


ALUEEN SEURAKOKOUS JA PPL:N VUOSIKOKOUS
Savo-Karjalan seurakokous pidetään la 24.10 Savonlinnassa, Tanhuvaaran urheiluopistolla. Kokouksessa oli paikalla tai 
etäyhteyden päässä edustettuna yhteensä 8 jäsenseuraa.
Kokouksen päätökset
• Alueemme edustajaksi PPL:n liittojohtokuntaan valittiin Rauno Airas ja asiantuntijaehdokkaaksi Ari Mononen. 
• Alueemme ehdokkaaksi PPL:n puheenjohtajaksi valittiin Ossi Savolainen.
• Alueen johtoryhmään valittiin vuosille 2021-2022 seuraavat henkilöt: Rauno Airas, Reijo Kauhanen, Villa Lantta, Tuukka 

Martikainen, Ulla Timperi, Antti Remes ja Markko Rothström. Johtoryhmää tullaan myöhemmin täydentämään kahdella 
Keski-Suomen edustajalla.

Seurakokouksessa esiteltiin myös alueen toimintasuunnitelma esitys, joka käsitellään osana PPL:n toimintasuunnitelmaa 
vuosikokouksen yhteydessä.

PPL:N VUOSIKOKOUS
PPL:n vuosikokous järjestetään Tampereella 20.11 klo. 16.00 alkaen. Jokaisen seuran tulee ilmoittaa osallistumisensa 
vuosikokoukseen ma 2.11 mennessä tämän linkin kautta. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat kokousohjeet sekä ohjeet 
valtakirjan toimittamisesta 2.11 jälkeen. Pesäpalloliiton liittojohtokunta päättää kokouksessaan 29.10.2020, onko 
syyskokoukseen osallistuminen etäyhteydellä mahdollista. Pesisnetin uutinen kokoukseen liittyen löytyy täältä.

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1293695739&_k=7gqrCMw1fsrDTXY2dyVds20cvPs_Z4lPWPV2XDsx4yW0y9e4njA9lNjvcFIF60t8
https://www.pesis.fi/uutiset/2020/10/kutsu-pesapalloliiton-syyskokous-tampereella-perjantaina-20-marraskuuta/


ALUETOIMINTAAN MUUTOKSIA

PPL:n johtokunta on päättänyt, että viiden alueen sijaan v. 2021 alusta toimintaa terävöitetään niin, että Keskimaan alueen 
toiminnot siirretään Pirkanmaan osalta eteläiseen alueeseen ja Keski-Suomen osalta uuden nimen saavaan itäiseen 
alueeseen (entinen Savo-Karjalan alue).

Työntekijöinä alueella jatkossa toimivat:
• Aluevastaava Pirjo Mäkelä
• Seurakehittäjä Mona Hupli-Kotiranta
• Seurakehittäjä Perttu Hautala

Pirjo ja Monan toimenkuvat pysyvät ennallaan, Pertun työtehtäviin tulee seurakehittäjän tehtävien lisäksi myös muita 
tehtäviä PPL:n organisaatiossa ja ne tarkentuvat loppuvuoden aikana. Toimenkuvista tiedotetaan lisää ensi vuoden alussa.

Toimintaa tukee omalta osaltaan Itäisen alueen johtoryhmä, johon siis tulee edellisessä diassa mainittujen valittujen 
jäsenten lisäksi kaksi edustajaa myös Keski-Suomesta.



PPL:N JUNIORIPÄÄLLIKKÖ TUKI 

Hakuohjeet ja lisätiedot löydät täältä.

• Pesäpalloliiton junioripäällikkötuki on juuri nyt haussa ja haku 
päättyy 1.11.2020.

• Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisen junioripäällikön 
palkkaamiseen.

• Tukea voi hakea yksi tai useampi jäsenseura yhdessä ja sitä 
myönnetään maksimissaan 10 000 euroa yhdelle vuodelle. Tukea 
voi saada yhtäjaksoisesti kolme vuotta.

• PPL:n seurakehittäjät sparraavat hakemusten tekemisessä, joten 
ole rohkeasti yhteydessä jos tarvitsette apua!

https://www.pesis.fi/uutiset/2020/10/pesapalloliitto-jakaa-junioripaallikkotukea-seuratoiminnan-tukeminen-tarkea-arvo-haastavassakin-taloustilanteessa/


OKM:N SEURATUKI

• Seuratuki (OKM) on haettavissa viikoilla 46-50.

• Tukea voi saada toiminnalliseen hankkeeseen tai 

palkkaukseen.

• Mahdollinen tukisumma on 2500-25000 euroa.

• Hakuohjeet tulevat OKM:n nettisivuille marraskuun 

alkupuolella.

• PPL:n seurakehittäjät sparraavat 

hakemusten tekemisessä, joten ole rohkeasti yhteydessä 

jos tarvitsette apua!

https://minedu.fi/en/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-


KOULUTUSTOIMINTA TALVI 
2020-2021

• 1-tason verkkokoulutuksiin ilmoittautuminen on avoinna 

lokakuun ajan. Verkkokoulutuksiin pääset ilmoittautumaan 

täällä.

• Verkkokoulutusten ilmoittautuminen avautuu uudelleen 

tammikuussa 2021.

• 1-tason demopäiviä järjestetään alueellamme kaksi 

kappaletta.

• 2-tason koulutukset on keskitetty Varalaan, Kuortaneelle 

sekä Vuokattiin. Lisätietoja koulutuksista täällä.

• Huippuvalmentajapolun koulutukset järjestetään 

Joensuussa. Lisätietoja koulutuksesta täällä.

Kitee 28-29.11. Ilmoittautuminen koulutukseen.

Varkaus 23-24.1. Ilmoittautuminen koulutukseen.

http://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
https://tapahtumat-pesis-fi.pwire.fi/tapahtumat/tag/juniorivalmentapolku-taso-2/
https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/hvp/


KILPAILUTOIMINNAN INFOA
• Seurasiirtojen verkkopalvelu on avattu lokakuun alussa. Pelaajasiirtoja 

kaudelle 2021 pääset tekemään täällä.
• Maakuntasarjaan voi hakea ensi kesälle sarjapaikkaa sekä miesten, että 

naisten itälohkoon. Tehkää seurassa päätös sarjapaikan hakemisesta ja 
lähettäkää vapaamuotoinen hakemus 15.12 mennessä osoitteeseen: 
pirjo.makela@pesis.fi

• Nuorten SM-sarjojen ilmoittautumisajat ovat seuraavat: 
• Poikien (A ja B) ja tyttöjen Superpesikseen ilmoittautuminen 

käynnistyy 16.11. ja päättyy 30.11. 
• C-nuorten SM-sarjan ilmoittautuminen avataan 15.1 ja se päättyy 

31.1.
• Sarjamaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sarjamaksut 

2021 ovat: PSUA ja TSU 227 €, PSUB 160 €, C-nuoret 140 €

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/
mailto:pirjo.makela@pesis.fi

