
KUNTOPESIKSEN TURNAUSJÄRJESTELYIDEN MUISTILISTA 

 
Näillä ohjeilla halutaan yhtenäistää turnauskäytäntöjä sekä helpottaa niiden järjestämistä. 
 

Harrastepassi ja joukkueen nimilista 
Kuntopesissarjassa vaadittava pelaajalisenssi on harrastepassi. Jokaisen joukkueessa pelaavan 

on lunastettava PPL:n harrastepassi lisenssikaupassa: https://pesapallo.lisenssikauppa.fi/shop/  

Aluevastaava tarkistaa harrastepassit 13.7 jälkeen. Joukkueen yhdyshenkilö toimittaa tarkastusta 

varten joukkueen nimilistan 12.7 mennessä osoitteeseen pirjo.makela@pesis.fi  

PPL ei vastaa pelaajien vakuuttamisesta. Mikäli pelaaja ei lunasta PPL:n vakuutuksellista 

harrastepassi, niin hänen on itse vastattava mahdollisesta vakuutusturvasta peleissä ja 

harjoituksissa. 

Turnaukseen kutsuminen 
Järjestävän seuran / joukkueen vastuulla on vielä lähettää kaikille turnauksen joukkueille 
turnauskutsu, viimeistään viikkoa ennen turnausta, josta ilmenee pelipaikka, ottelut ja muut 
tärkeät tiedot.  Kutsun voi lähettää sähköpostitse vai vaikka whatsup viestinä. Vierailevien 
joukkueiden on kohteliasta kuitata kutsun saapuminen ja varmistaa sillä oma osallistuminen 
turnaukseen. 
 

Kentät 
Turnauksen järjestäjä varaa kentän määrätyksi pelipäiväksi ja muista ilmoittaa myös 
kaupungin/kunnan kenttämestarille turnauksesta. Varmista myös, että kentän piirtäjillä on tiedossa 
voimassa olevat kenttien mitat. Kuntopesisottelut pelataan naisten kentällä. Otteluiden välillä 
voidaan tarvita kenttäviivojen vahvistamista, joten varmista liikuntatoimelta miten se hoidetaan. 
Halutessaan pelikentälle voi pyytää tulostaulun. 
 

Säännöt 

Kuntopesistä pelataan Savo-Karjalassa PPL:n harrastepesissäännöillä (ei kovis, eikä pehmis), jotka 
on lähetetty joukkueiden yhdyshenkilöille. Harrastepesissäännöt löytyvät tarvittaessa myös täältä: 
https://www.pesis.fi/savo-karjala/materiaalisalkku/ ja pelisäännöt kokonaisuudessaan löytyvät 
täältä: https://www.pesis.fi/kilpailu/pelisaannot/  
 

Tuomarit ja kirjurit 
Järjestävä seura hoitaa peleihin tuomarit (minimi 2-3/ottelu). Tuomareille ei tarvitse olla 
tuomarikorttia, eli esim. kaikki oman seuran junioripelaajat, entiset pelaajat tai kuka tahansa, jolla 
on kohtalainen sääntötuntemus, voivat toimia peleissä tuomarina.  
Otteluissa ei tarvitse pitää pöytäkirjaa, mutta ottelutuloksen kerrotaan joukkueille kiilassa.  
 

Ottelupallot 
Turnauksen järjestäjä seura varaa tarvittavan määrän hyväkuntoisia naistenpalloja. 
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Ottelutuloksista tiedottaminen 

Tulokset voi päivittää tulospalveluun: https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/202  

Tulospalveluohjeet on lähetetty kuntopesisjoukkueiden yhteyshenkilöille otteluohjelmien 

yhteydessä. Ohjeet saat pyydettäessä myös aluevastaavalta tai seurakehittäjältä. 

Pukeutumis-, pesu- ja wc-tilat 
Turnauksen järjestäjä tiedottaa etukäteen joukkueille, että onko kentällä käytössä puku- ja 
pesutiloja (suositeltavaa on, että tilat ovat tarvittaessa käytössä). 
Tutustu Korona-ajan erityisjärjestelyohjeisiin:  
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2020/06/Ohjeet-2020-kilpailutoiminta-alueet-030620.pdf  

▪ Löytyyhän kentältä myös ensiaputarvikkeita? 
▪ Tarkista kenttä vielä pois lähtiessäsi. Yllättävän paljon tavaraa unohtuu kentälle matsien 

jälkeen. 

 
Kuntopesiksen ”henki” 

Nimensä mukaisesti kysymys on kuntopesiksestä ei kilpailutoiminnasta. Tärkeintä on liikkumisen 
nautinto, pelaaminen ilo sekä mukava yhdessä olo. Otteluista tulee jättää pois turha 
kilpailuhenkisyys ja vakavamielisyys. Pelissä on hyvä olla ”pilkettä silmässä” vaikka lajisuoritukset 
ja sitä kautta pelaaminen pyritään hoitamaan jokainen oman taitotasonsa mukaisesti ihan 
”tosissaan”. 
Vastustajan ja tuomareiden kunnioittaminen kuuluu itsestään selviin toimintatapoihin jokaisen 
pelaajan osalta. Mikäli ylilyöntejä tapahtuu, niin oman joukkueen muiden pelaajien nopea 
puuttuminen näissä tilanteissa on hyvin tärkeää. 
 

Lisätiedot: 
Savo-Karjalan alueen kuntopesis toiminnasta vastaa aluevastaava Pirjo Mäkelä. Lisätiedot, 

kehittämisehdotukset ja palautteen toiminnasta voi antaa puh. 040 7444511 tai 

pirjo.makela@pesis.fi  
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