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KILPAILUMÄÄRÄYKSIEN MUUTOKSET 
 

Kauden alkamisajankohdan muuttumisen myötä kilpailumääräyksiin on 
tehty muutoksia (liite). 

 
Tiivistys tärkeimmistä asioista: 

- Farmisopimukset tulee olla tehtynä viimeistään 13.5. 
- Kaksoisedustusoikeussopimukset tulee olla tehtynä viimeistään ennen 

sopimusjoukkueiden kauden alkua 
- Osa alempien sarjojen joukkueista aloittaa kauden selvästi ennen 

seuran/farmiseuran ylemmän sarjatason joukkueita. Toivomme, että 
voimme toimia näin myös tarvittaessa tulevillakin kausilla, ja seurat 
toimivat vastuullisesti pelaajien peluuttamisen osalta. 

- Super- ja ykköspesisjoukkueiden tulee nimetä pelaajat, jotka eivät saa 
aloittaa alemmilla sarjatasoilla. Nimeämiset on tehtävä viimeistään 
13.5. 

 
Kilpailukauden aloittaminen, Olympiakomitean suositukset 7.5. 
 

Alueellisten toimeenpantavien rajoitusten myötä, osalla 
alueista/paikkakuntia joukkueharjoittelu tai kilpailutoimintaan 
osallistuminen on edelleen rajoitettua. Olemme työstäneet yhdessä 
Palloliiton ja Olympiakomitean kanssa uutta linjausta joukkuelajien 
toimintaan ulkotiloissa. 

 
Olympiakomitea päivitti perjantaina 7.5. suosituksiaan: 
https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-
koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/  

- Ulkotiloissa tapahtuvaan lasten ja nuorten toimintaan ei suositella 

kohdistettavan rajoituksia. 

- Aikuisten joukkuelajien harjoitusottelut toivotaan mahdollistettavan 

paikallisten viranomaisten sekä sairaanhoitopiirien toimesta 

viimeistään 15.5.  

- Aikuisten joukkuelajien sarjamuotoinen 

kilpailutoiminta toivotaan linjattavan 

käynnistettäväksi paikallisten viranomaisten 

sekä sairaanhoitopiirien toimesta 

viimeistään 29.5. 

 

Olympiakomitea lähestyy alkuviikon aikana 
kaikkia sairaanhoitopiirejä, jotta linjaukset 
yhdenmukaistuisivat alueittain.  

 

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2021/05/Kilpailumaaraykset-2021-muutokset.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
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Paikalliset viranomaiset tekevät lopulliset päätökset rajoituksista. Te, 
seurat, voitte lähestyä tarvittaessa paikallista 
koronanyrkkiä/kuntaa/kaupunkia. Liitteenä valmis pohja (2021-05-10 
Kunta ja …), jota voitte muokata omaan käyttöönne. 

 
Mikäli rajoitukset koskevat vahvistetun otteluohjelman otteluja, tulee 
teidän toimia liitteen (PPL 2021 ohjeistus…) mukaisesti. 

 
Ottelusiirrot  6.5. vahvistettuihin otteluohjelmiin 
 

Mikäli ylempien sarjojen vahvistetut ohjelmat aiheuttivat 
ottelupäällekkäisyyksiä, on alempien sarjojen mahdollista tehdä 
maksuttomia ottelusiirtoja jo julkaistuihin ohjelmiin 10.-19.5. Siirrot on 
sovittava joukkueiden kesken ja ne voivat koskea otteluja 1.6. alkaen. 
 
Ne ilmoitetaan alla olevan linkin kautta ja vahvistetaan kaikki kerralla 
20.5.: https://q.surveypal.com/Ottelusiirrot-kevat-2021 

 
Korona-ajan erityisjärjestelyt -ohjeet 
 

Ohjeita päivitetään ja päivitykset julkaistaan/tiedotetaan viikon 19 
aikana. 

 
Tulospalveluohjeet Joukkueet ohjeistetaan sarjakohtaisesti 11.5. 
 
 
HAKU YLÄKOULULEIRITYKSEEN 
 

Pesäpallon yläkoululeiritykseen lukuvuodelle 2021–22 voivat hakea 
syksyllä 7., 8. tai 9. luokan aloittavat nuoret. Yläkoululeiritystä 
järjestetään Joensuussa, Kuortaneella, Pajulahdessa (Lahti), Varalassa 
(Tampere) ja Vuokatissa (Sotkamo). Pesäpalloliiton järjestämä 
yläkoululeiritys noudattelee valtakunnallisen yläkoululeirityksen 
ja nuoren urheilijan kaksoisuran 
toimintamallia, joka on rakennettu 
Olympiakomitean johdolla yli 40 urheilulajiin. 

 
Katso lisäohjeet pesis.fi-sivujen uutisesta 
ja valmistele hakemus videoineen huolella! 
 
 
 

 

https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2021/03/2021-05-10-Kunta-ja-kaupunkivaikuttaminen-OK-suosituksien-mukaisesti.docx
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2021/03/PPL-2021-Ohjeistus-harrastustoiminnan-rajoitukset-sarjakaudella.pdf
https://q.surveypal.com/Ottelusiirrot-kevat-2021
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/ylakoululeiritys/
https://www.pesis.fi/etusivun-laatikko/2021/05/ylakoululeirityksen-2021-22-haku-auki-viimeksi-hakijamaarat-yllattivat-hakemukseen-kannattaa-panostaa/
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TACKLA Tackla on Pesäpalloliiton virallinen yhteistyökumppani. Tacklalla on 
asujen oma tuotanto, joka takaa nopean ja asiantuntevan palvelun. 
Heidän kauttaan saat myös asujen suunnittelupalvelun. 

  
Tuotteina Pesäpalloliiton viralliset jokeripaidat, nimilaput, tarranumerot, 
pelinjohtopaidat, treenipaidat, tuulipuvut, verkkarit, kassit, seuratakit, 
tekniset paidat, trikoopipot sekä kattava fanituotemallisto. 
 
Pääset tutustumaan Tacklan mallistoon 
tästä: https://www.tackla.com/catalogs/tfbc/tacklamtofinnishbaseballcoll
ection.html 
 

 
PESÄPALLOKIRJA ENNAKKOMYYNNISSÄ 
 

Jokakeväinen tietopaketti – Pesäpallokirja 2021 – on 
ennakkomyynnissä pesiskaupassa: https://pesis.ptt-kauppa.com/ 
 
Kirja saapuu kauppaan toukokuun lopussa (vko 21/21). 

 
 
LIITTEET  3 kpl 

https://www.tackla.com/catalogs/tfbc/tacklamtofinnishbaseballcollection.html
https://www.tackla.com/catalogs/tfbc/tacklamtofinnishbaseballcollection.html
https://pesis.ptt-kauppa.com/

