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SEURATIEDOTE 1/2020 

 

Sarjoihin ilmoittautumiset  

Sarjoihin ilmoittautumiset tehdään sähköisesti 1.2.-25.3.2020 mennessä osoitteessa 

https://www.pesistulospalvelu.fi/ . 

 

Kaikki juniorisarjat ovat Pohjoisen alueen aluesarjoja. Valittavana on C-E-nuorissa koko alueen 

kattava kilpa- tai pelisarja. Pelisarjan osalta pyritään alueellisiin alkusarjoihin.  Erillistä 

aluemestaruussarjaa ei enää pelata vaan koko alueen kattava kilpasarja korvaa tämän sarjan. 

 

Lisäksi Keski-Pohjanmaalla pelattujen Naperokorien tunnukset muuttuvat siten että A-B-korin 

Naperot ovat F-juniorit A ja F-juniorit B (2010 tai myös synt.)( tarkoittaa että voidaan pelata 

sekajoukkueella tai puhtaasti tyttö/tai poikajoukkueella.) Sarjataso valitaan joukkueen tason 

mukaan siten että puhtaat poikajoukkueet ensisijaisesti F-juniorit A-tasolle ja seka/tyttöjoukkueet 

ensisijaisesti B-tasolle. A-ja B-tasolla pelataan 9 pelaajan peliä Tenavasäännöillä. 

 

Naperoiden C-kori (2012 tai myöh syntyneet) on nimeltään G-juniorit ja se pelataan alueellisina 

turnauksina 5-7 pelaajan pienpelinä. 

 

Sarjailmoittautumiset ovat porrastettuja päättymisen suhteen seuraavasti: 

C-nuoret  1.2.- 15.2.2020 

D-E-nuoret  1.2.-25.3.2020 

FG-nuoret  1.2.-25.3.2020 

 

Alustavat sarjaohjelmat tehdään myös vastaavasti porrastettuna  ja niiden lopulliset pelipäivät 

sovitaan viimeistään alueen sarjatoimintapalavereissa jotka järjestetään seuraavasti: 

 

la 4.4.2020  klo 12.00 alkaen Oulu 

su 5.4.2020 klo 12.00 alkaen Kinnula 

 

 

https://www.pesistulospalvelu.fi/
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Sarjamaksut 

 

•Kaikki ikäluokat (C-G) aluesarjassa   110  €/joukkue 

• JunnuSuper                                         55€/joukkue(sis. muistomitalit) 

 

Sarjamaksujen maksamiseen liittyen lähetetään tarkemmat ohjeet kevään aikana.  

Sarjamaksun maksaminen tapahtuu huhtikuussa. 

 

SARJAMAKSUUN SISÄLTYVÄT PALVELUT 

 

•Sarjaohjelmat 

•Ottelutulospalvelun 

•Palkinnot: 

 

* JunnuSuperissa kaikille joukkueille muistomitalit (10 kpl, vahvistetaan sarjamaksun 

yhteydessä). 

* G-, F-ikäisten sarjojen kaikille joukkueille muistomitali(15 kpl), jotka pelaavat kaikki pelit 1.9 

mennessä. 

* E-, D-, C-ikäisten sarjojen kolme parasta kilpa–ja pelisarjan joukkuetta palkitaan 

aluesarjamitaleilla (17 kpl / joukkue) 

* Seura vastaa mahdollisten lisämitalien tilauksesta ja maksamisesta 

(n. 2 €/kpl + toimituskulut)toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 

•Muut sarjatoimintaan liittyvät neuvonta- ja toimistopalvelut 

 

SARJOJEN JÄLKI-ILMOITTAUTUMISMAKSUT JA LUOPUMISSAKKOMAKSUT 
•Myöhästyneessä ilmoittautumisessa sarjamaksu on aina kaksinkertainen. 

•Luopumissakkomaksut (=sarjasta sulkeminen) 

*C-ikäiset 16.2-30.4 välillä200 €ja 1.5 jälkeen 400 €. 

*D-ja E-ikäiset 1.3-30.4 välillä 150€ ja 1.5 jälkeen 300 €. 

*F ja G-ikäiset 1.4-30.4 välillä 100€ ja 1.5 jälkeen 200 €. 

*Luopumissakon lisäksi laskutetaan aina myös sarjamaksu. 

 

KILPAILULUPA 
Kilpailulupa(=lisenssi)on pelaajalle pakollinen kaikissa liiton ja alueen sarjoissa sekä leireillä. 

Lisenssikausi on 1.4.2020-31.3.2021.Pelaajalle on lunastettava kilpailulupa ennen pelaajan 

ensimmäistä peliä. Kilpailuluvan puuttumisesta aiheutuu aluesarjoissa 50 euron 

sakkomaksu/pelaaja. Sakkomaksu on saman suuruinen, jos kilpailulupa on maksettu vajaana. 

Ilman kilpailulupaa pelannut pelaaja ei ole edustuskelvoton eli ko. pelaajan edustamaa seuraa ei 
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tuomita hävinneeksi ko. ottelua. Kilpailuluvan omaavalla on oltava voimassa oleva vakuutus, joko 

lisenssiin liitetty tai vakuutusyhtiön todistama urheiluvammat korvaava vakuutus. Seuran 

johtokunta on vastuussa joukkueensa jäsenten lisenssi/ kilpailulupa asioiden hoitamisesta. 

Pelaajalisenssien hinnat ja muut tiedot löytyvät täältä. 

  

Uusi lisenssikausi avataan 1.4.2020, siihen asti viime vuotiset kilpailuluvat ovat voimassa. 

Joukkueen on esitettävä tosite maksetuista luvista (esim. pesisnetistä saatavalla seurakohtaisella 

lisenssilistalla) ottelun kirjurille aina ennen pelin alkua. 

 

JunnuSuper pilotointi Pohjoisella alueella: 

 

Kesällä 2020 Pohjoisella alueella järjestetään myös Etelä-Suomesta tuttuja JunnuSuper-

turnauksia. Turnaukset ovat kohdennettu etenkin pesiskoulujen jatkoryhmille (täten myös alueille, 

joissa pesiskouluja enemmän esiintyy). Myös G- ja F-juniori-ikäiset aloittelevat joukkueet voivat 

hakea turnauksista lisäotteluita. Turnauksista laitetaan seurakirje helmikuussa.  

 

Alueleiritoiminta 

Alueleirit järjestetään kaudella 2020 seuraavasti: 

• F-G alueleiri 5.-7.6. 2020 Reisjärvi 

• D alueleiri 8.-11.6. 2020   Pattijoki  

• E alueleiri 11.-14.6. 2020  Tyrnävä 

Ilmoittautumisaika alueleireille 1.2.-15.5.2020  https://www.pesistulospalvelu.fi/ palvelussa 

 

Koulutustoiminta kevät 2020 

 

Koulutusvelvoitteet kaudelle 2020 ovat muuttuneet ja ne koskevat myös aluesarjoja ja alueleirejä 

valtakunnallisten leirin lisäksi. Alueleireille ja -sarjoihin tuotuun koulutusvelvollisuuteen on yhden 

vuoden siirtymäaika, jolloin ilmoittamalla välttyy sanktioilta.  

https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/
https://www.pesistulospalvelu.fi/
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1-tason koulutuskokonaisuuksia alueellamme tarjotaan kaksi (2) ja 2-tason 

koulutuskokonaisuuksia yksi (1). Lisäksi viime vuonna aloitettu Kainuun 1-tason koulutus pyritään 

saattamaan päätökseen.  

 

Ensimmäinen 1-tason kokonaisuus vietiin loppuun Kärsämäellä tammikuussa. Toinen 

mahdollisuus 1-tason läpikäyntiin on maalis-huhtikuussa Oulun alueella.  

 

2-taso jatkuu Vuokatissa toisen koulutusviikonlopun voimin 7.2. Kolmas viikonloppu ajoittuu 

maalis-huhtikuulle, ja sen aika sovitaan yllämainittuna viikonloppuna.  

 

Koulutusaikataulut päivittyvät osoitteeseen: 

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/ 

 

Koulutusvelvollisuus: 

 

1-tason koulutuksen Toimiva joukkue -koulutuspäivä (tai vanha PML): 

 

-    Valtakunnallinen F-G-ikäisten Naperoleiri 

- F-G-ikäisten alueleirit 

- Aluesarjat ikätasoon katsomatta 

 

 

 

Suoritettu 1-taso (tai suoritettu JPVT) 

 

- Aloitustason leirit ja sarjat 

- C-E-ikäisten alueleirit 

- Valtakunnallinen E-ikäisten Tenavaleiri 

- Valtakunnallinen D-ikäisten Suurleiri 

 

Suoritettu 2-taso, juniorivalmentajapolku tai huippuvalmentajapolku (tai suoritettu NPVT) 

 

- Aloitustason ja 1-tason leirit ja sarjat 

- Valtakunnallinen C-ikäisten Nuorisoleiri ja C-ikäisten SM-karsinta 

- B-junioreiden sarjatoiminta 

- Aikuisten sarjat suomensarjaan asti 

 

 

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/
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3-taso (Lajivalmentajatutkinto) 

- Aloitustason, 1-tason ja 2-tason leirit ja sarjat 

-Aikuisten sarjat Superpesikseen asti 

-Osallistuminen pelinjohtajapäiville (edustus joukkueen valmennuksesta) 

 

 

 

YLI-IKÄISLUVAT 2020 

 

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.  

• Valtakunnallisilla leireillä voidaan hakea yli-ikäisyyslupa pelisarjassa pelaavaan joukkueeseen.  

• Yli-ikäisyysluvat haettavissa: 15.1.-31.5.  

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

• Yli-ikäisille pelaajille ei voi hakea muita poikkeuslupia.  

• Yli-ikäisyyteen liittyvät tiedustelut käydään oman alueen aluevastaavan kanssa 

 

Myöntämiskriteerit 

• Pelaajan pelimahdollisuuksien turvaaminen  

• Joukkuetoiminnan turvaaminen  

• Urheilulliset perusteet 

 

Hakemusten käsittely ja päätöksistä tiedottaminen 

Yli-ikäisyyslupien hakuajat ovat: 

tammikuun 31.päivä, helmikuun 28. päivä, maaliskuun 30.päivä, huhtikuun 15.päivä, huhtikuun 

30.päivä., toukokuun 15.päivä  ja kesäkuun 1.päivä. 

  

Ko. päiviin mennessä tulleet hakemukset käsitellään 5 arkipäivän kuluessa hakuajan 

päättymisestä ja hyväksytyistä luvista tiedotetaan alueen nettisivuilla sen jälkeen. 

 

 Lue kaikki yli-ikäisyyshakemuksiin liittyvät kohdat aluesarjan kilpailumääräyksistä. 

Yli-ikäisyyslupia haetaan tällä lomakkeella. 

 

 

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1100682263&_k=WkhlJk2eVgPi-Vd1OMTfQCi-7TceJD-SXuSOJpxVN9dCDBLu0tpYimkkAMbNqNQ8
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POIKKEUSLUVAT 

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. Pelaajalle on anottava pelilupa pelata toisessa seurassa 
alueen poikkeuslupalomakkeella. Luvan saa ainoastaan siinä tapauksessa, että pelaajalla ei 
omassa seurassaan ole oman ikäluokkaansa joukkuetta. Lisäyksenä, että jos pelaajalla ei ole 
omassa seurassa vanhempien junioreiden joukkuetta on pelaajalla mahdollisuus mennä 
kaksoisedustuksella pelaamaan myös toiseen seuraan (esim. E-ikäinen naapuriseuran D-
ikäisiin). Poikkeuslupa haetaan sähköisellä lomakkeella hyvissä ajoin ennen ensimmäistä ottelua, 
kuitenkin viimeistään 1.6. mennessä tällä lomakkeella.  
 
 
YHDISTELMÄJOUKKUE 
Mikäli seura ei saa koottua omista pelaajista joukkueellista, voi se tehdä yhdistelmäjoukkueen. 
Yhdistelmäjoukkueen kokoamiseen tulee hakea lupa alueen kilpailutiimiltä verkkolomakkeella 
ennen sarjaan ilmoittamista. Yhdistelmäjoukkueessa voi olla pelaajia 3 eri seurasta. 
Yhdistelmäjoukkueella voi pelata sekä peli-että kilpasarjassa.  
 
Yhdistelmäjoukkue lupaa haetaan sähköisellä lomakkeella hyvissä ajoin ennen ensimmäistä 
ottelua, kuitenkin viimeistään 1.6 mennessä tällä lomakkeella.  
 
PELAAMINEN SAMALLA TAI ERI SARJATASOLLA ( NS. LAINAPELAAJASÄÄNTÖ) 
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 joukkuetta, 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 joukkuetta 
täydentää maksimissaan neljällä lainapelaajalla toisesta joukkueesta. Lainapelaaja merkitään 
pöytäkirjaan ”L ”merkinnällä.  
 
Mikäli lainapelaaja -säännössä tapahtuu rikkomuksia, niin rikkomuksen tehnyt joukkue tuomitaan 
ottelu hävinneeksi aikapelissä 0-1 ja jaksopelissä 0-2 (0-1, 0-1). Lainapelaajasäännön tarkoitus 
on helpottaa oman seuran pelaajien peluuttamista joukkueesta toiseen ja turvata näin myös 
pelaajien liikuttelua esim. pelisarjasta kilpasarjaan. Tai lainapelaajien käyttöä voi tehdä silloin, 
kun loukkaantumisista, sairastumista tai muista vastaavista syistä johtuen täydellä joukkueella 
pelaaminen ei ole muuten mahdollista.  
 
Säännön tarkoituksena EI OLE se, että parhaita pelaajia kierrätetään joukkueesta toiseen 
kilpailullisen menestyksen vuoksi 
 

 

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
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SEURASIIRROT 2020 

Kaikista pelaajista on tehtävä kirjallinen seurasiirto heidän siirtyessä pelaamaan eri seuraan kuin 

mitä seuraa he ovat aikaisemmin edustaneet joukkueessa pelatessaan. Seurasiirtoja voi 

tehdä1.6.2020 saakka PPL:n sähköisellä seurasiirtolomakkeella. Seurasiirron ohjeet sekä 

seurasiirron verkkolomake löytyy täältä. 

 

Sivulta saat tulostettua siirtolomakkeen allekirjoituksia varten sekä tilisiirron kirjaamismaksun 

suoritusta varten. Edustusoikeus edellyttää, että kirjaamismaksu suoritetaan eräpäivään 

mennessä. 

 

Siirtomaksut:   1.10. –1.6.  Sarjat: C-, D-, E-, F-, G-juniorit 30  EUROA 

 

Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa alkaa ja vanhassa päättyy seurasiirron tekohetkellä 

tai valittuna ajankohtana. Uusi seura hankkii seurasiirtopaperiin allekirjoitukset (vanha seura, 

pelaaja/huoltaja, pelaaja alle 18-v) neljän (4) vuorokauden kuluessa siirron voimaantulosta. Mikäli 

pelaajalla on vähintään kaksi välivuotta, siirtoon ei vaadita lähtöseuran allekirjoitusta. Uuden 

seuran on säilytettävä kaikkien osapuolten allekirjoituksilla oleva siirtopaperi seuran arkistossa 

vähintään viiden (5) pelikauden ajan. Seuran on pyydettäessä toimitettava allekirjoitettu lomake 

liittoon nähtäväksi. 

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

