


NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 710 425 euroa nuorten harrastus- ja 
kesätoiminnan sekä kesäyrittäjyyden lisäämiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla 
tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista 
palkkaamista sekä nuorten kesäyrittäjyyttä ja työelämätaitoja.

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa miljoona euroa avustuksina edelleen 
urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin. 
Aluejärjestöt työllistävät jonkin verran myös itse nuoria erilaisiin tehtäviin.

Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja 
liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien 
avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä 
avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai 
palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa 
olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

Jokainen Liikunnan aluejärjestö tiedottaa seuroille hakumenettelystä omilla 
kotisivuillaan. Haku seuroille tapahtuu alueittain.

Pohjois-Savon Liikunta HAKU PÄÄTTYY 30.4.
https://www.pohjois-savonliikunta.fi/uutiset/nuorten-
kesatyollistamistukien-haku/

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu HAKU PÄÄTTYY 3.5. 
https://www.eklu.fi/uutiset/seuroille-tukea-nuorten-tyollistami/

Pohjois-Karjalan Liikunta HAKU PÄÄTTYY 28.4.
https://www.pokali.fi/?x254162=541810

Etelä-Savon Liikunta HAKU PÄÄTTYY 3.5.
Tukea nuorten työllistämiseen | Etelä-Savon Liikunta (esliikunta.fi)

Keski-Suomen Liikunta HAKU AVOIN NIIN PITKÄÄN, KUN 
RESURSSEJA RIITTÄÄ
https://www.kesli.fi/?x254116=1327954

https://www.pohjois-savonliikunta.fi/uutiset/nuorten-kesatyollistamistukien-haku/
https://www.eklu.fi/uutiset/seuroille-tukea-nuorten-tyollistami/
https://www.pokali.fi/?x254162=541810
https://www.esliikunta.fi/seuratoiminta/tukea-seuroille/tukea-nuorten-tyollistamiseen/
https://www.kesli.fi/?x254116=1327954


SARJATOIMINTA JA LISENSSIEN HANKINTA

Lisätiedot:
• Pirjo Mäkeä, pirjo.makela@pesis.fi tai puh. 040 744 4511

SARJATOIMINTA

• Alueen järjestämien sarjojen osalta miesten ja naisten 
maakuntasarjan itälohkon sarjaohjelmat löytyvät 
täältä. C-E-ikäisten aluesarjan otteluohjelmat löytyvät 
täältä.

• F- ja G-ikäisten alustavia sarjaohjelmia työstämme 
parasta aikaa ja  pyrimme lähettämään ne 
joukkueiden yhdyshenkilöille 30.4 mennessä.

• Maakunta- ja aluesarjojen ottelut alkavat 15.5, jos tai 
kun paikalliset koronarajoitukset sen sallivat. 
Tarkempia toiminta-ohjeita korona-ohjeistuksiin, 
tulospalveluun, jne. lähetetään joukkueiden 
yhdyshenkilöille vielä ennen sarjan alkua.

LISENSSIT

• Jokaisella pelaajalla, tuomarilla sekä ylempien sarjatasojen 
pelinjohtajilla tulee olla hankittuna lisenssi viimeistään ennen 
kauden ensimmäistä ottelua.

• Lisenssit hankitaan tämän vuonna Suomisport järjestelmästä, 
johon jokaiselle henkilölle ennen lisenssin hankkimista pitää luoda 
oma Suomisport tili. Tilin luomiseen löydät tarvittaessa ohjeet 
täältä (kohta usein kysyttyä => miten rekisteröidyn ja kirjaudun 
Suomisporttiin). Sivulta löytyvät myös erikseen lisenssin ja passin 
osto-ohjeet.

• Muistattehan, että jos lisenssin hankkii 30.4 mennessä, niin 
vakuutus on takautuvasti voimassa 1.4 alkaen. Mutta mikäli 
hankinta tehdään 1.5 jälkeen, niin vakuutus astuu voimaan vasta 
ostopäivänä klo. 24.00. Mikäli ostaa vakuutuksellisen lisenssin, 
niin se kannatta tehdä 30.4 mennessä, jotta vakuutusturva on 
voimassa harjoituksissa jo toukokuun alussa.

mailto:pirjo.makela@pesis.fi
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/221
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/219
https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/


JUNNUSUPERIN JA AIKUISTEN HARRASTEPESIKSEN 
ILMOITTAUTUMISAJANKOHDAT

Sarja Ilmoittautumisaika Sarjamaksu

E-ikäisten harrastesarja 
(sekajoukkueet)

15.1.-30.4.2021 (talvella harjoittelevat joukkueet)

15.5.-20.6.2021 (kesällä perustetut joukkueet)

55 €

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

15.5.-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/


KOULUTUSVELVOITTEET
Pesäpalloliitto on päivittänyt kesän 2021 koulutusvaatimukset, jotka koskevat kaikkia 
leirejä ja sarjoja maakuntasarjaa sekä aikuisten aluesarjoja lukuun ottamatta.

Demopäivien siirtyessä uusille valmentajille ja kaikille kiinnostuneille jaetaan 
monipuolisesti vinkkejä D-G-ikäisten valmentamiseen Teams-etäkoulutuksena tiistaina 
27.4. kello 17–20. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan Suomisportissa ja siitä vastaa Perttu 
Hautala.

Poikkeusluvat
Juniorisarjoihin ja -leireille on mahdollista hakea kerran ilmainen poikkeuslupa yhdelle 
kaudelle. Poikkeuslupa pitää kuitenkin anoa maksuttomien poikkeuslupien 
lomakkeella Suomisportissa.

• Nuorten Super- ja Ykköspesis 250 €
• Nuorisoleiri ja C-ikäisten SM-karsinta 250 €
• Suurleiri 130 €
• Tenavaleiri 100 €
• Naperoleiri, alueleirit ja junioreiden aluesarjat 65 €

Poikkeusluvat tulee anoa Suomisportissa 2.6.2021 mennessä.

Koulutussuorituksia voit kysyä alueemme seurakehittäjiltä.

https://www.suomisport.fi/events/cab766b9-ffc5-4a4c-b37f-e8585fce55a7
https://www.suomisport.fi/events/5ace54b0-a9e1-456f-959e-3789d1a085f6
https://www.suomisport.fi/events/098c452a-d6cc-4f19-8864-e1e950f1d005
https://www.pesis.fi/ita/yhteystiedot/


PESISKOULUREHTORI- JA 
OHJAAJAKOKOULUTUS

Pesiskoulurehtori ja –ohjaajakoulutus
Teams-koulutuksena
Ke 5.5. klo 17.30

Koulutuksen sisältö
• Pesiskoulun sisältö
• Pesiskoulun suunnittelu
• Pesiskoulurehtorin ja -ohjaajan toimenkuvat ja palautteen antaminen
• Demotunnit, pelaaminen ja lajitaidot
• Pienpesis
• Seurojen hyvät käytänteet
• Materiaalit

Ilmoittautuminen ke 5.5. koulutukseen täällä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä 3.5.

Koulutus on tarkoitettu pesiskoulurehtoreille, ohjaajille sekä apuohjaajille.

https://www.suomisport.fi/events/e37648c9-6417-47f5-8a26-98963761a996


TAPAHTUMAKALENTERI
PPL pidättää oikeuden muutoksiin

Huhti-toukokuu
▪ 30.4 JunnuSuperin ja E-ikäisten 

harrastesarjan ilmoittautumisvaihe 1 päättyy

▪ 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

Kesä-heinäkuu
▪ 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/

