
 
 
 
 

 
Suomen Pesäpalloliitto ry   SEURATIEDOTE 6/20 
     
     28.9.2020 

 
 
 
  
 

 

www.pesis.fi 

SEURASIIRTOJEN VERKKOPALVELU AVATAAN 1.10. 
 
  Pelaajasiirtoja kaudelle 2021 pääset tekemään torstaista alkaen täällä: 
  https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/ 
 

Edullisin seurasiirron kirjaamisaika aikuisten sarjoihin sekä B-C-nuorten 
SM-sarjoihin päättyy 31.1. 

 
Myös farmisopimusten ja kaksoisedustusten verkkopalvelu avataan 
torstaina 1. lokakuuta. 
 

PELAAJA-, PELINJOHTAJA- JA VALMENTAJASOPIMUKSET 2021 
 

Uutta kautta koskevat sopimukset löydät jo nyt täältä: 
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/ 
 
 

LUOPUMISMAKSUT Luopumismaksut astuvat voimaan Super- ja Ykköspesiksessä 1.10. 
Mahdollinen kirjallinen luopumisilmoitus toimitetaan kilpailupäällikölle 
30. syyskuuta mennessä. 
 
Suomensarjassa luopumisilmoitus on toimitettava kilpailupäällikölle 
viimeistään 31. lokakuuta. Luopumismaksut astuvat voimaan 1.11. 
 
Määräykset kaikkien sarjojen osalta löydät kilpailumääräyksistä (§ 
41.1.). 

 
SARJAPAIKKOJEN HAKU SUOMENSARJOISSA 
 

Pesäpalloliitto julistaa haettavaksi sarjapaikkoja sekä miesten että 
naisten suomensarjaan. Pesäpalloliitto ei ole kiintiöinyt vakioksi naisten 
eikä miesten suomensarjojen joukkuemäärää kaudelle 2021. Seuroilla 
on mahdollisuus hakea sarjapaikkaa avoimella hakemuksella 
perusteluineen. Sarjapaikkaa ei voi hakea 
tiettyyn lohkoon, vaan lohkojako tehdään, kun 
kaikki sarjaan osallistuvat joukkueet ovat 
selvillä. 

Sarjapaikkaa voi hakea Pesäpalloliiton 
jäsenseura, jonka taloudelliset velvoitteet on 
hoidettu asianmukaisesti. Hakemuksen tulee 
sisältää vähintään seuraavat asiat: 
 
 

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
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- haettava sarjapaikka 

- seuran näkemys joukkueen merkityksestä seurakokonaisuudessa 

pelaajapolkuineen 

- joukkueen tavoitteet 

- joukkueen alustava kokoonpano taustoineen 

- muut perustelu sarjapaikan myöntämiselle 

- johtokunnan tekemä päätöspäivämäärä allekirjoituksineen. 

 

Seuran tulee täyttää sarjan olosuhdevaatimukset. 

Hakemukset tulee toimittaa sunnuntaihin 18.10.2020 mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen helena.koukkari@pesis.fi  

 
Mikäli seuralle myönnetään sarjapaikka, josta se myöhemmin luopuu, 
koskee sitä kilpailumääräysten mukainen ko. sarjan luopumismaksu. 
 
Päätökset sarjapaikkojen osalta tehdään marraskuun alussa. 

 
NUORTEN SM-SARJOJEN ILMOITTAUTUMISAJAT 
 

Poikien (A ja B) ja tyttöjen Superpesikseen ilmoittautuminen käynnistyy 
16.11. Ilmoittautumisaika päättyy marraskuun lopussa (30.11.).  
 
C-nuorten SM-sarjan ilmoittautuminen avataan 15. tammikuuta ja 
ilmoittautumisaika päättyy tammikuun lopussa (31.1.) 
 
Sarjamaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sarjamaksut 
2021 ovat: PSUA ja TSU 227 €, PSUB 160 €, C-nuoret 140 € 
 

 
SARJAOHJELMIEN 2021 AIKATAULU 
 

Uuden kauden sarjakyselyt toimitetaan seuroille 
sarjoittain lokakuun alusta lähtien. 
Sarjaohjelmien alustava valmistumisaikataulu 
on: 
Superpesis – joulukuun alku, Ykköspesis – 
joulukuun puolessa välissä, suomensarjat ja 
nuorten Superpesis – tammikuussa, C-
nuorten SM-sarja – helmikuussa. 
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SYYSKOKOUS 20.11. TAMPEREELLA 
 
 Tervetuloa Pesäpalloliiton syyskokoukseen 20.11. klo 16.00 alkaen.   

 
Kokouspaikkana on Holiday Club Tampereen kylpylä, 
Lapinniemenranta 12, Tampere. 
 
Kokouksen esityslista, virallinen kutsu, valtakirjapohja sekä 
ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin. 
 
 


