
Muutokset kilpailumääräyksiin 2020   8.11.2019 
 
 
6.1 Nuoren pelaajan edustusoikeus saman sarjatason kahdessa eri joukkueessa 
 
Poikien ja tyttöjen Superpesiksessä voidaan pelaaja nostaa oman seuran kakkosjoukkueesta oman seuran 
ykkösjoukkueeseen missä kauden vaiheessa tahansa – ei kuitenkaan karsintaotteluihin. Mikäli pelaaja pelaa 
ykkösjoukkueessa yhdenkin ottelun, ei hänellä ole enää samalla kaudella oikeutta pelata seuran 
kakkosjoukkueessa.  

 
Poikkeuksena TSU:ssä pelaaja voidaan siirtää ykkösjoukkueesta kakkosjoukkueeseen alkusarjan jälkeen 
(karsintaottelut ylempään jatkosarjaan sisältyvät alkusarjaan), ennen jatkosarjojen alkamista.  
 
6.2 Pelaajan edustusoikeus poikien Superpesiksessä kahdella eri sarjatasolla 
 
Oman seuran PSU B:stä voi pelaaja siirtyä oman seuran PSU A:han missä kauden vaiheessa tahansa. 
Oman seuran PSU A:sta voi pelaaja siirtyä PSU B:hen karenssisääntöjen mukaisesti (ks. § 11.5). 
 
Mikäli samalla seuralla on joukkueet PSU A:ssa ja PSU B:ssä, voidaan kahdelle (2) pelaajalle tehdä poikien 
Superpesiksen kaksoisedustussopimus oman seuran sisällä (ks. § 22.6). 
 
§ 11 Pelaaminen eri sarjatasoilla  
 
Karenssit tulevat voimaan pelaajan siirtyessä pelaamaan aikuisten sarjoissa ylemmältä sarjatasolta seuransa 
alemmalle sarjatasolle. Alemmalta sarjatasolta siirtyminen ylemmälle tapahtuu ilman karensseja, ja sen voi 
tehdä milloin tahansa kauden aikana. 

 
Karenssit koskevat vain omassa seurassa (ja mahdollisessa farmiseurassa) pelaamista. Pelaajan vaihtaessa 
seuraa, karenssit tai pelatut pelit eivät siirry mukana, mutta vanhaan seuraan karenssit ja pelatut pelit jäävät 
voimaan. 

 
Karenssivuorokausien laskenta aloitetaan ottelua seuraavasta päivästä.  

 
11.1 Aikuispelaajat  

 
Karenssi alemmalle sarjatasolle määräytyy ylemmällä sarjatasolla pelattujen pelien mukaisesti seuraavasti: 
 

Pelattuja pelejä runkosarjan pelimäärästä Karenssi (vuorokausi) 

25 % tai alle 5 vrk 

Yli 25 % - 75 % 12 vrk 

Yli 75 % Ei voi siirtyä alemmalle sarjatasolle 

 
Ylemmän sarjatason runkosarjan päätyttyä (oman joukkueen viimeinen peli) ylempänä pelannut 
pelaaja voi edustaa seuransa alemman sarjatason joukkuetta vain seuraavasti: 

- Pelaajalla ei ole karenssia voimassa JA 
- Pelaaja on pelannut ko. alemman sarjatason joukkueessa vähintään 25 % joukkueen 

runkosarjan otteluista (ks. taulukko § 11.6). 
- Loukkaantumistapauksissa on mahdollisuus hakea lääkärintodistuksella poikkeuslupaa 

PPL:n kilpailupäälliköltä. 
  
Mikäli pelaaja on siirtymässä pelaamaan alemmalle sarjatasolle ja on pelannut kauden aikana seuransa 
useammalla ylemmällä sarjatasolla, lasketaan pelaajan kaikkien ylempien sarjojen pelatut pelit yhteen ja 
seuraavaksi korkeimman sarjatason runkosarjan pelimäärästä lasketaan syntyvä karenssi.  



 
11.2 Poikkeus: 1999-2000 syntyneet miespelaajat  

 
Kuten § 11.1, mutta mikäli pelaaja pelaa ylemmän sarjatason ottelussa vain jokerina, korkeintaan yhden 
vuoroparin yhdeksikössä, ko. peli ei aiheuta karenssia eikä sitä lasketa pelatuksi peliksi pelimääriä 
laskettaessa. 

 
11.3 Nuoret Superpesiksestä alaspäin (2001 tai myöhemmin syntyneet) 

 
Kuten § 11.1, mutta mikäli pelaaja pelaa Superpesiksen ottelussa vain jokerina, korkeintaan yhden vuoroparin 
yhdeksikössä, ko. peli ei aiheuta karenssia eikä sitä lasketa pelatuksi peliksi pelimääriä laskettaessa. 

 
11.4 Nuoret Ykköspesiksestä tai sitä alemmista sarjoista alaspäin (2001 tai myöhemmin syntyneet) 

 
Pelaajat voivat siirtyä ilman karenssia alemmille sarjatasoille ylemmän sarjan runkosarjan päättymiseen asti 
(oman joukkueen viimeinen peli). 

 
Ylemmän sarjatason runkosarjan päätyttyä (oman joukkueen viimeinen peli) ylempänä pelannut 
pelaaja voi edustaa seuransa alemman sarjatason joukkuetta vain seuraavasti: 

- Pelaajalla ei ole karenssia voimassa JA 
o Karenssi alemmalle sarjatasolle määräytyy kauden aikana ylemmällä sarjatasolla 

pelattujen pelien mukaisesti (taulukko alla) ja karenssivuorokausien laskenta 
aloitetaan viimeisestä ylemmällä sarjatasolla pelatun pelin jälkeisestä päivästä. 

- Pelaaja on pelannut ko. alemman sarjatason joukkueessa vähintään 25 % joukkueen 
runkosarjan otteluista (ks. taulukko § 11.6). 

- Loukkaantumistapauksissa on mahdollisuus hakea lääkärintodistuksella poikkeuslupaa 
PPL:n kilpailupäälliköltä. 

 

Pelattuja pelejä runkosarjan pelimäärästä Karenssi (vuorokausi) 

25 % tai alle 5 vrk 

Yli 25 % - 75 % 12 vrk 

Yli 75 % Ei voi siirtyä alemmalle sarjatasolle 

 
Mikäli pelaaja pelaa ylemmän sarjatason ottelussa vain jokerina, korkeintaan yhden vuoroparin yhdeksikössä, 
ko. peli ei aiheuta karenssia eikä sitä lasketa pelatuksi peliksi pelimääriä laskettaessa. 

 
11.5 Poikien Superpesis (karenssit PSU A:sta ja B:hen) 

 
Kuten § 11.1, mutta mikäli pelaaja pelaa PSU A ottelussa vain jokerina, korkeintaan yhden vuoroparin 
yhdeksikössä, ko. peli ei aiheuta karenssia eikä sitä lasketa pelatuksi peliksi pelimääriä laskettaessa. 

 
11.6 Karensseihin liittyvät pelimäärät 

 
Pelimäärät miesten sarjoissa (runkosarja): 
 

 MSU MYP MSS* MMK* 

25 % tai alle (5 vrk) 1-7 1-6   

Yli 25 % - 75 % (12 vrk) 8-22 7-18   

Ei voi siirtyä 23 tai yli 19 tai yli   

 



Pelimäärät naisten sarjoissa (runkosarja): 
 

 NSU NYP MSS* MMK* 

25 % tai alle (5 vrk) 1-6 1-5   

Yli 25 % - 75 % (12 vrk) 7-18 6-16   

Ei voi siirtyä 19 tai yli 17 tai yli   

 
Vähintään 25 % runkosarjan peleistä: 
 

 MYP MSS* MMK* M aluesarja* 

Väh. 25 % 6    

 NYP NSS* NMK* N aluesarja* 

Väh. 25 % 5    
 
*Lohkojen pelimäärät saattavat vaihdella ja ne varmistuvat sarjaohjelmien teon yhteydessä. Tarkat pelimäärät 
päivitetään lohkoittain suomen- ja maakuntasarjoista pesis.fi/kilpailu -sivuille. 
 
§ 13 Pelinjohtajien koulutusvaatimukset 
 
Kaudella 2020 ovat voimassa seuraavat minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on toimittava 
joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana. 

 
Koulutusvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia koulutustasoille. Ylemmän tason suoritukset täyttävät 
alemman tason koulutusvaatimukset.  
 
13.1 Nuorten sarjat ja leirit 

 

Sarjat ja leirit: Koulutusvaatimus (suoritettuna): 

Kaikki aluesarjat 
Naperoleiri 
F-G -ikäisten alueleiri 

1-tason koulutuskokonaisuus ”Toimiva 
joukkue” tai PML 

Suurleiri 
Tenavaleiri 
C-E -ikäisten alueleirit 

1-taso tai JPVT 

C-ikäisten SM-karsinta 
Nuorten Superpesis 
Nuorisoleiri 

2-taso juniorit- tai huippuvalmentajapolku tai 
NPVT 

 
HUOM! 2-tason pelinjohtokoulutus, joka on suoritettu 2018 tai 2019 on vielä voimassa kaudella 2020 eli 
täyttää koulutusvaatimuksen Nuorten Superpesiksessä. 2-tason pelinjohtajapäiviä ei enää järjestetä, vaan 
nämä korvataan kaudesta 2020 eteenpäin varsinaisilla koulutuksilla.  

 
Mikäli minimitutkintovaatimukset eivät täyty, tulee 1 henkilölle/joukkue anoa poikkeuslupaa sarjojen ja 
alueleirien osalta 15.4. mennessä ja valtakunnallisten leirien osalta 31.5. mennessä. 

 
Juniorisarjoihin ja -leireille on mahdollista hakea kerran ilmainen poikkeuslupa yhdelle kaudelle. 

  
Tämän jälkeen poikkeusluvan hinta on samalle henkilölle alla olevan määrittelyn suuruinen/kausi, eikä näitä 
maksuja pysty hyödyntämään koulutuksissa. Myönnetty poikkeuslupa on voimassa myös alemmilla tasoilla. 

• Naperoleiri, alueleirit ja aluesarjat 65 € 
• Tenavaleiri 100 € 
• Suurleiri 130 € 



• Nuorisoleiri ja C-ikäisten SM-karsinta 250 € 
• Nuorten Superpesis 250 € 

 
Kalliimpi poikkeuslupa kattaa myös halvemmat poikkeusluvat. 
 
13.2 Aikuisten sarjat 

 

Sarjat: Koulutusvaatimus (suoritettuna): 

Aluesarja 
Maakuntasarja 

Ei koulutusvaatimusta 

Suomensarja 2-taso juniorit- tai huippuvalmentajapolku tai 
NPVT 

Ykköspesis 
Superpesis 

3-taso (Lajivalmentajatutkinto) sekä 
pelinjohtajapäivät* 

 
HUOM! 2-tason pelinjohtokoulutus, joka on suoritettu 2018 tai 2019 on vielä voimassa kaudella 2020 eli 
täyttää koulutusvaatimuksen naisten ykköspesiksessä, suomensarjoissa ja nuorten Superpesiksessä. 2-tason 
pelinjohtajapäiviä ei enää järjestetä, vaan nämä korvataan kaudesta 2020 eteenpäin varsinaisilla koulutuksilla.  

 
Mikäli minimitutkintovaatimukset eivät täyty, tulee 1 henkilölle/joukkue anoa poikkeuslupaa 15.4. mennessä. 
Poikkeusluvan hinta on alla olevan määrittelyn suuruinen/kausi. Myönnetty poikkeuslupa on voimassa myös 
alemmilla tasoilla. 

 
• Suomensarja – 250 € (maksaja voi hyödyntää maksun vuoden sisällä 

Huippuvalmentajapolun koulutuksessa) 
• Ykköspesis – 390 € (maksaja voi hyödyntää maksun vuoden sisällä PLVT-maksuissa) 
• Superpesis – 780 € (maksaja voi hyödyntää maksun vuoden sisällä PLVT-maksuissa) 

 
Kalliimpi poikkeuslupa kattaa myös halvemmat poikkeusluvat. 
 
*Superpesiksen ja Ykköspesiksen koulutusvaatimuksiin sisältyy osallistuminen pelinjohtajapäiville. Edustus 
jokaisen joukkueen valmennuksesta on pakollinen. Osallistumismaksu on 100 €, mikäli henkilö ei suorita 
samanaikaisesti lajivalmentajatutkintoa. Mikäli joukkueelta ei ole edustusta pelinjohtajapäivillä, seuraa siitä 
seuralle 400 €:n sanktiomaksu Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä. Naisten Ykköspesiksen 
seurojen sanktiomaksu on 200 €. 
 
16.6 Nuoren pelaajan pelaaminen jokerina Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä 
 
Superpesiksessä tai miesten Ykköspesiksessä vain jokeripelaajana tai maksimissaan yhden vuoroparin 
yhdeksikössä/peli pelaavan v. 1999 tai myöhemmin syntyneen poikapelaajan ja v. 2001 tai myöhemmin 
syntyneen tyttöpelaajan kasvattajaseuralla ei ole oikeutta kasvattajaseuramaksuun.  
  
Kasvattajaseuramaksun alaisen pelaajan jokerisäännössä yhdeksi vuoropariksi lasketaan myös yhdeksikössä 
neljännen jakson tasoittavalla ja toisen jakson ensimmäisen aloittavalla vuoroparilla pelaaminen. 
 
§ 17 Yleistä seuraedustuksen muuttamisesta 
 
Pelaajan seuraedustuksen muutos tehdään täysseurasiirrolla, määräaikaisella seurasiirrolla tai nuorten 
pelaajien määräaikaisella seurasiirrolla (4-lomake) pelaajan, uuden seuran ja vanhan seuran yhteisellä 
suostumuksella. Mikäli pelaaja on osallistunut seurassa vain pesis- tai harrastepassilliseen toimintaan, ei 
hänestä tehdä seurasiirtoa seuravaihdoksen yhteydessä. 
 



Kaksoisedustussopimus mahdollistaa nuoren pelaajan pelaamisen kahdella eri aikuisten sarjatasolla joko 
omassa tai toisessa seurassa, ilman karensseja ylemmän sarjatason runkosarjan päättymiseen asti. 
 
Farmisopimus on kahden seuran välinen sopimus pelaajien peluuttamisesta. 
 
18.1 Maksujen poikkeukset 
 
Mikäli pelaajalla on välivuosia (ei pelannut missään virallisissa sarjoissa) kaksi (2) tai enemmän, seurasiirron 
kirjaamismaksu on Superpesikseen, Ykköspesikseen tai suomensarjaan 50 euroa ja muihin sarjoihin 20 
euroa.   
 
Sarjatoiminnan (tai sarjapaikkojen) uudelleen järjestelyissä, sarjaa johtava elin voi määrätä poikkeavan 
kirjaamismaksun. 
 
§ 21 Nuoren pelaajan määräaikainen siirto (4-lomake) 
 
Pelaaja (B-, C- ja D-ikäiset) voi pelata oman seuran aikuisten ja nuorten sarjojen lisäksi toisen seuran B- ja C-
ikäisten joukkueessa valtakunnallisissa sarjoissa (PSU A, TSU ja C-ikäisten SM-sarja), mikäli omassa 
seurassa ei ole kyseisen ikäluokan nuorten joukkuetta liiton valtakunnallisissa sarjoissa. 

 
Seuran B-ikäisten joukkueessa voi pelata korkeintaan kahdesta muusta seurasta pelaajia nuoren pelaajan 
määräaikaisella siirrolla. 

 
Seuran C-ikäisten joukkueessa voi pelata korkeintaan yhdestä muusta seurasta pelaajia nuoren pelaajan 
määräaikaisella siirrolla. 4-lomake kirjataan aina C-nuorten SM-sarjaan ja maksetaan ko. sarjan mukainen 
kirjaamismaksu. Siirrolla saa pelata myös ko. seuran C-nuorten aluesarjajoukkueessa. 

 
Siirto on aina joukkuekohtainen. Nuoren pelaajan määräaikaisella seurasiirrolla siirtynyt pelaaja voidaan siirtää 
§ 6.1 mukaisesti saman sarjan toisen joukkueeseen, mikäli ko. joukkueen edellä mainitut määräaikaisten 
siirtojen rajoitukset eivät ylity. 

 
Poikien Superpesiksen erillismääräykset 

 
PSU A katsotaan tässä yhteydessä valtakunnalliseksi sarjaksi ja PSU B alueelliseksi sarjaksi. 

 
Mikäli pelaaja siirtyy nuoren pelaajan määräaikaisella siirrolla PSU A:han, ei hänellä ole tämän jälkeen 
edustusoikeutta oman seuran PSU B:ssä.  

 
Mikäli pelaajalla ei ole omassa seurassa PSU B-sarjan joukkuetta, on hänellä mahdollisuus hakea 
poikkeuslupaa edustaa toisen seuran PSU B-sarjan joukkuetta. Poikkeuslupahakemus lähetetään PPL:n 
kilpailupäällikölle 30.4. mennessä.  
 
22.4 Karenssiajat  
 
Kaksoisedustuspelaajat voivat siirtyä ilman karenssia alemmille sarjatasoille ylemmän sarjan runkosarjan 
päättymiseen asti (oman joukkueen viimeinen peli). 

 
 
 
 



Ylemmän sarjatason runkosarjan päätyttyä (oman joukkueen viimeinen peli) ylempänä pelannut 
pelaaja voi edustaa seuransa alemman sarjatason joukkuetta vain seuraavasti: 

- Pelaajalla ei ole karenssia voimassa JA 
o Karenssi alemmalle sarjatasolle määräytyy kauden aikana ylemmällä sarjatasolla 

pelattujen pelien mukaisesti (taulukko alla) ja karenssivuorokausien laskenta 
aloitetaan viimeisestä ylemmällä sarjatasolla pelatun pelin jälkeisestä päivästä. 

- Pelaaja on pelannut ko. alemman sarjatason joukkueessa vähintään 25% joukkueen 
runkosarjan otteluista (ks. taulukko § 11.6). 

- Loukkaantumistapauksissa on mahdollisuus hakea lääkärintodistuksella poikkeuslupaa 
PPL:n kilpailupäälliköltä. 

 

Pelattuja pelejä runkosarjan pelimäärästä Karenssi (vuorokausi) 

25 % tai alle 5 vrk 

Yli 25 % - 75% 12 vrk 

Yli 75 % Ei voi siirtyä alemmalle sarjatasolle 

 
Mikäli pelaaja pelaa ylemmän sarjatason ottelussa vain jokerina, korkeintaan yhden vuoroparin yhdeksikössä, 
ko. peli ei aiheuta karenssia eikä sitä lasketa pelatuksi peliksi pelimääriä laskettaessa. 
 
22.6. Kaksoisedustusoikeus poikien Superpesiksessä 
  
Mikäli samalla seuralla on joukkueet PSU A:ssa ja PSU B:ssä, voidaan kahdelle (2) 2001 tai myöhemmin 
syntyneelle pelaajalle tehdä poikien Superpesiksen kaksoisedustusoikeussopimus oman seuran sisällä. Ko. 
pelaajat voivat siirtyä sarjojen välillä ilman karenssia PSU A:n runkosarjan päättymiseen asti (oman joukkueen 
viimeinen peli). Tämän jälkeen pelaaminen alemmalla sarjatasolla on mahdollista § 22.4 mukaisesti. 
 
Sopimus kaksoisedustusoikeudesta on tehtävä ja allekirjoitettava ennen PSU A joukkueen sarjakauden 
alkamista ja se astuu voimaan tekohetkellä. Mikäli sopimusta halutaan muuttaa ennen sarjakauden alkamista, 
on sopijaosapuolten allekirjoitettava sopimus uudelleen.  

 
Pelaajia ei voi enää PSU A:n alkamisen jälkeen nimetä eikä poistaa kaksoisedustuksesta. 
 
Pelaajan/huoltajan allekirjoituksien sijaan seura/seurat vakuuttavat, että sopimuksessa mainitut 
pelaajat/huoltajat ovat hyväksyneet sopimuksen. 

 
Pelaajan kirjaamismaksu sopimukseen on 30 €/pelaaja. Kirjaamismaksu suoritetaan heti sopimuksen teon 
yhteydessä verkkomaksuna. 

 
Seuran on säilytettävä allekirjoitettu sopimus seuran arkistossa vähintään viiden (5) pelikauden ajan. Seuran 
on pyydettäessä toimitettava sopimus liittoon nähtäväksi. Jos sopimusta ei pystytä toimittamaan, seuraa 
seuralle 500 euron sakkomaksu.   

 
Kaksoisedustusoikeus päättyy automaattisesti 30.9. tai se purkautuu aiemmin pelaajan osalta, mikäli hän 
siirtyy toiseen seuraan. 
 
§ 25 Pelaajan liikkuminen emäseuran ja Juniori ry:n välillä 
 
Mikäli seuralla on toiminnallisesti oma Juniori ry, voivat samalle paikkakunnalle rekisteröidyt ns. emäseura ja 
Juniori ry tehdä keskenään sopimuksen, mikä mahdollistaa junioripelaajan liikkumisen seurojen välillä ilman 
seuraedustuksen muutosta. Pelaajan edustusoikeus on pelaajaoikeudet omistavalla seuralla. Sopimuksen 



vahvistaa Pesäpalloliitto kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja anomus on toimitettava Pesäpalloliiton 
kilpailupäällikölle 30.4. mennessä ennen ensimmäisen sopimuskauden alkua.  
 
26.1 Ottelujen alkamisajat 
 

Alkamisajat (klo): 
 Arkisin Viikonloppuisin 
  Aikaisintaan Viimeistään 
Vkot 17-32 18.00 12.00 18.00 
Vkot 33-34 17.30 12.00 17.30 
Vkot 35-36 17.00 12.00 17.00 
Vkot 37 16.30 12.00 16.30 
Vkot 38 16.00 12.00 16.00 

 
Näiden perusmääräysten lisäksi voidaan antaa alkamisajoista erillismääräyksiä, ajankohdasta tai 
pelipaikkakunnan sijainnista riippuen. Erillismääräyksellä, jonka antaa sarjaa johtava elin, varmistetaan, mm. 
ettei pimeys haittaa ottelua tai aiheuta ottelun keskeyttämistä. 

 
Erillismääräykset: 

 
Aluesarjojen pelien osalta joukkueet voivat sopia keskenään poikkeavat alkamisajat. 

 
Suomensarjassa, maakuntasarjassa, nuorten Superpesiksessä sekä C-nuorten valtakunnallisessa sarjassa on 
mahdollisuus aloittaa arkiottelut aikavälillä 24.5. - 23.7. poikkeuksellisesti klo 18.30, mikäli seura on anonut 
em. aloitusaikaa PPL:n määrittelemässä aikataulussa (ks. § 27 Ottelusiirrot). 

 
Suomensarjassa, maakuntasarjassa, nuorten Superpesiksessä sekä C-nuorten valtakunnallisessa sarjassa on 
mahdollisuus aloittaa pelit viikonloppuisin klo 11.00. 
 
Nuorten Superpesiksessä sekä C-nuorten valtakunnallisessa sarjassa on mahdollisuus aloittaa pelit arkisin 
ennen aikaisinta aloitusaikaa molempien joukkueiden yhteisellä suostumuksella. 
 
28.1 Pelikenttä 
 
Superpesiksessä, Ykköspesiksessä ja suomensarjassa hiekkatekonurmikentät ovat pakollisia. Muilla 
sarjatasoilla pelaaminen myös hiekkakentällä on sallittua. Muilla kenttäpinnoilla pelaaminen vaatii sarjaa 
johtavan elimen poikkeusluvan. 
 
Hiekkatekonurmikentällä joukkueilla on oikeus käyttää kentän valmistajan tai kentän omistajan ilmoittamia 
piikkipituuksia. 
 
Kenttäalueen turvaverkot sekä kiinteät rakennukset tai rakennelmat tulee olla samoilla paikoilla läpi kauden. 
Muutoksiin on haettava lupa PPL:n operatiiviselta johtoryhmältä. 
 
29.2 Varapaita 
 
Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä varapaidat ovat pakollisia. Varapaidan tulee olla materiaaliltaan 
varsinaista pelipaitaa vastaavasta materiaalista ja värien on erotuttava selkeästi varsinaisen pelipaidan 
värityksestä. Mikäli varsinainen pelipaita on pääväriltään tumma, varapaita tulee olla pääväriltään vaalea. 
Mikäli varsinainen pelipaita on pääväriltään vaalea, varapaita tulee olla pääväriltään tumma.  

 



Super- ja ykköspesisjoukkueet ovat velvollisia lähettämään kuvat pelipaidoistaan PPL:n niitä pyytäessä. PPL:n 
kilpailupäällikkö määrää varapaitojen käyttötarpeen pelikohtaisesti. 

 
Varapaidan puuttumisesta aiheutuu Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä 500 euron sakkomaksu/ottelu. 

 
Muilla sarjatasoilla, mikäli joukkueiden pelipaidat eivät erotu riittävän selvästi toisistaan, suositellaan 
vierailevan joukkueen käyttävän varapaitaa.  
 
30.2 Juoksuero 
 
Mikäli liittojohtoisissa nuorten sarjoissa (poikien Superpesis, tyttöjen Superpesis, C-ikäisten SM-sarjat) tai 
maakuntasarjoissa syntyy vähintään 20 juoksun ero tasoittavalla vuorolla tai kahden (2) vuoroparin jälkeen 
aloittavalla vuorolla, päättyy pelattava jakso välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään. 
 
30.7 Ottelupallot 
 
Kaikissa virallisissa otteluissa on käytettävä PPL:n hyväksymiä palloja. Pallot tulevat olla yhden valmistajan 
samanvärisiä palloja. Ottelut pelataan, pesäpallojen raja-arvot 2005, mukaisilla palloilla kilpailumääräysten ja 
pelisääntöjen (ja pesäpallotuomarin ohjekirja) ja muiden ohjeistuksien edellyttämällä tavalla. 
 
Uusien pallojen vähimmäismäärät eri sarjoissa: 
 
Sarjat Uusia palloja vähintään (kpl) Pallojen lämmittely 
MSU 10 Kyllä 
NSU ja MYP 6 Kyllä 
NYP, MSS ja PSU A 3 Ei 
NSS, TSU, PSU B, MMK, NMK, CP ja CT 2 Ei 
Kaikki muut sarjat 1 Ei 

 
Superpesiksen ja Ykköspesiksen pudotuspeleihin nostetaan tarvittaessa pallojen vähimmäismäärää. 
 
30.8 Pallohenkilöt 
 
Pallohenkilöt ovat pakollisia Superpesiksessä, Ykköspesiksessä, suomensarjassa sekä nuorten 
Superpesiksessä. Pallohenkilöiden valinnassa tulee huomioida riittävä ikä sekä asu, jonka on oltava 
yhtenäinen (joko seuran peliasu, verryttelyasu tai vastaava). Pallohenkilöiden päänsuojuksen käyttö on 
pakollista.  
 
Pallohenkilöiden vähimmäismäärä on neljä (4) ja heidän on ilmoittauduttava tuomaristolle 15 min. ennen 
ottelun alkua ohjeiden saamiseksi. 
 
Suomensarjaan ja nuorten Superpesikseen on mahdollista anoa kenttäkohtaista poikkeuslupaa 
vähimmäismäärään, mikäli kentän jonkun tai joidenkin sivujen välittömässä läheisyydessä oleva kiinteä este 
(esim. aita) estää pallojen karkaamisen ja pallojen hakeminen ei täten merkittävästi pitkitä pelitapahtumaa. 
Poikkeuslupa-anomus tulee toimittaa Pesäpalloliiton kilpailupäällikölle 30.4. mennessä. Annettu poikkeuslupa 
on voimassa toistaiseksi. 
 
Pallohenkilöillä ei saa olla muita työtehtäviä pelin aikana. 
 
 
 
 



30.12 Lehdistötilaisuus 
 
Jokaisen superpesisottelun sekä Ykköspesiksen pudotuspelin jälkeen on pidettävä lehdistötilaisuus, muiden 
ottelujen ja sarjojen mahdollisista lehdistötilaisuuksista päättää järjestävä seura. Lehdistötilaisuus tulee olla 
aina johdettu. Lehdistötilaisuuden johtaja ei saa provosoida ottelutapahtumaan liittyviä henkilöitä. 
Lehdistötilaisuuden juontajan ja paikalle kutsuttujen henkilöiden toiminta ja kielenkäyttö tulee olla hyvän 
urheiluhengen mukaista.  
 
Tilaisuus alkaa välittömästi ottelun päätyttyä sille varatussa tilassa. Kokoonkutsujana toimii järjestävän seuran 
edustaja ja tilaisuuteen kutsutaan lehdistötilaisuuden juontaja, molempien joukkueiden edustajat ja tuomaristo 
(pelituomari, syöttötuomari ja mahdollinen otteluvalvoja), median edustajat sekä mahdolliset Superpesiksen ja 
Pesäpalloliiton edustajat. Muilla tilaisuuteen osallistuvilla henkilöillä ei ole puheoikeutta lehdistötilaisuuksissa. 
Järjestävän seuran edustaja valvoo tilaisuuden toimeenpanon.  
 
Seuran velvollisuus on varmistaa, että lehdistötilaisuuksissa noudatetaan annettuja ohjeita ja määräyksiä ja 
että lehdistötilaisuuksien turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. Tarpeen vaatiessa paikalla on oltava 
järjestysmiehiä. Mahdolliset lehdistötilaisuuksia koskevat laiminlyönnit aiheuttavat kurinpitomenettelyn 
käynnistämisen. 
 
39.1 Sarjamaksut 
 

Aikuiset Sarjamaksu (€) 
 Miehet Naiset 
Superpesis 6500 4000 
Ykköspesis 500 383 
Suomensarja 383 264 
Maakuntasarja 194 157 
Aluesarja 120 120 
   
Harmaakarhut 150  
Kontiot 197  
Vanamot  97 

  
Nuoret ja juniorit Sarjamaksu (€) 
 Pojat Tytöt 
PSU A, TSU 227 227 
PSU B 160  
C-ikäiset 
(valtakunnallinen 
sarja) 

140 140 

Aluesarjat (C-F -
ikäiset) 

110 110 

Aluesarjat (G-
ikäiset) 

 55  55 

 
Mikäli aikuisten sarjasta luopuminen tapahtuu 30.4 jälkeen, on maksettava myös sarjamaksu. Mikäli nuorten 
sarjasta luopuminen tapahtuu viimeisen sarjaan ilmoittautumispäivän jälkeen, ei sarjamaksua palauteta.  
 
Myöhästyneestä ilmoittautumisesta (B-C-nuoret) peritään puolitoistakertainen sarjamaksu. 
 



39.2 Sarjamaksujen maksaminen 
 
Superpesiksen sarjamaksut laskutetaan. Ykköspesiksen sekä suomensarjojen sarjamaksut suoritetaan 
verkkopalvelussa. Mikäli sarjamaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, seuraa siitä viivästysmaksu, joka 
on 7 % ko. sarjan sarjamaksusta. Mikäli korotettua sarjamaksua ei makseta laskun eräpäivään mennessä, 
menettää seura oikeuden ko. sarjapaikkaan ja suljetaan sarjasta.  
 
Poikkeavasta maksujärjestelystä voidaan sopia sarjaa johtavan elimen kanssa. Maksujärjestely tulee tällöin 
sopia ennen sarjamaksulaskun eräpäivää. 
 
41.1 Luopumismaksut 
 
Sarjasta luopuneen tai poissuljetun joukkueen on suoritettava järjestävälle elimelle luopumismaksu. Liiton 
sarjoissa luopumismaksu laskutetaan välittömästi kirjallisen luopumisilmoituksen saavuttua liittoon. Maksuehto 
on neljätoista (14) päivää netto. 
 
Mikäli luopuminen tapahtuu nuorten sarjoissa sarjakauden alkamisen jälkeen, luopumismaksu on 
kaksinkertainen ja ko. seura suljetaan ko. sarjan sarjatoiminnasta myös seuraavaksi pelikaudeksi. Mikäli 
nuorten sarjasta luopuminen tapahtuu viimeisen sarjaan ilmoittautumispäivän jälkeen, ei sarjamaksua 
palauteta. 
 
Mikäli aikuisten sarjasta luopuminen tapahtuu 30.4 jälkeen, on maksettava myös sarjamaksu.  
 
Mikäli seuralle myönnetään sarjatoiminnan uudelleen järjestämisen osalta ylemmän sarjatason sarjapaikka ja 
seura luopuu alemman sarjatason sarjapaikastaan, ei seuralta peritä luopumismaksua. 
 
Luopumismaksut:  
 
 1.10.- 

31.10. 
1.11.-
31.12. 

1.1.- 
31.1. 

1.2.- 
28.2. 

1.3.- 
31.3. 

1.4.- 
30.4. 

1.5.- 

MSU 6720 6720 6720 6720 10100 10100 13460 
NSU 4500 4500 4500 4500 6500 6500 9000 
MYP 3360 3360 3360 3360 5050 5050 6800 
NYP 1680 1680 1680 1680 2520 2520 3360 
MSS  1680 1680 1680 2520 2520 3360 
NSS  1000 1000 1000 1800 1800 2500 
PSU A  350 350 500 600 600 750 
TSU  350 350 500 600 600 750 
PSU B  300 300 400 500 500 650 
MMK    400 550 550 750 
NMK    300 450 450 600 
CP     350 450 550 
CT     350 450 550 
30/35/45-V.       500 
Aluesarjat       100 

 
§ 42 Seuran joukkueet eri sarjatasoilla 
 
Kussakin sarjassa on saman seuran joukkueiden lukumäärä rajoittamaton, paitsi aikuisten Superpesiksessä 
vain yksi joukkue. Superpesisseuran kakkosjoukkueella ei ole Ykköspesiksessä osallistumisoikeutta sarjan 
ylempiin jatko-otteluihin eikä sitä tämän vuoksi oteta huomioon sijoituksia määriteltäessä runkosarjan 
päättymisen jälkeen. 
  



Samalla sarjatasolla pelaavien saman seuran joukkueiden pelaajien katsotaan kuuluvan siihen joukkueeseen, 
jossa he pelasivat kauden ensimmäisen ko. sarjan ottelun. 


