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Tärkeät päivämäärät & linkit
Muut

Yli-ikäisyyslupien haku 15.1.-31.5. https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1100682263&_k
=WkhlJk2eVgPi-Vd1OMTfQCi-7TceJD-
SXuSOJpxVN9dCDBLu0tpYimkkAMbNqNQ8

Seurasiirrot 30.6. asti https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/

Poikkeuslupa 1.6. asti https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744205&_k=
tEFSPbdHh_vZS2SjRK1NdB3Ysuh932f53BOKW9fUSXaahs7WOoey
4lNhlOEbVlRY

Yhdistelmäjoukkuelupien haku Ennen sarjaan 
ilmoittautumista

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744211&_k=
R0JI5iqojJnxHeKGWYrXxTquExlk115PVgnyJlSbMX54aog3jxNSc4LG
IGWXwp_j

Lisätietoja aluesarjoista https://www.pesis.fi/savo-karjala/kilpailu/aluesarja/

Lisätietoja JunnuSuperista https://www.pesis.fi/savo-karjala/kilpailu/junnusuperi/

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1100682263&_k=WkhlJk2eVgPi-Vd1OMTfQCi-7TceJD-SXuSOJpxVN9dCDBLu0tpYimkkAMbNqNQ8
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744205&_k=tEFSPbdHh_vZS2SjRK1NdB3Ysuh932f53BOKW9fUSXaahs7WOoey4lNhlOEbVlRY
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744211&_k=R0JI5iqojJnxHeKGWYrXxTquExlk115PVgnyJlSbMX54aog3jxNSc4LGIGWXwp_j
https://www.pesis.fi/savo-karjala/kilpailu/aluesarja/
https://www.pesis.fi/savo-karjala/kilpailu/junnusuperi/


Lisenssit ja vakuutukset
Lisenssit Kenelle? Kilpailulupa + vakuutus = lisenssi

Tulokaslisenssi (voi lunastaa vain kerran 

pelaajalle, jolla ei ole aiemmin ollut kilpalisenssiä)

2008 ja myöhemmin syntyneet 12€ + 15€ = 27€

Juniorilisenssi 2008 ja myöhemmin syntyneet 35€ + 17€ = 52€

Nuorisolisenssi 2001-2007 syntyneille 58 € + 39 € = 97 €

• Lisenssi vaaditaan pelaajilta kaikissa virallisissa pesäpallo-otteluissa (myös 
JunnuSuperissa). Joukkueenjohtajalla tai vastaavalla henkilöllä on vastuu, että pelaajien 
lisenssit ovat kunnossa. 

• Seurakohtaiset lupaluettelot ovat täällä: https://pesapallo.lisenssikauppa.fi/list/
Seurakohtaisen lisenssilistan sivuston salasana on: PESIS2020 (tunnukset vain seuran 

lisenssiyhdyshenkilön ja joukkueiden jojo:jen käyttöön, ei yleiseen jakoon)

• Lisenssit ovat myynnissä 1.4.2020 alkaen ja sen on oltava lunastettuna viimeistään 
edellisenä päivänä ennen ensimmäistä ottelua.

• Vakuutus astuu voimaan ostopäivänä klo. 24.00.
• Lisenssin hinnan muodostavat kilpailuluvan osuus sekä OP:n Sporttiturva-vakuutus. Mikäli 

henkilöllä on vastaava vakuutus toisesta vakuutusyhtiöstä, päällekkäistä vakuutusta ei 
tarvitse hankkia.

• Kaikki lisenssit lunastetaan sähköisesti lisenssikaupassa 
osoitteessa pesapallo.lisenssikauppa.fi.

• Lisätietoja lisensseistä: https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/

https://pesapallo.lisenssikauppa.fi/list/
https://pesapallo.lisenssikauppa.fi/shop/
https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/


Yleistä ottelu- ja turnausjärjestelyistä
• Kotijoukkue / turnauksen järjestäjä hoitaa ennakkoon kenttien varaukset, mahdolliset rajojen 

piirtämiset, tuomareiden ja kirjureiden rekrytoinnin sekä mahdollisten erillisten suihkutilojen 

varaukset. Ja lähettää myös kutsut vastustajille viimeistään 7 vrk ennen turnausta / ottelua.

• Turnauksen järjestäjä laatii turnauksen aikataulun ja otteluohjelman. Se on laadittava niin, että 

pitkämatkalaisten lähtöaika omalta paikkakunnalta on oltava kohtuullinen lasten ikä huomioiden. 

Eli pitkämatkalaisten pelit sijoitettava alkavaksi myöhemmin).

• Mikäli seurastanne on kaksi joukkuetta turnauksessa mukana ja joukkueet eivät voi pelata 

otteluita yhtä aikaa (pelaajien lainaamisen takia), niin tästä on hyvissä ajoin ilmoitettava 

turnauksen järjestäjälle, jotta he voivat huomioida tämän päivän aikataulua laatiessaan.

• Pyrkikää järjestämään niin hyvä turnaus, kuin mahdollista!

• Muista pelipallot, palkinnot, tuomarilaikat, tulostaulut, mahdollinen buffetin järjestäminen, yms.

• Turvallisuusohjeiden huomiointi

• Vierasjoukkueiden vastaanottaminen, ohjaaminen pukukoppeihin, yms.

• Turnauksen jälkeen vierasjoukkueiden ohjaaminen suihkutiloihin ja tilojen sulkemiset ja varusteiden kerääminen kentältä.

• Ottelutulosten ja pöytäkirjojen päivitys tulospalveluohjelmaan saman päivän / illan aikana.



E-p ja E-t pelisarjan poikkeussäännöt
• Vuoronvaihto

• Pelisarjassa vuoronvaihto tapahtuu, kun jompikumpi seuraavista kohdista toteutuu: 

1) Kolme sisäpelaajaa on palanut ja joukkueen kaikki pelaajat ovat käyneet vähintään kerran 

lyöntivuorossa tai vajaa joukkue on käyttänyt yhtä monta lyöntivuoroa kuin vastustajalla on pelaajia.  

2) Kaikki lyöntivuoroiset pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa tai vajaa joukkue on käyttänyt 

yhtä monta lyöntivuoroa kuin vastustajalla olisi mahdollisuus käyttää kahden lyöntikierroksen aikana. 

• Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja tulee samassa 

vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon. 

• Väärien huutaminen 

• Pelisarjassa pelaajat huutavat väärät. Mikäli pelinjohtaja huutaa väärän, huomauttaa tuomari häntä. 

Toistuvasta huutamisesta tuomitaan tekninen palo. Kilpasarjassa väärien huutamista ei ole rajoitettu. 

• Ulkopelin johtaminen

• Ulkopeliä saavat hillitysti johtaa kenttäpuolelta molemmat pelinjohtajat; toinen etukentän 2-puolelta 

ja toinen takakentän 3puolelta. He eivät kuitenkaan saa oleskella varsinaisella pelialueella eivätkä 

pesien tai tuomariston välittömässä läheisyydessä.



Edustuskelpoisuus ja kilpailuoikeus

Seuraedustuksen muuttaminen

Otteluiden järjestämismääräykset

Tuomarimääräykset

E-p ja E-t pelisarjasäännöt

Tärkeitä nostoja alueiden kilpailumääräyksistä

Aluesarjan kilpailumääräykset 
löytyvät kokonaisuudessaan 
täältä.

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/


II Edustuskelpoisuus ja kilpailuoikeus 
§ 6 Kilpailulupa

• Kilpailulupa on pelaajalle pakollinen kaikissa liiton sarjoissa sekä leireillä. Kilpailulupa on 

kilpailulisenssin toinen osa (toinen on vakuutusturva). Lisenssikausi on 1.4.-31.3.  Viime kaudelle, tuli 

uutena tulokaslisenssi.

§ 7 Poikkeuslupa

• Jos pelaajalla ei ole omassa seurassa oman ikäluokkansa joukkuetta, on hänellä mahdollisuus pelata 

toisessa seurassa oman ikäluokkansa otteluita.

• Pelaajalla säilyy oikeus pelata omassa seurassaan vanhempien ikäluokassa.

• Hakemus tulee täyttää täällä

§ 8 Pelaaminen eri ja samalla sarjatasoilla 

• Nuorempien pelaajien peluuttamisessa oman seuran ylemmän ikäluokan eri joukkueissa ei ole 

rajoituksia ja PPL suosittelee joukkueiden täydentämistä ensisijaisesti nuoremmasta ikäluokasta.

• Jos seuralla on peli- ja /tai kilpasarjassa samassa ikäluokassa kaksi vajaata joukkuetta (esim. 20 

pelaajaa), tulee pelaajat nimetä eri joukkueisiin ennen kauden alkua ja lähettää nimilistat 

aluevastaavalle. Pelaajamäärissä eri joukkueiden välillä ei voi olla kahta suurempaa eroa kauden alussa. 

Jos seuran molemmat joukkueet pelaavat sarjassa samassa ikäluokassa, saa tällöin vajaata joukkuetta 

täydentää maksimissaan neljällä lainapelaajalla toisesta joukkueesta. Lainapelaaja merkitään 

pöytäkirjaan ”L”merkinnällä. 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744205&_k=tEFSPbdHh_vZS2SjRK1NdB3Ysuh932f53BOKW9fUSXaahs7WOoey4lNhlOEbVlRY


II Edustuskelpoisuus ja kilpailuoikeus 

§ 11 Tyttöjen / poikien pelaaminen toisten sarjoissa

• Tytöt voivat pelata omaikäisissä pojissa ja yli-ikäisyysluvalla vuotta nuoremmissa. F-

ikäisille ja nuoremmille pojille voidaan hakea poikkeuslupahakemuksella lupaa pelata 

tyttöjen sarjoissa. Poikkeusluvalla voi pelata maksimissaan kaksi poikaa kerralla tyttöjen 

joukkueessa. 

§ 12  Yhdistelmäjoukkue

• Mikäli seura ei saa koottua omista pelaajista joukkueellista, voi se tehdä 

yhdistelmäjoukkueen. Yhdistelmäjoukkueen kokoamiseen tulee hakea lupa alueen 

kilpailutiimiltä ennen sarjaan ilmoittamista. Lupa haetaan verkkolomakkeella tästä linkistä. 

• Yhdistelmäjoukkueessa voi olla pelaajia 3:sta eri seurasta. 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744211&_k=R0JI5iqojJnxHeKGWYrXxTquExlk115PVgnyJlSbMX54aog3jxNSc4LGIGWXwp_j


II Edustuskelpoisuus ja kilpailuoikeus 
§ 13 Yli-ikäisyysluvat

§ 13.1 Yleistä

• G-ikäisiin ei ole mahdollista hakea yli-ikäisyyslupaa. 

• F-C ikäisiin voidaan hakea yli-ikäisyyslupa. 

• Yli-ikäisyyslupaa haetaan lähtökohtaisesti pelaajalle, jolla ei ole omassa seurassa oman ikäistä 

joukkuetta. 

• Yli-ikäisyyslupaa voidaan hakea yhden (1) vuoden yli-ikäiselle pelaajalle. 

• Aluesarjoihin voidaan hakea yli-ikäisyyslupa sekä kilpa – että pelisarjoihin.  

• Yli-ikäisyysluvat haettavissa: 15.1.- 31.5.

• Yli-ikäisyyslupaa haetaan aluesarjoihin ja -leireille hakulomakkeen avulla. 

• Yli-ikäisille pelaajille ei voi hakea muita poikkeuslupia. 

§ 13.5 Yli-ikäisyysluvalla pelaaminen

• F-C ikäisten peleissä voidaan käyttää yhtä aikaa kahta pöytäkirjaan merkittyä yli-ikäistä (Y) pelaajaa. 

• Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia ottelussa lukkarina. 

• Yli-ikäistä pelaajaa ei voida käyttää lainapelaajana. 

• Yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja saa pelata aikuisten suomen –, maakunta – ja aluesarjoissa 

menettämättä yli-ikäisyyslupaa. 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1100682263&_k=WkhlJk2eVgPi-Vd1OMTfQCi-7TceJD-SXuSOJpxVN9dCDBLu0tpYimkkAMbNqNQ8


II Edustuskelpoisuus ja kilpailuoikeus 

§ 15 Seuraukset edustuskelvottoman pelaajan käyttämisestä 

• Jos joukkue on peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa, voidaan joukkue tuomita 

hävinneeksi ottelu sarjaa johtavan elimen päätöksellä 0-2 (0-1, 0-1), mikäli joukkue on 

voittanut ottelun, jakson tai pelannut jakson tasan, muutoin häviötulos jää voimaan. 

• Jos ottelulla on merkitystä sijoituksen kannalta, katsotaan kuitenkin edustuskelvotonta 

pelaajaa käyttänyt joukkue tasapisteissä aina muita joukkueita huonommaksi. Lisäksi 

seuraa voidaan rangaista kurinpitomääräyksien mukaisesti.



IV Seuraedustuksen muuttaminen

§ 16 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.

• Ohjeet ja siirtolomake löytyvät täältä: 

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/

§ 16.1 Ajankohdat seuraedustuksen muuttamiseen

• Nuorten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan poikkeuksellisesti tänä kesänä 30.6. asti. 

Siirto on tehtävä hyvissä ajoin ennen ensimmäistä peliä.

§ 17 Maksut

Siirtoaika Kirjaamismaksu

Aluesarjan C-, D-, E-, F-

G-juniorit

1.10. – 30.6. 30

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/


V Otteluiden järjestämismääräykset
§ 22.2 Ottelupäivät ja otteluilmoitukset

• Järjestävä seura on vastuussa siitä, että vieraileva joukkue ja otteluun nimetty 

tuomaristo ovat saaneet tiedon otteluajasta ja -paikasta vähintään viikko ennen ottelua. 

§ 22.3 Otteluiden pelaaminen

• Aluesarjojen ottelut on pelattava viimeistään sarjaohjelmaan merkittyyn viimeiseen 

päivään mennessä. Saman sarjan kaikki ottelut pitää pelata joko aika-, vuoropari tai 

jaksopeleinä kilpailutiimin ohjeistuksen mukaisesti. Tasoittavia vuoroja ei pelata, jos 

ottelu on ratkennut ja on pelattu vähintään 2 vuoroparia täyteen tai aikapelissä, kun 

aika on täynnä.

§ 22.4 Otteluaika eri sarjoissa (alla Savo-Karjalan aluesarjassa käytettävät otteluajat)

Sarja Yksittäinen ottelu Turnausottelu

Pienpesis (JunnuSuperi) 2 vrp. 2 vrp.

G- ja F-juniorit 3 vrp 45 min tasavuoroin 

E-t ja E-p pelisarja 4 vrp. 60 min tasavuoroin 

E kilpasarjat 3+3+S+kotiutuskisa 3+3+kotiutuskisa

D-, C-ikäiset 4+4+S+kotiutuskisa 3+3+kotiutuskisa



V Otteluiden järjestämismääräykset
§ 23 Ottelusiirrot

Joukkueiden on sovittava ottelusiirto /-siirrot keskenään ennen alkuperäistä pelipäivää ja ottelun 

kotijoukkue päivittää ottelusiirrot tulospalveluohjelmaan. Ennen varsinaista pelipäivää tehdyistä 

ottelusiirroista ei tule ottelusiirtomaksua.  

§ 23.1 Ottelusiirroista sopiminen   

1. Joukkueiden on sovittava ottelusiirto /-siirrot keskenään viimeistään 5 vrk ennen alkuperäistä 

pelipäivää ja turnausten osalta viimeistään 7 vrk ennen turnauspäivää. Mikäli ottelusiirtoa ei ole 

sovittu joko 5 tai 7 vrk ennen, niin tällöin ottelu on pelattava alkuperäisenä pelipäivänä. 

2. Ottelusiirrosta sovitaan aina ensin vastustajan kanssa, jonka jälkeen pyyntö lähetetään 

tulospalveluohjelman kautta. Kun vastustaja on siirron hyväksynyt ja kuitannut, niin ottelusiirto 

päivittyy tulospalveluohjelmaan automaattisesti. 

3. Jos kyseessä on turnaus ja muut joukkueet pelaavat omat ottelunsa, niin siirtoa halunnut joukkue 

on velvollinen sopimaan siirretyt ottelut johonkin toisen turnauksen yhteyteen tai tekemään 

erilliset pelimatkat ko. joukkueiden kotikentälle. 

4. Siirretyn ottelun uusi pelipäivä tulee aina olla ennen ko. sarjan (esim. alkusarja, runkosarja, 

jatkosarja, tms.) viimeistä pelipäivää. 5. Ottelusiirroista ei tule ottelusiirtomaksua. Toistuvasta 

ottelusiirtoilmoituksen laiminlyönnistä seuraa 50 €:n laiminlyöntimaksu. 



V Otteluiden järjestämismääräykset
§ 23.3 Luvaton ottelusiirto   

Mikäli ottelusiirrosta ei sovita etukäteen vastustajan kanssa, niin siitä seuraa aina 50 €:n 

laiminlyöntimaksu / ottelu. Lisäksi välilliset ja välittömät kustannukset voivat tulla 

alkuperäisen ottelunpäivän laiminlyöneelle joukkueelle maksettavaksi kilpailutiimin 

harkinnan mukaan. 

§ 26 Ottelutapahtuma

Vaatimukset

Tuomarit Vähintään peli- ja syöttötuomari kortillisia (C-ikäisten peleissä myös kakkostuomari on oltava 

kortillinen)

Tulostaulu Oltava jokaisella kentällä

Pöytäkirja Pidetään pientä pöytäkirjaa (pöytäkirjan voit tulostaa pesistulospalvelusta päivitysavaimen avulla)

Ottelupallot Käytettävä PPL:n hyväksymiä palloja. Jokaisessa yksittäisessä ottelussa uusi pelipallo + hyväkuntoiset 

varapallot. 

Palkinnot Palkitaan jokaisessa ottelussa vähintään 1 pelaaja / joukkue.

Tulosten ilmoittaminen ja 

pöytäkirjan päivitys

Tulokset on ilmoitettava ja pöytäkirja tallennettava tulospalveluohjelmaan (www.pesistulospalvelu.fi) 

välittömästi ottelun jälkeen erillisten tulospalveluohjeiden (lähetetty joukkueiden yhdyshenkilölle) mukaisesti.

Kentän vanhin Nimetään kotijoukkueen toimesta ennen ottelun alkua nk. kentän vanhin, joka vastaa 

ottelutapahtuman asianmukaisesta kulusta. 

Ensiapuvälineet Jokaisella joukkueella oma ensiapuvälineistö.



V Otteluiden järjestämismääräykset
§ 26.1 Juoksuero

Mikäli toisessa vuoroparissa tasoittavalla vuorolla syntyy vähintään 20 juoksun ero, pelattava ottelu 

tai jakso päättyy välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.

Toisen vuoroparin jälkeen ottelu tai jakso voi päättyä myös aloittavalla vuorolla, jos joukkueiden 

välille syntyy vähintään 20 juoksun ero.



VII Tuomarimääräykset
§ 34 Tuomarit 

Aluesarjaotteluissa on käytettävä PPL:n tuomarikortin ja tuomari- tai pelaajalisenssin 
omaavia tuomareita vähintään peli- ja syöttötuomareina. (C-ikäisissä myös kakkosella). 
Mikäli pesätuomareina on henkilöitä, joilla ei ole tuomari- tai pelaajalupaa, niin seuran tulee 
varmistaa heidän vakuutusturvansa. 

§ 34.1 Tuomareiden jääviydet ja korttiluokat 

Aluesarjaotteluissa tuomarilla ei ole jääviyksiä, ks. jääviystaulukko. Otteluissa voi toimia pää-
ja syöttötuomarina tuomarina kaikilla korttiluokilla. Korttiluokat: S (MSU, NSU, MYP), C, D, 
E ja N (Nuorisotuomari).

§ 34.2 Kilpailulupa 

Tuomarin on lunastettava kilpailulupa ennen ensimmäistä otteluaan. Tuomarin kilpailuluvan 
puuttumisesta aiheutuu 50 euron sakkomaksu / peli. Sakkomaksu on saman suuruinen, jos 
kilpailulupa on maksettu vajaana. Lisenssikausi on 1.4.-31.3. 

https://www.pesis.fi/kilpailu/tuomarit/nimeaminen/


Alueen työntekijät
Aluevastaava Pirjo Mäkelä Seurakehittäjä Mona Hupli-Kotiranta

toimipaikka Siilinjärvi
puh. 040 744 4511
pirjo.makela@pesis.fi
Osoite:
Pesäpalloliitto / Savo-Karjala
Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi

toimipaikka Imatra
puh. 040 761 3068
mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

• Kilpailutoiminta (maakuntasarjat, aluesarjat)
• Tuomaritoiminta (mm. organisointi, koulutukset, 

yhteistyö tuomarikouluttajien ja tiimin kanssa)
• Harrastepesis (mm. organisointi, maakunnalliset 

hp-palaverit, kuntopesis sarjojen otteluohjelmat)
• Leiritoiminta (päiväleirit, alueleirit, alueen vk-

leirit)
• Viestintä (mm. seuratiedotteet, nettisivut)
• Seurayhteistyö ja seurakäynnit
• Aluetoiminnan talous ja hallinto

• Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen (mm. 
pesiskoulutoiminta, harrastepesistoiminta, 
suunnittelu ja organisointi)

• Pienpesis (JunnuSuperpalaverit, organisointi)
• Koulutustoiminta, Juniorivalmentajapolut + 105 -

koulutus, pesiskoulurehtorikoulutus 
(kouluttaminen, tiedottaminen, organisointi)

• Seurayhteistyö ja seurakäynnit + 
seuraohjelmakäynnit

• Junioripäällikköyhteistyö
• Uuden toiminnan käynnistäminen
• Viestintä (some)

mailto:pirjo.makela@pesis.fi
mailto:mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

