


ALUEEN KILPAILUTOIMINTA
• Otteluohjelmat:

• Maakuntasarjan itälohkon otteluohjelmat ja sarjataulukot löytyvät täältä.

• Savo-Karjalan aluesarjan otteluohjelmat sekä sarjataulukot löytyvät sarjoittain täältä.

• Ottelusiirrot:

• Mikäli kesän aikana maakunta- tai aluesarjoissa tulee vielä joitain ottelusiirtoja, niin ottelusiirrot tulee tehdä joukkueiden
yhdyshenkilöille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti.

• Tulospalvelu:

• Tulokset ja pöytäkirjat tulee päivittää pesistulospalveluun ottelupäivän iltaan mennessä.

• Tulospalveluohjelmasta voi halutessaan tulostaan ennakkoon myös otteluiden pöytäkirjat.

• Maakunta- ja aluesarjan tulospalveluohjeet on lähetetty suoraan joukkueiden yhdyshenkilöille. 

• Lisenssit:

• Lisenssit tulee olla lunastettuna ennen ensimmäistä ottelua.

• Lisenssihinnat, ohjeet ja lunastaminen löytyy täältä.

• Mikäli lisensseissä (=kilpailulupa) ilmenee tarkistuksessa puutteita, niin niistä tulee maakunta- ja aluesarjoissa
kilpailumääräysten mukainen sakkomaksu (= 50 €/pelaaja/ottelu).

www.pesistulospalvelu.fi

Kuva: Niilo Hirvonen

https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/193
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ERITYISJÄRJESTELYT 
PESÄPALLOTOIMINNASSA KAUDELLA 2020
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne tuo erityisjärjestelyjä pesäpallo-otteluihin ja kilpailutoimintaan kaudella 2020. 
Tutustu ohjeisiin huolellisesti, sillä vastuu on kaikilla meillä. Yhdessä teemme pesäpallokaudesta 2020 onnistuneen kaikille 
toimijoille.

Ohjeet erityisjärjestelyistä pesäpallotoiminnassa 2020
Vastuullisuus pelin aikana
Ottelutapahtuman järjestäminen
Ohjeet ottelutapahtuman yleisölle
Tapa toimia, koronavirustartunta tai -epäily
Tapa toimia, koronavirustartunta tai -epäily aluetoiminnassa
Alueellinen kilpailutoiminta

Ohjeet löytyvät kootusti osoitteesta www.pesis.fi/kilpailu/erityisjarjestelyt. 
Huomioithan, että ohjeita saatetaan päivittää kesän mittaan.

http://www.pesis.fi/kilpailu/erityisjarjestelyt


PELI- JA TURNAUSKUVIA ALUEEMME 
SOMEEN!
Iso kiitos alueemme joukkueille siitä, että viime kesänä lähetitte meille todella 
aktiivisesti kuvia ja videoita peleistä sekä turnauksista!

Toivoisimmekin, että joukkueet olisivat aktiivisia myös tänä vuonna ja laittaisitte 
meille kuvia turnauksistanne ja peleistänne. Pyrimme julkaisemaan mahdollisimman 
paljon teidän lähettämiänne kuvia ja videoita meidän Savo-Karjalan alueen Facebook-
sivuilla sekä Instagramissa! 

Kuvia ja videoita voi laittaa sähköpostilla mona.hupli-kotiranta@pesis.fi tai 
whatsapilla numeroon: 040 761 3068. Mukaan voi myös kirjoittaa tunnelmia 
peleistä tai turnauksesta!

Kannattaa ottaa myös meidän Savo-Karjalan somet seurantaan, päivittelemme siellä 
paljon materiaaleja Savo-Karjalan toiminnasta!

Facebookista löydät meidät nimellä: ”ppl savo-karjala”
Instagramista löydät meidät nimellä: ”pplsavokarjala”

mailto:mona.hupli-kotiranta@pesis.fi


TUOMARIKORTTIEN LUNASTAMINEN

• Jokainen seura, jossa on tuomareita, on saanut 
seurakohtaisen listan henkilöistä, jotka ovat suorittaneet 
tuomarikortin ohjeistuksen mukaan tänä vuonna.

• Tuomarikortti tulee lunastaa henkilölle ennen kuin tuomari 
viheltää kauden ensimmäisen ottelunsa tai viimeistään 30.6 
mennessä tämän linkin kautta:  https://tapahtumat-pesis-
fi.pwire.fi/tapahtumat/tuomarikortin-lunastus-savo-karjala-
2020/

• Myös tuomarin lisenssi tulee olla maksettuna ennen kauden 
ensimmäistä ottelua.

• Viikolla 26 seurat saavat oman seuransa tuomarilistan 
lunastettujen tuomarikorttien osalta.

• Mikäli tuomarikortti asioihin liittyen on kysyttävää, niin ota 
yhteyttä aluevastaavaan.

https://tapahtumat-pesis-fi.pwire.fi/tapahtumat/tuomarikortin-lunastus-savo-karjala-2020/


JUNNUSUPER & KUNTOPESIS

• JunnuSuperin sarjaohjelmat on lähetetty joukkueille viikolla 24.

• JunnuSuperin ensimmäiset turnaukset pidetään kolmessa maakunnassa viikolla 26.

• JunnuSuperissa on mukana tänä kesänä ainakin 31 joukkuetta!

• Aikuisten kuntopesiksen otteluohjelmat on lähetetty (Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta) joukkueiden 

yhdyshenkilöille viikolla 24 tai 25.  Mahdollisista ottelusiirroista joukkueet sopivat 25.6 mennessä, jonka 

jälkeen otteluohjelmat, sekä kesän aikana ottelutulokset, päivitetään tänne.

• Pohjois-Karjalan kuntopesiksen alustava otteluohjelma lähetetään joukkueiden yhdyshenkilöille viikolla 26.

• Maakunnallisissa kuntopesis sarjoissa on tänä kesänä mukana yhteensä 19 joukkuetta.

https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/202


VEIKKAUKSEN LOGOT JA TUNNUKSET

• Haluamme muistuttaa rahapelaamisen esilletuontiin liittyvistä käytännöistä. Alle 18- vuotiaan pelaajan ei ole sallittua 

käyttää jokeripaitaa, pelipaitaa tai muuta asustetta, jossa on näkyvillä mitään rahapelaamiseen liittyvää materiaalia, 

kuten logo tai tunnus. Määräys koskee kaikkia sarjoja ja sekä uusia että vanhoja paitoja. Huom! Alle 18-vuotias pelaaja voi 

käyttää vanhaa jokeripaitaa alemmilla sarjatasoilla, kun Veikkauksen logo tai tunnus on huolellisesti peitetty.

• Veikkauksen pelit ovat vain täysi-ikäisille. Veikkaus kertoo ikärajasta aktiivisesti ja kantaa vastuun siitä, että alaikäiset eivät 

pelaa rahapelejä. Myös me Pesäpalloliitossa haluamme yhdessä yhteistyökumppanimme Veikkauksen kanssa toimia asiassa 

vastuullisesti.

• Yhteistyö muiden vedonlyöntiyhtiöiden kanssa on kielletty. Pesäpallon kilpailumääräysten (2.4) mukaan ”seurat saavat 

harjoittaa sponsoriyhteistyötä (esim. yhteistyösopimus) ja markkinointia Suomessa vedonlyöntiyhtiöiden osalta ainoastaan 

Veikkaus Oy:n kanssa.”

Suomen Pesäpalloliitto ry


