


SARJAOHJELMISTA

ALUEEN SARJAOHJELMIEN AIKATAULUISTA:

• Miesten ja naisten maakuntasarjan itälohkon sarjaohjelmat 

ovat valmiit ja ne löytyvät täältä.

• C-poikien ja C-tyttöjen aluesarjan otteluohjelmat löydät 

täältä.

• D- ja E-ikäisten otteluohjelmia valmistellaan parasta aikaa ja 

tämän hetken suunnitelman mukaan alustavat sarjaohjelmat 

lähetetään joukkueiden yhdyshenkilöille 1.4 mennessä. Jos 

tähän aikatauluun tulee muutoksia, niin tiedotamme siitä 

suoraan yhdyshenkilöitä.

• F- ja G-ikäisten alustavat sarjaohjelmat pyrimme lähettämään 

joukkueiden yhdyshenkilöille lähetettyä 23.4 mennessä.

https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/221
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/219


ALUESARJOJEN JA AIKUISTEN HARRASTEPESIKSEN 
ILMOITTAUTUMISAJANKOHDAT

Sarja Ilmoittautumisaika Sarjamaksu

F-juniorit 15.1.-18.4.2021 110 € 

G-juniorit 15.1.-18.4.2021 55 € 

E-ikäisten harrastesarja 
(sekajoukkueet)

15.1.-30.4.2021 (talvella harjoittelevat joukkueet)

15.1.-20.6.2021 (kesällä perustetut joukkueet)

55 €

JunnuSuperi (F- ja G-ikäisille) 15.1.-30.4.2021 (talvella harjoittelevat joukkueet)

15.1.-20.6.2021 (kesällä perustetut joukkueet)

55 € 

Maakunnallinen kuntopesis 
(sekajoukkueet)

1.3.-15.5.2021 55 € 

Miesten kuntopesis (Keski-Suomi) 1.3.-15.5.2021 110 €

Äijäpesis turnaukset 1.3.-15.5.2021 55 €

Lady-pesis turnaukset 1.3.-15.5.2021 55 € 

Ilmoita joukkueesi mukaan aluesarjoihin ja harrastepesikseen täällä.

https://www.pesistulospalvelu.fi/


E-IKÄISTEN HARRASTESARJA

Kenelle?
• E-ikäisille (2009 ja myöh. synt.)
• Voi hakea yli-ikäisyyslupia
• Tyttö / poikajoukkueet tai sekajoukkueet

Mitä maksaa?
• sarjamaksu 55 €
• pelaajilla tulee olla lunastettuna tulokas- tai kilpailulisenssi

Miten mukaan?
• Ilmoittautuminen pesistulospalvelussa
• 30.4 mennessä talvella harjoittelevat joukkueet
• 20.6 kesällä perustetut joukkueet / ryhmät

Miten pelataan?
• Turnausmuotoisesti (4-5 turnausta, 2-3 ott./jouk./turnaus)
• Turnaukset pyritään järjestämään lähialueiden välisinä
• Turnauksia pelataan arkena ja osin viikonloppuina
• Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään ottelumäärätoive
• Pöytäkirjaa ei pidetä, ottelun lopputulos ilmoitetaan 

pesistulospalveluun
• Järjestävä seura hoitaa turnausjärjestelyt: tuomarit 2/ottelu 

(tuomareilla ei tarvitse olla tuomarikorttia), pelipallot yms.
• Ottelut pelataan tenavakentällä ja -pallolla
• Ulkopelipaikkojen vaihtaminen on valmentajan vastuulla
• Ottelut pelataan naperosäännöillä (aikapeleinä, 4o min + 

tasavuoro)

Sarja sopii hyvin joukkueille:
• Jotka eivät ilmoittaudu mukaan oman ikäluokan aluesarjaan
• Jossa on aloittelevia E-ikäisiä (tyttöjä ja poikia), jotka eivät halua / pysty sitoutumaan aluesarjan isompiin pelimääriin.
• F-ikäisten joukkueille, jotka haluavat tätä kautta lisäpelejä hieman vanhempia tai eri joukkueita vastaan.
• 10-12- vuotiaiden pesiskouluryhmille

Lisätiedot:
• Pirjo Mäkeä, pirjo.makela@pesis.fi tai puh. 040 744 4511
• Infopalaveri (teams) to 6.5 klo. 17-18. lmoittautuneille joukkueille lähetetään kutsu palaveriin toukokuun alussa .

https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/
https://www.pesistulospalvelu.fi/
https://www.pesis.fi/kilpailu/pelisaannot/
mailto:pirjo.makela@pesis.fi


KUNNARILEIRI
SARJAT (leirille mahtuu max. 35 joukkuetta) 
• E- ja F-tytöt ja pojat 
• G-tytöt ja pojat (sarjat voidaan yhdistää)
• E-ikäisten harrastesarja (sekasarja 6 vs. 6)
• Pienpesis (F- ja G-ikäisten sekasarjat 6 vs. 6)

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA
• Ilmoittautuminen käynnissä
• 18.4 mennessä ilmoittautuneille, hinta 55 €/hlö
• 19.4-23.5 välillä ilmoittautuneille, hinta 60 €/hlö
• Sisältää: majoituksen, ruokailut, pelit, Superpesis ottelun ja 

oheisohjelman
• Ilmoittautumien osoitteessa: www.pesistulospalvelu.fi
• Ilmoittautumismaksu on 3 leiripassia ja siitä tulostetaan lasku 

ilmoittautumisjärjestelmässä.

LISÄTIEDOT:
KiPa: Sanna-Mari Mämmi, puh. 050 3727 538 tai mammi@pp.inet.fi 
PPL: Pirjo Mäkelä, puh. 040 7444 511 tai pirjo.makela@pesis.fi 

http://www.pesistulospalvelu.fi/


PESISKOULUT 
On taas se aika vuodesta kun on hiljalleen hyvä 
aloittaa ensi kesän pesiskoulutoiminnan 
suunnittelu.

Pesiskoulujen rehtoreille sekä ohjaajille järjestetään 
erilaisia teemapalavereita pesiskoulutoiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen liittyen.

Jos ette ole vielä ilmoittaneet seuranne 
pesiskoulurehtorin / -vastaavan tietoja niin 
ilmoittakaa ne mahdollisimman pian
mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

Tulevat tapaamiset: Aika Paikka Ilmoittautuminen

Pesiskouluvastaavien palaveri Ti 16.3. klo. 17.30 Teams Kutsu lähetetään pesiskouluvastaaville.

Pesiskoulun suunnittelupalaveri Ke 24.3. klo 17.30 Teams
Ilmoittautuminen mona.hupli-
kotiranta@pesis.fi 22.3. mennessä.

Pesiskoulun pelipäivien palaverit Huhti-toukokuu Teams Palaverit sovitaan seurojen kesken.

Pesiskoulurehtorin ja –ohjaajan
koulutukset

13.4. klo 17.30
5.5. klo 17.30

Teams
Ilmoittautuminen 13.4. koulutukseen
Ilmoittautuminen 5.5. koulutukseen

mailto:mona.hupli-kotiranta@pesis.fi
mailto:mona.hupli-kotiranta@pesis.fi
https://www.suomisport.fi/events/86bf1b19-0f69-4b0e-a1cf-74a86eee7f81
https://www.suomisport.fi/events/e37648c9-6417-47f5-8a26-98963761a996


JUNNUSUPERIN INFOPALAVERI
JunnuSuperin infopalaveri pidetään torstaina 18.3. klo 18.30 alkaen Teamsin välityksellä.

JunnuSuper on turnausmuotoinen pelitapahtuma G-F-ikäisille, joihin pesistä pääsee
pelaamaan sekä juniorijoukkueet että myös pesiskoululaiset. Joukkueessa pelaa 5-7 pelaajaa
ja pelikenttä on hieman normaalia Tenavakenttää pienempi.

JunnuSuperin infopalaverissa käydään muun muassa näitä asioita läpi:

•Itäisen alueen JunnuSuper –toiminta 2021
•JunnuSuper –oppaan esittely
•JunnuSuperin maakunnalliset tilanteet
•JunnuSuper pelipäivät 2021 / toiveet & kysymykset
•Mahdollisuus esittää kysymyksiä JunnuSuperiin liittyen

Ilmoittautuminen JunnuSuperin infopalaveriin tapahtuu tästä linkistä: 
https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-JunnuSuperin-2021-infopalaveriin.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.3. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään Teams -linkki
muutamaa päivää ennen palaveria. HUOM! Tarkistathan myös roskapostin ettei linkki ole 
mennyt sinne. Jos linkki ei ole saapunut niin ota yhteys mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-JunnuSuperin-2021-infopalaveriin
mailto:mona.hupli-kotiranta@pesis.fi


TEEMAKOHTAISET PALAVERIT

Tulevat tapaamiset: Aika Paikka Ilmoittautuminen

JunnuSuperin infopalaveri To 18.3. klo. 18.30 Teams Ilmoittaudu mukaan 16.3 mennessä täällä

Perus- ja junioriseurojen etätapaaminen Ke 14.4. klo 17.30 Teams Kutsut lähetetään seuroille lähempänä ajankohtaa.

Seurojen tuomarivastaavien palaveri Ke 21.4 klo. 17.30 Teams Kutsut lähetetään seurojen tuomarivastaaville lähempänä ajankohtaa.

Aikuisten harrastepesis palaveri To 22.4 klo. 17.30 Teams
Kutsut lähetetään seurojen aikuisten harrastepesisvastaaville lähempänä ajankohtaa. Mikäli 
seuranne ei ole vielä aikaisemmin ilmoittanut, niin ilmoita seurasi harrastepesisvastaavan 
yhteystiedot: pirjo.makela@pesis.fi 

Harrasteseurojen etätapaaminen Ma 3.5. klo 17.30 Teams Kutsut lähetetään seuroille lähempänä ajankohtaa.

E-ikäisten harrastesarjan infopalaveri To 6.5. klo 17.00 Teams Kutsut ilmoittautuneille joukkueille lähetetään lähempänä ajankohtaa.

https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-JunnuSuperin-2021-infopalaveriin
mailto:pirjo.makela@pesis.fi


TAPAHTUMAKALENTERI
PPL pidättää oikeuden muutoksiin

Maalis-huhtikuu
▪ 16.3 Pesiskouluvastaavien 

suunnittelupalaveri, etä

▪ 18.3 JunnuSuperin info-palaveri, etä

▪ 24.3 Pesiskoulun suunnittelupalaveri, etä

▪ 28.3 Vk-leirien ilmoittautuminen alkaa

▪ 13.4 Pesiskoulurehtori ja –ohjaajakoulutus, etä

▪ 14.4 PPL:n kevätkokous, paikka avoin

▪ 15.4 Seurajohtaja-koulutus, etä

▪ 17.-18.4 1-tason koulutuksen demopäivä, 

Varkaus

▪ 18.4 F- ja G-ikäisten 

aluesarjailmoittautuminen päättyy

▪ 18.4 Kunnarileirin ilmoittautumisvaihe 1 

päättyy

▪ 21.4 Seurojen tuomarivastaavien palaveri, etä

▪ 22.4 Aikuisten harrastesarjojen infopalaveri, 

etä

▪ 30.4 JunnuSuperin ja E-ikäisten 

harrastesarjan ilmoittautumisvaihe 1 päättyy

Touko-kesäkuu
▪ 3.5 Harrasteseurojen etätapaaminen

▪ 5.5 Pesiskoulurehtori ja –ohjaajakoulutus, etä

▪ 6.5 E-ikäisten harrastesarjan infopalaveri, etä

▪ 15.5 Aikuisten kuntopesiksen ja 

harrasteturnausten ilmoittautuminen päättyy

▪ 23.5 Kunnarileirin ilmoittautumisvaihe 2 päättyy

▪ 19.-20.6 Kunnarileiri, Kitee

▪ 20.6 JunnuSuperin ja E-ikäisten harrastesarjan 

ilmoittautumisvaihe 2 päättyy

Loppuvuosi
▪ 9.-10.7 Itä-Länsi, Pori

▪ 4.–9.7 Suurleiri, Rauma-Eurajoki-Laitila

▪ 26.–31.7 Tenavaleiri, Loimaa

▪ 19.–24.7 Nuorisoleiri, Kuopio-Siilinjärvi

▪ 13.–17.7 Naperoleiri, Kajaani

▪ 24.11 PPL:n syyskokous

Lisää tapahtumia päivitetään alueen ohjelmakalenteriin sitä mukaa, kun niitä varmistuu. Seuraa siis alueen nettisivuja!

https://www.pesis.fi/ita/

