uutisesta ja 
ohjeistuksista 

 
 
Itä-Länsi-yleisöäänestys 3.-9.6. 
 

Suomen suosituimmat tähdistöottelut, pesäpallon Itä-Lännet, pelataan 
Seinäjoella 5.-7.7. Itä-Länsi-liput myy Ticketmaster Suomi! 

 
Yleisöllä on tänäkin vuonna mahdollisuus 
äänestää yksi pelaaja jokaiseen miesten ja 
naisten joukkueeseen. Urheiluyksikön johtaja 
Mikko Huotari nimeää jokaisesta joukkueesta 
kolme pelaajaa mukaan äänestykseen. 
Yleisöäänestys käydään ajalla 3.-9.6. Linkki 
äänestykseen julkaistaan www.superpesis.fi ja 
www.ita-lansi.fi -sivuilla maanantaina. 

 
 

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/05/Harrastepesiksen-turnausj%C3%A4rjestelyjen-ohje.pdf
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/05/Harrastepesiksen-turnausj%C3%A4rjestelyjen-ohje.pdf
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/05/pesapallon-ylakoululeirityksen-haku-auki-urheilijana-kasvamista-paljon-muutakin-kuin-pelitaitoja/
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/05/pesapallon-ylakoululeirityksen-haku-auki-urheilijana-kasvamista-paljon-muutakin-kuin-pelitaitoja/
https://www.ticketmaster.fi/artist/ita-lansi-lippuja/968523
http://www.superpesis.fi/
http://www.ita-lansi.fi/

