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MOI!  
 
Tässäpä taas laaja infopaketti itäisen alueen aluesarjoihin liittyen. Aluksi muutamia tärkeä asia sarjatoiminnasta. 
 
Alueen nimi muuttuu – Keski-Suomi mukaan itäiseen alueeseen 
Vuoden alusta tapahtuu PPL:n aluetoiminnassa sellainen muutos, että siirrytään viidestä neljään alueeseen. Keskimaan 
alueesta Keski-Suomi liittyy mukaan itään ja Pirkanmaa etelään. Jatkossa alueet ovat siis eteläinen, itäinen, läntinen ja 
pohjoinen. Eli Savo-Karjalan muuttuu takaisin itäiseksi alueeksi. 
Aluesarjojen osalta tämä ei tuo isoa muutosta, koska iso osa Keski-Suomen juniorijoukkueista on jo monet vuodet pelannut 
idän sarjoissa. Nyt toki ihan pienten junnujen (alle 10-v) JunnuSuperi toiminta laajenee myös Keski-Suomeen. 
 
Pelaajien lainaaminen joukkueesta toiseen  
Aluesarjan kilpailumääräyksiä on syksyn aikana hieman tarkennettu. Ehkä suurin muutos koskee lainapelaajien käyttämistä. 
Jos samasta seurasta on vähintään kaksi saman ikäluokan joukkuetta, niin lainapelaajia voi siis edelleen käyttää neljää, kuten 
aikaisempinakin vuosina. Suurin muutos tulee siihen, että lainapelaajia tulee kierrättää. Toinen muutos on se, että erillisluvan 
saaneita pelaajia voi joukkueessa olla kerralla maximissaan 4. Lue aiheesta lisää tämän tiedotteen kohdasta 10. 
 
Kunnarileiri 
Viime kesältä itäisen alueen historian ensimmäinen Kunnarileiri jouduttiin koronatilanteen takia perumaan. 
Alueleiritoiminnan käynnistyminen itäisellä alueella siirtyi tähän vuoteen, mutta nyt usko ja tahto leirin järjestämiseen on 
viime kesän pettymyksen jälkeen kova. Ensi kesänä Kunnarileiri järjestetään Kiteellä 19.-20.6.2021. Leiri on tarkoitettu kaikille 
G- F- ja E-ikäisten joukkueille, niin 9 vs 9 kuin pienpesiksessäkin. Pienpesiksessä sarjat pelataan sekajoukkueilla, eli joukkueen 
kasaaminen pienemmiltäkin paikkakunnilta helpottuu tämän myötä . Myös uusi E-ikäisten harrastesarja on tarjolla 
sekajoukkueille. 
Leiri on myös hyvä mahdollisuus saada valtakunnalliselle leirille valmistautuvalle ryhmälle lisäpelejä ja leirikokemusta ennen 
kesän huipennusta. Ja ne joukkueet, jotka eivät vielä valtakunnalliselle Napero- tai Tenavaleirille ole uskaltautuneet mukaan, 
niin Kunnarileiri on mainio paikka lähteä hakemaan leirikokemusta hieman lähempänä, lyhyempänä sekä edullisempana 
vaihtoehtona. Leirit tuovat ja luovat junnupelaajille parhaita pesismuistoja, ja niitä on nyt tarjolla alkukesästä Kiteellä! 
Leiriesite löytyy viimeiseltä sivulta. 
 
JunnuSuperin rinnalle uutena sarjana harrastesarja  
JunnuSuperi toiminta eli ns. matalan kynnyksen sarjatoiminta on vakiinnuttanut paikkansa osana aluesarjatoimintaa. Tämä 
pelitoiminta jatkuu entiseen tapaan ja toivottavasti laajene uusille paikkakunnille. JunnuSuperiin ovat tervetulleita mukaan 
kaikki seurojen pesiskoulujoukkueet sekä G-, F--ikäisten ns. sarjajoukkueet.  
Uutena sarjamuotona mukaan tulee E-ikäisten harrastesarja, joka pelataan 9 vs. 9 pelinä ja sekajoukkueilla. Tämä on 
tarkoitettu erityisesti pienempien paikkakuntien joukkueille, joilla ei ole mahdollisuutta kasata ikäluokkaan erikseen tyttö tai 
poikajoukkuetta. Mukaan voivat yhtä lailla ilmoittautua esim. E-tyttöjoukkueet, jotka haluavat lisäpelejä. Tai sellaiset 
isompien seurojen sekajoukkueet, joissa pelaa esim. aloittelevia E-poikia ja tyttöjä yhdessä. Talven aikana tämän sarjan osalta 
pidämme vielä seurojen kanssa yhteisen suunnittelupalaverin teamsin välityksellä. 
 
Jos teillä on lisäkysymyksiä luettuanne tämän tiedotteen, niin ottakaa reilusti yhteyttä! 

 
 
TERVEISIN! 
Pirjo Mäkelä 

Pirjo Mäkelä 
aluevastaava 
Pesäpalloliitto 



10 TÄRKEÄÄ ASIAAN v. 2021 ALUESARJATOIMINNASTA: 
 

Sarjoihin ilmoittaudutaan 15.1 jälkeen osoitteesta www.pesistulospalvelu.fi löytyvällä 
ilmoittautumislomakkeella. C-ikäisten sarjoihin ilmoittautuminen päättyy jo 31.1 mennessä ja D- ja E-
ikäisten sarjoihin 28.2 mennessä. F- ja G-ikäisten ilmoittautuminen päättyy 31.3. JunnuSuperin 
ilmoittaudutaan 30.4 mennessä tai pesiskouluryhmät 2 viikkoa ennen turnausta tai viimeistään 20.6 
mennessä. D-E-ikäisten sarjassa voi ilmoittautua joko kilpa- tai pelisarjaan, muissa ikäluokissa on yksi 
sarja. Mutta mikäli D-E-ikäisissä molempiin sarjoihin ei tule joukkueita riittävästi, niin sarjanjärjestäjä 
pidättää oikeudet yhdistää sarjoja sarjajärjestelmän kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi. 
 
Ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä tehtävään lupautunut ja vastuullisesti joukkueen asioita 
hoitava yhdyshenkilö. On muita sarjaan osallistuvia joukkueita kohtaan reilua, että joukkueen 
yhdyshenkilöksi ilmoitettu henkilö, joka myös oikeasti vastaa joukkueen asioista!  Varmista, että 
yhdyshenkilön tiedot ovat oikein ja puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat sellaiset, josta henkilön 
varmasti tavoittaa myös kesäaikana. 
 

Alustavat otteluohjelmat laaditaan sarjoittain ilmoittautumisajan päätyttyä heti, kun se on mahdollista, 
huomioon ottaen ylempien sarjojen sarjaohjelmien valmistuminen. Sen jälkeen joukkueet voivat 
keskenään sopia ottelusiirroista ja ottelusiirrot tehdään annettujen ohjeiden mukaan. Sovittuja 
ottelupäiviä tulee kesällä mahdollisimman pitkälle noudattaa! 
Järjestävä seura on vastuussa siitä, että vieraileva joukkue / joukkueet ja otteluun nimetty tuomaristo 
saavat tiedon tarkasta otteluajasta ja -paikasta vähintään viikko ennen ottelua. 
 

Kesällä joukkueet voivat keskenään sopia ottelusiirroista ja kotijoukkue päivittää siirrot suoraan 
tulospalveluohjelmaan. Yksittäisten otteluiden siirto on kesällä helppoa, mutta turnausten osalta se voi 
olla hyvinkin haasteellista, joten siksi mahdolliset turnauspäivien muutokset tulee sopia ja talvella, sen 
jälkeen, kun joukkueet saavat alustavat otteluohjelmat. 
Pelikaudella joukkueiden on sovittava ottelusiirto /-siirrot keskenään viimeistään 5 vrk ennen 
alkuperäistä pelipäivää ja turnausten osalta viimeistään 7 vrk ennen turnauspäivää 
Ottelusiirrosta sovitaan aina ensin vastustajan kanssa, jonka jälkeen pyyntö lähetetään 
tulospalveluohjelman kautta. Kun vastustaja on siirron hyväksynyt ja kuitannut, niin ottelusiirto päivittyy 
tulospalveluohjelmaan automaattisesti. Jos kyseessä on turnaus ja muut joukkueet pelaavat omat 
ottelunsa, niin siirtoa halunnut joukkue on velvollinen sopimaan siirretyt ottelut johonkin toisen 
turnauksen yhteyteen tai tekemään erilliset pelimatkat ko. joukkueiden kotikentälle. 
 

Kaikista pelaajista on tehtävä kirjallinen seurasiirto heidän siirtyessä pelaamaan eri seuraan kuin mitä 
seuraa he ovat aikaisemmin edustaneet joukkueessa pelatessaan. 
Seurasiirtoja voi tehdä 1.6.2021 saakka PPL:n sähköisellä seurasiirtolomakkeella. Seurasiirron ohjeet sekä 
seurasiirron verkkolomake löytyy täältä. 
Sivulta saat tulostettua siirtolomakkeen allekirjoituksia varten. Siirron kirjaamismaksun tulee suorittaa 
verkkopankin kautta välittömästi siirtolomaketta täyttäessä.  

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


Siirtomaksut:  

Sarjat 1.10. – 1.6. 

C-, D-, E-, F-, G-juniorit 30 € 

 
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.
 

 

SARJAMAKSUT 

• C-F-ikäisten aluesarjat   110 €/joukkue 

• G-ikäisten aluesarja ja JunnuSuperi  55 €/joukkue (sis. muistomitalit) 
Sarjamaksujen maksetaan mahdollisesti jo ilmoittautumisen yhteydessä suoraan 
pesistulospalvelun kautta. Tästä lähetämme lisätietoja tammikuussa. 
 
SARJAMAKSUUN SISÄLTYVÄT PALVELUT 

• Sarjaohjelmat 

• Tulospalvelun 

• 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 LUOVUTUSSAKKOMAKSUT 

• Myöhästyneessä ilmoittautumisessa sarjamaksu on aina kaksinkertainen. 

• Luovutussakkomaksut (=sarjasta sulkeminen) 
o C-ikäiset 1.2-30.4 välillä 200 € ja 1.5 jälkeen 400 €. 
o D- ja E-ikäiset 1.3-30.4 välillä 150 € ja 1.5 jälkeen 300 €. 
o F ja G-ikäiset 1.4-30.4 välillä 100 € ja 1.5 jälkeen 200 €. 
o JunnuSuperi ja harrastesarja ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen 50€. 
o Luovutussakon lisäksi laskutetaan aina myös sarjamaksu.  

 
KILPAILULUPA 
Kilpailulupa (=lisenssi) on pelaajalle pakollinen kaikissa liiton ja alueen sarjoissa sekä leireillä. 
Lisenssikausi on 1.4.2021-31.3.2022. Pelaajalle on lunastettava kilpailulupa ennen pelaajan 

https://www.pesistulospalvelu.fi/


ensimmäistä peliä. Kilpailuluvan puuttumisesta aiheutuu aluesarjoissa 50 euron 
sakkomaksu/pelaaja/peli. Sakkomaksu on saman suuruinen, jos kilpailulupa on maksettu vajaana. 
Ilman kilpailulupaa pelannut pelaaja ei ole edustuskelvoton eli ko. pelaajan edustamaa seuraa ei 
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 1.4.2021, siihen asti viime vuotiset kilpailuluvat ovat voimassa. 
 
Joukkueen on esitettävä tosite maksetuista luvista (esim. pesisnetistä saatavalla seurakohtaisella 
lisenssilistalla) ottelun kirjurille aina ennen pelin alkua. 
 

Aluesarjassa, alueleirillä ja valtakunnallisilla leireillä on yhdenmukaiset koulutusvelvoitteet. 
Koulutusvelvoitteista löytyy tarkempia lisätietoja täältä. Poikkeuslupia voidaan myöntää, mutta lupa on 
maksullinen. Poikkeusluvat anotaan verkkolomakkeella tällä lomakkeella. 
 

 

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 31.päivä, 
huhtikuun 15.päivä, huhtikuun 30.päivä., toukokuun 15.päivä., toukokuun 31.päivä.  
Ko. päiviin mennessä tulleet hakemukset käsitellään 5 arkipäivän kuluessa hakuajan päättymisestä ja 
hyväksytyistä päätöksistä tiedotetaan alueen nettisivuilla sen jälkeen. 
 

https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/
https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/pelinjohtajan-poikkeuslupa-anomus-koulutusvelvoite-2021/


Lue kaikki yli-ikäisyyshakemuksiin liittyvät kohdat aluesarjan kilpailumääräyksistä.  
 
Yli-ikäisyyslupien hakulomake löytyy tällä lomakkeella.  
 

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.  
 

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. Yhdistelmäjoukkuelupaa haetaan 
sähköisellä lomakkeella ennen sarjaan ilmoittamista, kuitenkin viimeistään 1.6 mennessä tällä 
lomakkeella.  
 

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 tai useampia joukkueita, 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. Samaa pelaajaa ei voi käyttää kahdessa 
peräkkäisessä ottelussa/turnauksessa lainapelaajana. Mikäli joukkueessa on ottelukohtaisesti 9 
tai vähemmän omia pelaajia käytettävissä, eikä edellisessä ottelussa pöytäkirjaan 
merkkaamattomia lainapelaajia ole käytettävissä, voi joukkuetta täydentää myös edellisen 
ottelun lainapelaajalla niin, että joukkueen kokoonpanossa on lainaamisen jälkeen maksimissaan 
10 pelaajaa.  
 
Ottelukohtaisesti voi käyttää maksimissaan neljää erillisluvan saanutta pelaajaa. Esim. 2 yli-ikäistä 
pelaajaa, 1 lainapelaaja ja 1 poikkeusluvan saanut pelaaja. 
 
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 

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1347559499&_k=vDNEAxw6Op0xdmbHWwfDzULLsq3IzZWnXQYruM69BTDNn0Xbu405spH7KCLHcCdn
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1347177943&_k=FbmCNyDEe0ecj5cQt0GiyE5OYhopT8UA7CdIj9S8piPbUuV0PP5VXUwz3cX6O-bi
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1347559495&_k=XDC4xI3uedRDp0fuwcxM7OAoFn04SexJ23jmoA8ZM3mlS28uboUssgXg68N3fggd
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1347559495&_k=XDC4xI3uedRDp0fuwcxM7OAoFn04SexJ23jmoA8ZM3mlS28uboUssgXg68N3fggd


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. 
 
 
 
 
 

 
 
ALUESARJAN YHTEYSHENKILÖT: 
 
Kaikissa kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa sinua auttavat PPL:n Savo-Karjalan alueen 
aluevastaava ja kilpailutiimin jäsenet: 
  
Aluevastaava   
Pirjo Mäkelä pirjo.makela@pesis.fi    p. 040 - 744 4511   
 
Puheenjohtaja: 
Ville Lantta ville.lantta@elisanet.fi    p. 040 - 529 3011 
Tiimin jäsenet: 
Lari Kilpeläinen lari.kilpelainen@gmail.com     p. 040 – 567 7878 
Ilpo Mustonen ilpo.mustonen@joensuunmaila.fi  p. 050 – 492 5387 
Sami Partanen sami.partanen@kipa90.com   p. 050 – 362283 
 
Oikeudet muutoksiin tämän tiedotteen osalta pidätetään. 
 

  

HUOM! Nämä edellä mainitut asiat laajemmin ja paljon muuta tärkeää 
tietoa aluesarjatoiminnasta löytyy aluesarjan kilpailumääräyksistä 

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

 

JunnuSuper on nuoremmille ikäluokille sekä pesiskouluryhmille 
tarkoitettu oma ”matalan kynnyksen” sarja. Ottelut pelataan 
lähialueilla turnauksina ja joukkue muodostuu 5-7 pelaajasta. 

 

Lisätietoja JunnuSuperista lähetetään helmikuun alussa. Jos 
tarvitset lisätietoja tässä vaiheessa, niin kysy seurakehittäjä Mona 

Hupli-Kotirannalta,  
puh. o40 761 3068 tai mona.hupli-kotiranta@pesis.fi 

https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
mailto:mona.hupli-kotiranta@pesis.fi


 


