


KUNNARILEIRI
SARJAT (leirille mahtuu max. 35 joukkuetta) 

• E- ja F-tytöt ja pojat 

• G-tytöt ja pojat (sarjat voidaan yhdistää)

• Pienpesis (E-, F- ja G-ikäisten sekasarjat)

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA

• 1.2-19.4, hinta 55 €/hlö ja 20.4-17.5, hinta 60 €/hlö

• Sisältää: majoituksen, ruokailut, pelit, Superpesis ottelun ja oheisohjelman

• Ilmoittautumien osoitteessa: www.pesistulospalvelu.fi

• Ilmoittautumismaksu on 3 leiripassia ja siitä tulostetaan lasku 

ilmoittautumisjärjestelmässä.

LISÄTIEDOT:

• KiPa: Sanna-Mari Mämmi, puh. 050 3727538 tai mammi@pp.inet.fi 

• PPL: Pirjo Mäkelä, puh. 040 7444511 tai pirjo.makela@pesis.fi 

http://www.pesistulospalvelu.fi/


VALTAKUNNALLISET LEIRIT
• Joukkueiden ja tuomareiden ilmoittautuminen 

leirille alkaa su 1.3 klo. 12.00 täällä.

• Jos haluat varmistaa joukkueenne osallistumisen 
leirille, niin hoida ilmoittautuminen kuntoon heti 
ilmoittautumisen avauduttua! Leirit täyttyvät 
supernopeasti.

• Leireille voivat osallistua tuomaritoiminnasta 
kiinnostuneet 12-18-vuotiaat tytöt ja pojat. 
Tuomarilla tulee olla tuomarikortti suoritettuna.

• Leiripaikat ja ajankohdat:

• Naperoleiri (F-ikäiset): Kajaani, 28.7.-1.8.2020

• Tenavaleiri (E-ikäiset): Loimaa, 13.-18.7.2020

• Suurleiri (D-ikäiset): Rauma-Eurajoki-Laitila,            
5.-10.7.2020

• Nuorisoleiri (C-ikäiset): Kuopio-Siilinjärvi,              
20.-25.7.2020

https://www.pesistulospalvelu.fi/


KILPAILUTOIMINNAN AIKATAULUJA

• C-ikäisten aluesarjan otteluohjelmat ovat valmiina ja ne löytyvät täältä.

• Maakuntasarjan itälohkojen alustavat otteluohjelmat lähetetään

yhdyshenkilöille 28.2 mennessä.

• D- ja E-ikäisten aluesarjojen ilmoittautuminen päättyy 28.2. Alustavat

sarjaohjelmat tulevat yhdyshenkilköille 13.3 mennessä.

• F- ja G-ikäisten ilmoittautuminen päättyy 31.3. Alustavat sarjaohjelmat

tehdään huhtikuun alussa.

Ilmoita joukkueesi mukaan täällä. 

Kuvaaja: Lassi Luukkonen

https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/177
https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/177


JUNNUSUPERI

Ilmoita joukkueesi mukaan täällä.

• JunnuSuperia pelataan kesällä 2020 kaikissa neljässä Savo-Karjalan maakunnassa. 

Turnaukset järjestetään pääasiassa arki-iltoina.

• JunnuSuperin infopalaveri pidetään Skype –palaverina keskiviikkona 25.3. klo 18 alkaen.

• Ilmoittautuminen Skype –palaveriin viimeistään 18.3. mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

• Palaverissa käydään läpi tärkeimmät asiat JunnuSuperia koskien, otetaan vastaan 

pelipäivätoiveita sekä esitellään JunnuSuper –opas.

JunnuSuperin ilmoittautumisajat Sarjamaksu

1.2.-30.4. Talvella harjoittelevat joukkueet 55€/joukkue

30.4.-15.6. pesiskoulujoukkueet 55€/joukkue

https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/177
mailto:mona.hupli-kotiranta@pesis.fi


TUOMARIKOULUTUKSET
• Seurakohtaiset tuomarikoulutukset järjestetään maalis-huhtikuuna aikana.

• Seuran tulee sopia koulutuksen ajankohta maakuntakouluttajan kanssa 15.3 

mennessä. Koulutuksen ajankohta ja paikka (osoitteineen) tulee ilmoittaa

aluevastaalle sähköpostitse. Koulutukset päivitetään alueen

ohjelmakalenteriin.

• Seura vastaa koulutustilan varauksesta ja mahdollisista tilakustannuksista.

• Alue vastaa kouluttajan kuluista sekä toimittaa seuran tuomarivastaavalle

koulutuksen ilmoittautumislinkin, josta tuomarivastaavan tulee tiedottaa oman

seuransa toimijoille. 

• Huhtikuun lopussa / toukokuun alussa aluevastaava lähettää koulutuksen

käyneistä osallistujalistan, jonka perusteella seura lunastaa tuomarikortit tai 

uuden tuomaripassin.

https://www.pesis.fi/savo-karjala/toiminta/tuomaritoiminta/
mailto:pirjo.makela@pesis.fi
https://www.pesis.fi/savo-karjala/kalenteri/
http://www.pesis.fi/passit/


SEUROJEN PESISKOULUVASTAAVAT

• On aika ilmoittaa seurojen pesiskouluvastaavien 

yhteystiedot.

• Ilmoittakaa pesiskouluvastaavan yhteystiedot 

kyseisellä lomakkeella heti kun henkilö on tiedossa, 

kuitenkin viimeistään 15.3.2020 mennessä.

• Seurakehittäjä Mona Hupli-Kotiranta ottaa keväällä 

yhteyttä seuroihin pesiskoulun tiimoilta.

Pesiskouluvastaavan tiedot pääset täyttämään täällä.

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1099855081&_k=ZWxjTY3jerMAx22g4emE7eiw16Gvtxcq1ogK-cylOaw85LOhsGmOtjXHtYiQK7iL


VALMENTAJIEN KOULUTUSVAATIMUKSET
ALOITUSTASO: 1-TASON KOULUTUSKOKONAISUUS “TOIMIVA JOUKKUE” (TAI 

SUORITETTU 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

Lisää tietoa 

koulutusvelvoitteista ja 

poikkeusluvan hakemisesta:

https://www.pesis.fi/palvelut/koul

utus/koulutusvaatimukset/

Koulutussuoritukset ja 

lisätiedot 

koulutustoiminnasta:

mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

040 761 3068

Juniorivalmentajien koulutusvaatimukset ovat voimassa vk-leireillä, Kunnarileirillä ja aluesarjassa.

https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/
mailto:Mona.hupli-kotiranta@pesis.fi


TAPAHTUMAKALENTERI
PPL pidättää oikeuden muutoksiin

Helmi-maaliskuu
▪ 29.2 Naisten halli-SM alkuturnaus, Imatra

▪ 6.3 C-ikäisten halliturnaus ja nuorten 

tuomarikoulutus, Kuopio

▪ 13.3 Savo-Karjalan junioripäällikkö 

kohtaaminen, Savonlinna

▪ 14.-15.3 Miesten Superpesiksen halli-SM 

lopputurnaus, Kuortane

▪ Etelä-Savon seurakohtaaminen, Juva

▪ 22.3 Naisten Superpesiksen halli-SM 

lopputurnaus, Tampere

▪ 24.3 Pohjois-Karjalan seurakohtaaminen, 

Joensuu

▪ 25.3 JunnuSuperi palaveri, etäpalaveri

▪ 26-27.3. Valtakunnallinen 

junioripäällikkötapaaminen, Jyväskylä

▪ 28.3 C-ikäisten halliturnaus ja nuorten 

tuomarikoulutus, Imatra

▪ 30.3 Etelä-Savon seurakohtaaminen, Imatra

Huhti-marraskuu
▪ 1.4 Tuomarikoulutus, Kitee

▪ 4.4 Seurajohtajakoulutus, Savonlinna

▪ 6.4 Pohjois-Savon seurakohtaaminen, Kuopio

▪ 18.4 PPL:n kevätkokous, Tampere

▪ 25.-26.4 Superpesiskauden avausottelut, 

Fuengirola, Espanja

▪ 13.-14.6 Kunnarileiri, Kitee

▪ 3.-4.7 Itä-Länsi, Pori

▪ 5.-10.7 Suurleiri, Rauma-Eurajoki-Laitila

▪ 13.-18.7 Tenavaleiri, Loimaa

▪ 20.-25.7 Nuorisoleiri, Kuopio-Siilinjärvi

▪ 28.7-1.8 Naperoleiri, Kajaani

▪ 10.-11.10 Päätösristeily, Helsinki-Tallinna

▪ 21.11 PPL:n syyskokous, Jyväskylä

Lisää tapahtumia päivitetään alueen ohjelmakalenteriin sitä mukaa, kun niitä varmistuu. Seuraa siis pesisnettiä!

https://www.pesis.fi/savo-karjala/kalenteri/

