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JOKERIPAIDAT/VEIKKAUS 
 

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 pelaamisen suhteen vastuullisesti. Alle 18-
vuotiaaan pelaajan ei ole jatkossa sallittua käyttää jokeripaitaa, jossa on 
mitään rahapelaamiseen liittyvää materiaalia, kuten logo tai tunnus. 
Määräys koskee kaikkia sarjoja ja sekä uusia että vanhoja jokeripaitoja. 
 
Huom. Vanhoja jokeripaitoja voi käyttää alemmilla sarjatasoilla ko. 
ikäisillä, kun Veikkauksen logo tai tunnus on peitetty. 
 
Super- sekä Ykköspesikseen tulee käyttöön uudet, yhtenäiset 
jokeripaidat. Lisätietoja myöhemmin. 

 
KILPAILUMÄÄRÄYSTEN LIITTEET 
 

Kilpailumääräyksiin on päivitetty turvallisuusmääräykset, 
olosuhdevaatimustaulukko sekä tuomareiden korvaukset. 
 
Lisäksi määräyksiin on lisätty vahingossa poisjäänyt pykälä 6.3 koskien 
nuoren pelaajan edustusoikeutta ns. omassa seurassa: 
 
”Kilpailupäällikkö voi myöntää kirjallisen esityksen perusteella 
urheilullisin syin vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneelle, toiseen 
seuraan siirretylle junioripelaajalle oikeuden edustaa ns. omaa 
seuraansa maakuntasarjassa tai aikuisten aluesarjassa.” 
 
Kilpailumääräykset: https://www.pesis.fi/wp-
content/uploads/2020/02/Kilpailumääräykset2020-19022020.pdf 
 

ALUEIDEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
 
Yli-ikäisyyslupien käsittely 
 

Yli-ikäisyyslupien käsittelyprosessia on 
muutettu viime vuotista ketterämmäksi ja 
päätösten julkaisupäivät ovat nyt määritelty 
alueiden kilpailumääräyksiin (§ 13). Myönnetyt 
luvat julkaistaan alueiden verkkosivuilla. 
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Alueiden kilpailumääräykset: https://www.pesis.fi/wp-
content/uploads/2020/02/Alueiden-Kilpailumääräykset-2020.pdf 

 
TUOMARIPASSI Kaudella 2020 tulee käyttöön vuonna 2002 ja aikaisemmin syntyneille 

aikuisille alueiden D-G-junioreiden sarjoissa voimassa oleva 
tuomaripassi. Tuomaripassin tavoitteena on luoda aikuisille (esim. 
lasten vanhemmille) matala kynnys osallistua tuomaritoimintaan 
viheltämällä oman seuran/joukkueen pelejä. 

 
Passiin sisältyy pakollinen vakuutus (Sporttiturva), ellei henkilöllä ole 
omaa tuomaritoiminnassa voimassa olevaa vakuutusta. Tuomaripassin 
hinta on 33 € (sis. 20 €:n Sporttiturvan, omavastuu 100 €/äkillinen 
tapahtuma). Passia ei voi korottaa lisenssiksi. 
 
Tuomaripassilla toimiminen edellyttää seuratuomarikoulutuksen 
käymistä ja se ei sisällä sisäänpääsyä otteluihin. 
 
Tuomaripassit lisenssikaupasta 1.4.2020 alkaen. Tuomaripassin esite: 
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2020/02/Tuomaripassi-2020.pdf 

 
KYPÄRÄN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET/TUOTEVASTUU 
 

Kypärään sijoitettavien mainosten kiinnittämistavat nousivat esille 
alkuvuodesta ja tarkistimme samalla vastuukysymykset asian tiimoilta.  
 
Mikäli PPL:n hyväksymän pesäpallokypärän rakenteeseen tehdään 
muokkauksia, valmistajan tuotevastuu loppuu välittömästi kyseiseen 
tuotteeseen. Tällöin henkilösuojain ei enää täytä sille asetettuja 
laatuvaatimuksia, jolloin se ei voi myöskään toimia virallisena PPL:n 
hyväksymänä päänsuojuksena pesäpallo-otteluissa.  

 
Tämä tarkoittaa, että kypärään ei saa tehdä yhtään ylimääräistä reikää 
esim. mainosten kiinnittämistä varten. 

 
RANGAISTUSPISTEET 
 

Kurinpitopäätökset ja rangaistuspisteet 
päivitetään myös alkavalla kaudella 
osoitteeseen www.pesis.fi/kilpailu/kurinpito. 
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