


#PUUILOPESISTÄ -
PESISTAITOHAASTE

Lataa pesikseen liittyvä ”trickshot” -video (temppu) Instagramiin 1.–10.5. 

välisenä aikana ja merkitse siihen aihetunniste #puuilopesistä. Voittajat 
saavat itselleen ikioman Superpesiksen Puuilo-kultakypärän.

Pesäpalloliitto järjestää yhteistyökumppaninsa Puuilon kanssa #puuilopesistä-
haasteen kaikille ikäluokille G-junioreista alkaen aikuispelaajiin saakka. 

Tarkoituksena on haastaa pelaajat ja kaikki kiinnostuneet suorittamaan erilaisia 
pesäpallolle ominaisia taitoja sekä tekemään niistä trick shot -videoita! 

Osallistumisaika pesistaitohaasteeseen on 1.–10.5. Haaste otetaan vastaan 
kuvaamalla video omasta taidonnäytteestä ja julkaisemalla se Instagramissa 

aihetunnisteella #puuilopesistä. Ensimmäisen vaiheen jälkeen 
asiantuntijaraati valitsee parhaat videot, jotka pääsevät mukaan 
yleisöäänestykseen.

Kun Antti katsoo vanhaa pesistä 15.5., viisi voittajaa eli yleisöäänestyksessä 

eniten ääniä saaneet videot julkaistaan. Mukana analysoimassa haastevideoita 
on huippupesäpalloilijoita. Suuren suosion saavuttanutta Antti katsoo vanhaa 
pesistä -sarjaa esitetään Twitch-palvelussa 

osoitteessawww.twitch.tv/benatso.

Lisätietoa: https://www.superpesis.fi/uutiset/video-juha-niemi-yllattyi-itsekin-

puuilopesista-haasteessaan-osallistu-ja-voita-superpesiksen-puuilo-kultakypara/

https://www.instagram.com/explore/tags/puuilopesist%C3%A4/
https://www.twitch.tv/benatso
https://www.superpesis.fi/uutiset/video-juha-niemi-yllattyi-itsekin-puuilopesista-haasteessaan-osallistu-ja-voita-superpesiksen-puuilo-kultakypara/


AJANKOHTAISTA & PPL KORONATIEDOTTEET

• Viimeisimpänä Pesäpalloliiton liittojohtokunta teki päätöksen Porin Itä-Länsi-

tapahtuman sekä lasten ja nuorten valtakunnallisten pesäpalloleirien siirtämisestä

vuoteen 2021.

• Pesäpalloliiton johtokunnan vahva tahtotila on pesäpallon pelaaminen kaudella

2020. Maan hallitukselta odotetaan päätöstä yleisötapahtumien

henkilömäärärajoituksista tulevana sunnuntaina. Pesäpalloliiton johtoryhmä

käsittelee tilannetta tämän jälkeen ja tekee mahdollisia uusia päätöksiä ensi

viikon aikana. Luonnollisesti päätökset tehdään vastuullisesti ja kaikkien ihmisten

terveys huomioiden.

• Koko uutisen voit lukea täältä. PPL Koronatiedotteet:

https://www.pesis.fi/korona/

https://www.pesis.fi/etusivun-laatikko/2020/04/pesapalloliiton-liittojohtokunta-teki-paatoksia-tulevan-kesan-tapahtumista/
https://www.pesis.fi/korona/


ILMOITTAUTUMINEN JUNNUSUPERIIN JA 
KUNTOPESIKSEEN

Sarja Ilmoittautumisaika Sarjamaksu

JunnuSuperi 15.1-30.4.2020 (talvella harjoittelevat joukkueet)

15.1-15.6.2020 (kesällä perustetut joukkueet)

55€

Kuntopesis 18.3-18.5.2020 55€

Ilmoita JunnuSuper –joukkueet sarjaan täällä ja kuntopesisjoukkueet täällä.

https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/177
https://www.pesistulospalvelu.fi/ilmoittautuminen/202


PESISKOULUREHTORIN JA –
OHJAAJAN KOULUTUS

• Yleisön pyynnöstä toinen mahdollisuus – etäkoulutus pesiskoulujen 

ohjaajille ja rehtoreille 7.5.

• Pesäpalloliitto järjestää maksuttoman etäkoulutuksen pesiskoulujen ohjaajille ja 

rehtoreille jälleen 7. toukokuuta kello 17.30 alkaen. Koulutuksen kesto on 1,5-2 

tuntia ja sen oppimisympäristönä käytetään Microsoft Teams -alustaa.

• Pesiskoulurehtorin ja -ohjaajan etäkoulutukseen 7. toukokuuta 

ilmoittaudutaan Pesäpalloliiton Tapahtumapalvelussa 4.5.2020 mennessä. 

Ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuteen ennen sen alkua.

• Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat pesiskoulun suunnittelu ja toteutus, 

pesiskoulurehtorin ja -ohjaajan toimenkuvat, tehtävät ja palautteen antaminen, 

pesiskoulun demotunnit ja pelaaminen, Pienpesis sekä pesiskoulupalautteet ja 

oman seuran pesiskoulu.

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/pesiskoulurehtorin-ja-ohjaajan-etakoulutus-2020/


ETÄTREENIVINKKEJÄ!

Koronaviruksen takia seurojen yhteistreenit ovat 

olleet jo pidemmän aikaa keskeytetty. Seurat ovat 

kuitenkin hienosti lähteneet suunnittelemaan ja 

toteuttamaan etätreenejä ja haasteita, joilla 

ylläpitää joukkueiden toimintaa ja yhteishenkeä. 
Uutisessa esittelemme muutamia 

etätreenivinkkejä, joiden kautta kannustamme 

myös muita seuroja kokeilemaan 

etätreenaamista.

Etätreenivinkit löydät täältä.

https://www.pesis.fi/savo-karjala-uutiset/2020/04/alueemme-seurojen-etatreenivinkit/

