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PESÄPALLOLIITTO SIIRTYY SUOMISPORTIIN 
 

Pesäpalloliitto ottaa tulevalla kaudella käyttöön Suomisport 
Liittopalvelun. Käytämme järjestelmää liiton (ja seurojen) 
jäsenrekisterinä, kilpailulisenssien, passien ja vakuutusten 
myyntikanavana sekä tapahtumailmoittautumisen ja -maksamisen 
alustana.  
 
Järjestelmän käyttöön liittyen seurojen puheenjohtajille on 1.2. toimitettu 
pyyntö seuran pääkäyttäjän ilmoittamisesta helmikuun loppuun 
mennessä. Mikäli viesti ei ole tavoittanut seuraasi, otathan 
yhteyttä Ilona Näätäseen, ilona.naatanen@pesis.fi, 040 777 9001. 

 
Lisätietoja: https://www.pesis.fi/uutiset/2021/02/seurojen-
paakayttajaoikeudet-suomisportiin-haettavissa/ 

 
LISENSSIEN JA PASSIEN HINNAT 
1.4.2021-31.3.2022 
 

Uuden kauden lisenssejä sekä passeja pääsee ostamaan Suomisportin 
kautta 1.4. alkaen.  

 
Lisenssien sekä passien kilpailulupien hinnat eivät ole nousseet viime 
kaudesta. Vakuutuksien osalta vahinkojen korvausmäärä on aiheuttanut 
korotuksia neljästä viiteentoista (15) euroa osassa lisenssiluokkia. 
 
Vahvistetut hinnat: https://www.pesis.fi/uutiset/2021/02/pelaaja-ja-
tuomarilisenssien-myynti-kaudelle-2021-22-alkaa-suomisportissa-1-4-
johtokunta-vahvisti-hinnat/ 
 
Harrastepassista poistuu sisäänpääsyoikeus yhteen runkosarjan 
otteluun. Sporttiturvan tuoteselosteet valmistuvat maaliskuun 
aikana. 

 
 
JUHA KUOPPALA VAHVISTAA KILPAILUPUOLTA 
 

Leirivastaava ja seurakehittäjä Juha 
Kuoppala vahvistaa PPL:n kilpailupuolta. 
Juhan vastuulla on suomensarjat ja C-nuorten 
SM-sarja sekä kaikki ko. sarjoihin liittyvät 
kilpailuasiat. 
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Timo Lamminen vastaa Super- ja Ykköspesiksestä, nuorten 
Superpesiksestä, poikien Ykköspesiksestä sekä kilpailutoiminnan 
kokonaisuudesta.  

 
Yhteystiedot: https://www.pesis.fi/pesis-info/yhteystiedot-ja-
organisaatio/ 

 
 
JOKERIPAIDAT 2021-2022 

 
Jokeripaitalinjaukset sarjatasoittain kausien 2021-2022 osalta on 
päätetty. Löydät tiedot täältä: https://www.pesis.fi/kilpailu/saannot-ja-
maaraykset/jokeripaidat/ 

 
Super- ja Ykköspesiksen virallinen jokeripaita on turkoosi-pinkki-musta 
paita. Jokeripaita vahvistetaan yhteistyökumppaneiden mukaisesti 
vuosittain.  
 
Ym. paidan väritys on kaudesta 2021 alkaen virallinen myös 
suomensarjassa, nuorten Super- sekä Ykköspesiksessä. Tulevalla 
kaudella ym. sarjoissa toisena virallisena jokeripaitana toimii 
aikaisemmin käytössä ollut kelta-turkoosi-musta paita. Huom. Erivärisiä 
jokeripaitoja ei saa käyttää samassa joukkueessa. 
 
Kaudesta 2022 alkaen suomensarjassa, nuorten Super- ja 
Ykköspesiksessä virallisena jokeripaitana käytetään vain turkoosi-
pinkki-mustaa paitaa. 
 
Huom. Mikäli alemmissa sarjoissa käytetään ylempien sarjojen 
jokeripaitoja, Veikkauksen logot on peitettävä alle 18-vuotiaiden 
pelaajien paidoista. 
 
Maakuntasarja, alemmat aikuisten ja nuorten sarjat 
 
Kausilla 2021 ja 2022 alempien sarjojen 
virallisina jokeripaitoina käytetään turkoosi-
pinkki-mustaa, kelta-turkoosi-mustaa tai 
muuta vanhempaa jokeripaitaa. 
 
Uusia jokeripaitoja hankittaessa 
suosittelemme siirtymistä turkoosi-pinkki-
mustaan jokeripaitaan. 
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Jokeripaitojen virallisena toimittajana toimii Tackla: 
https://www.tackla.com/fi/pesapallo.html 

   
 
UUDEN TUOMARIASUN KÄYTTÖ LAAJENEE 
 

Uusi tuomariasu on tulevalla kaudella käytössä Superpesiksessä ja 
miesten Ykköspesiksessä toimivilla tuomareilla sekä C-tason 
tuomareilla. Muiden sarjojen osalta siirtyminen tapahtuu ilman 
aikarajoitusta. 
 
Tuomariasutilaukset hyvissä ajoin verkkokaupasta:  
https://pesapalloliitto.shopunique.fi/ 

 
Tuomariasut toimittaa Unique Branding Oy: 
https://www.uniquebranding.fi/ 

 
 
LUPA-ANOMUKSET SEUROJEN TURNAUKSILLE JA 
VASTAAVILLE TAPAHTUMILLE 
 

Seuran tulee anoa lupa kilpailukauden aikana (1.5.–30.9.) 
järjestämiinsä turnauksiin ja vastaaviin suurempiin tapahtumiin kyseisen 
alueen aluevastaavalta. 
 
Lisätietoa nettisivulta: 
https://www.pesis.fi/uutiset/2021/01/kilpailukauden-aikana-
jarjestettaviin-seurojen-omiin-turnauksiin-ja-isompiin-tapahtumiin-
anottava-lupa/ 
 

 
KOULUTUSKALENTERISSA RUNSAASTI ETÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA 
 

Ota hyöty irti talven koulutuksista, joista 
vastaavat lajin huippunimet! Koulutukset ovat 
kaikille avoimia, vaikka ei kokonaista tutkintoa 
suorittaisikaan. 

 
Katso koulutusvinkit pesis.fi-sivujen 
uutisesta! Huomioithan samalla 
koulutusvaatimukset kaudelle 2021. 
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ERITYISAVUSTUS URHEILUSEUROILLE HAETTAVISSA 15.2. KLO 16.15 SAAKKA 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta urheiluseuroille lasten 
ja nuorten kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan turvaamiseksi 
koronaepidemian aikana. Avustusta voi hakea ajalla 1.6.2020-
31.1.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin. Hakuaika päättyy 15.2.2021 klo 
16.15. 

 
Lisätiedot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. 
Sparrausapua hakemuksen tekemiseksi antavat Pesäpalloliiton 
seurakehittäjät ja aluevastaavat. 
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