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HAKU LAJIVALMENTAJATUTKINNOLLE (PLVT14) KÄYNNISSÄ 
 

”Kouluttautuminen kannattaa ja on lystikästä puuhaa. Mielenkiintoisten 
aiheiden lisäksi tutkinnon parasta antia on verkostoituminen ja 
valmentajien väliset keskustelut – joskus jopa väittelyt”, kertoo 
kurssivastaava Perttu Hautala. 
 
Lajivalmentajatutkinnolle haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 
osoitteeseen: perttu.hautala@pesis.fi  
 
Hakemuksen pitää sisältää tiedot valmentamastasi joukkueesta, 
valmennuskokemuksesi sekä käymäsi lajiliiton koulutukset sekä muut 
koulutukset.  
 
Pääsyvaatimukset, tutkinnon hinta sekä tiedot tutkintojaksojen 
ajankohdista sekä sisällöistä löydät täältä: 
https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/lajivalmentajatutkinto/ 
 
Hakuaikaa tutkinnolle on 7. lokakuuta asti. Lisätietoja tutkinnosta saat 
Perttu Hautalalta, 040 562 4846. 

 
SEURASIIRTOJEN VERKKOPALVELU AVATAAN 1.10. 
 

Pelaajasiirtoja kaudelle 2022 voi tehdä perjantaista (1.10.) alkaen: 
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/ 

 
Edullisin seurasiirron kirjaamisaika aikuisten sarjoihin, nuorten Super- ja 
Ykköspesikseen sekä C-nuorten SM-sarjoihin päättyy 31.1.2022 

 
Myös farmisopimusten ja kaksoisedustusten verkkopalvelu avataan 
1. lokakuuta. 
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PELAAJA-, PELINJOHTAJA- JA VALMENTAJASOPIMUKSET 2022 
 

Uutta kautta koskevat sopimukset löytyvät täältä: 
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/ 

 
LUOPUMISMAKSUT Luopumismaksut astuvat voimaan Super- ja Ykköspesiksessä 1.10. 

Näiden sarjojen osalta kirjallinen luopumisilmoitus toimitetaan 
kilpailupäällikölle timo.lamminen@pesis.fi  30. syyskuuta mennessä. 
 
Suomensarjoissa mahdolliset kirjalliset luopumisilmoitukset toimitetaan 
Juha Kuoppalalle juha.kuoppala@pesis.fi  viimeistään 31. lokakuuta. 
Luopumismaksut astuvat voimaan 1.11. 
 
Määräykset kaikkien sarjojen osalta löydät kilpailumääräyksistä (§ 
41.1.). 
 
Päätökset mahdollisten avautuneiden sarjapaikkojen hausta ja 
täyttämisestä tehdään marraskuussa. 

 
NUORTEN SM-SARJOJEN ILMOITTAUTUMISAJAT 
 

Nuorten Superpesikseen sekä poikien Ykköspesikseen ilmoittautuminen 
käynnistyy 15.11. Ilmoittautumisaika päättyy marraskuun lopussa 
(30.11.). 
 
C-nuorten SM-sarjan ilmoittautuminen avataan 14. tammikuuta ja 
ilmoittautumisaika päättyy tammikuun lopussa (31.1.). 
 

SARJAOHJELMIEN 2022 AIKATAULU 
 

Uuden kauden sarjakyselyt toimitetaan seuroille sarjoittain marraskuun 
alusta lähtien. Sarjaohjelmien alustava valmistumisaikataulu on: 
Superpesis ja Ykköspesis - joulukuu, suomensarjat ja nuorten 
Superpesis sekä poikien Ykköspesis – 
tammikuu, C-nuorten SM-sarja – helmikuu. 
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Vastuullisen valmentajan verkkokurssi maksutta vuoden loppuun asti 
 

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi on kurssikokonaisuus, joka 
edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä 
liikunnan ja urheilun piirissä. Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä 
urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta 
valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen 
toimintaympäristön edistämisestä. 
 
Vastuullisen valmentajan verkkokurssi tarjotaan 31.12.2021 saakka 
maksuttomana. Kaikki lisätiedot löytyvät Olympiakomitean sivuilta ja 
itse kurssin pääsee suorittamaan osoitteessa oppimisareena.fi. 

 
Seurapaitapäivää vietetään tiistaina 
 

Seurapaitapäivänä juhlistetaan suomalaista urheiluseuratoimintaa 
jälleen tiistaina 28.9. Jokainen voi kunnioittaa omaa seuraansa 
pukeutumalla sen väreihin, nappaamalla kuvan itsestään sekä 
jakamalla kuvan sosiaaliseen mediaan aihetunnisteilla #seurapaitapäivä 
ja #seurasydän. 

 
Pesäpallo kuuluu kaikille! 
 

100-vuotista taivaltaan 2022 juhlistava kansallispelimme kuuluu kaikille. 
Turvallisen toimintaympäristön rakentaminen edellyttää aktiivisia tekoja 
ja on meidän kaikkien tehtävä. Antirasismi on epäasialliseen 
käytökseen ja syrjintään puuttumista sekä yhdenvertaisuuden 
edistämistä. 

 
Havaitsemistasi tai kokemistasi epäkohdista tulee ilmoittaa eteenpäin, 
jotta niihin pystytään puuttumaan. Yhteydenottokanavia on useita ja 
tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. 
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