


ALUETOIMINNAN HENKILÖKUNNAN 
TYÖJÄRJESTELYISTÄ JA LOMISTA

• Seurakehittäjä Mona Hupli-Kotiranta on äitiyslomalla 1.2.2021 
saakka. Tällä välin seuratoiminnan kehittämiseen sekä 
seurojen pesiskouluihin, pesiskouluturnauksiin ja sateenvarjo 
– malliin liittyvissä asioissa teitä palvelee Perttu Hautala. 
Lisäksi hän hoitaa yhteistyötä seurojen junioripäälliköiden 
kanssa. Kilpailutoimintaan, E-ikäisten harrastesarjaan sekä 
JunnuSuperiin liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä 
aluevastaava Pirjo Mäkelään. Mäkelä auttaa myös esim. pesis-
tai harrastepassien hankintaan liittyvissä asioissa.

• Perttu Hautala viettää kesälomaa ajalla 5.-25.7 ja Pirjo Mäkelä 
lomaille 24.6-4.7 välisen ajan. Loma-aikoina he toimivat 
toistensa tuuraajina akuuteissa asioissa.



PESISPASSIEN HANKINTA
• Pesiskoululaisille hankittavat pesispassit tulee lunastaa 30.6 mennessä. Näin

passin vakuutus on takautuvasti voimassa pesiskoulun alkamisesta asti. Tämän

jälkeen lunastettujen passien vakuutus astuu voimaan vasta ostopäivän klo. 

24.00.

• Ohjeet passien hankintaan on lähetetty seurojen pesiskouluvastaaville.

• Pesispassi sisältää vapaakortin, joka oikeuttaa vapaan pääsyn kaikkiin

Pesäpalloliiton jäsenseurojen järjestämiin runkosarjan otteluihin.

• Oston jälkeen passi näkyy Suomisport mobiilisovelluksessa henkilön profiilin

etusivulla kohdassa lisenssit. Passi tulee esittää otteluun mentäessä portilla

puhelimesta.

• Suomisport mobiilisovelluksen voi ladata App Storesta ja Google Play –kaupasta. 

Sovelluksen voi ladata huoltajan puhelimeen. Jotta sen voi ladata lapsen omaan

puhelimeen, tulee lapsen tilillä olla hänen puhelinnumero kirjautumista varten.

• Kaikki ohjeet pesispassista, ostotapahtumasta passin käyttöön löytyvät PPL:n

sivuilta: www.pesis.fi/passit

http://www.pesis.fi/passit


JUNNUSUPERIN JA AIKUISTEN HARRASTEPESIKSEN 
ILMOITTAUTUMISAJANKOHDAT

Sarja Ilmoittautumisaika Sarjamaksu

JunnuSuperi (F- ja G-ikäisille) 15.5.-20.6.2021 (kesällä perustetut joukkueet) 55 € 

Keski-Suomen maakunnallinen 
kuntopesis 

1.3.-20.6.2021 55 € 

Äijäpesis turnaukset 1.3.-4.7.2021 55 €

Lady-pesis turnaukset 1.3.-4.7.2021 55 € 

Ilmoita joukkueesi mukaan JunnuSuperiin ja harrastepesikseen täällä.

https://www.pesistulospalvelu.fi/


HARRASTEPASSI JA MAAKUNNALLISET 
KUNTOPESIS SARJAT

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

HARRASTEPASSIT

• Toivomme, että kaikissa seurojen järjestämässä 
aikuisten harrastepesistoiminnassa seura tiedottaa 
harrastajilleen harrastepassin hankinnasta esim. 
liitteenä lähetettävän harrastepassi -esitteen avulla.
Näin saadaan kaikki seurojen pesisharrastajat seuran 
lisenssilistoille ja sitä kautta seuran lisenssimäärät 
vastaavat seuran todellisia harrastajamääriä.

• Kaikkien passin lunastaneiden kesken arvontaan 
pesiksen tuotepalkintoja kesä-, heinä-, elo ja 
syyskuussa. Pääpalkintona pesismaila, jonka arvonta 
tapahtuu syyskuun alussa.

• Kuntopesissarjoissa sekä lady- ja äijäpesis 
turnauksissa harrastepassi on pakollinen.

KUNTOPESIS

• Kuntopesis sarjoja pelataan alueen jokaisessa viidessä maakunnassa 

yhteensä jo 27 joukkueen voimin. Keski-Suomessa pyörii miesten 

kuntopesis, muissa maakunnissa sarja pelataan sekajoukkueilla. 

Tavoitteena on saada Keski-Suomeen ”sekakuntopesis” käynnistymään 

vielä tänä kesänä.

• Alueellinen kuntopesiksen lopputurnaus järjestetään tänä vuonna Etelä-

Savossa la 11.9 (varapäivä 12.9). Lopputurnaukseen pääsevät jokaisen 

alueen parhaat joukkueet + 1-2 lisäjoukkuetta.

• Seuraa kuntopesis-sarjojen ottelutuloksia täällä: 

https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/237

mailto:pirjo.makela@pesis.fi
https://www.pesistulospalvelu.fi/ottelut/237


TULOSPALVELU JA SARJATAULUKOT 
Sarja Tulospalvelun osoite

Superpesis, Ykköspesis, Suomensarjat, poikien ja tyttöjen Superpesis www.pesistulokset.fi

Valtakunnalliset ja alueelliset leiri, C-nuorten SM-sarjat, maakuntasarjat, 

aluesarjat (+JunnuSuperit) sekä aikuisten harrastesarjat (mm. kuntopesis)

www.pesistulospalvelu.fi

Uudesta pesistulokset.fi osoitteesta löytyvät 

ottelutulosten ja sarjataulukoinen lisäksi myös 

mm. jokaisen ottelun tilastot, tilastot 

joukkueittain, tilastot sarjoittain, yms.

Käyhän tutustumassa!

http://www.pesistulokset.fi/
http://www.pesistulospalvelu.fi/


TAPAHTUMAKALENTERI
PPL pidättää oikeuden muutoksiin

Kesä-heinäkuu
▪ 19.-20.6 Kunnarileiri, Kitee

▪ 20.6 JunnuSuperin ja E-ikäisten harrastesarjan 

ilmoittautumisvaihe 2. päättyy

▪ 4.7 Lady- ja äijäpesiksen ilmoittautuminen päättyy

▪ 13.–17.7 Naperoleiri, Kajaani

▪ 19.–24.7 Nuorisoleiri, Kuopio-Siilinjärvi

▪ 24.-25.7 Harrastepesiksen SM-turnaus, Tampere

▪ 26.–31.7 Tenavaleiri, Loimaa

Loppuvuosi
▪ 6.-7.8 Itä-Länsi, Pori

▪ 4.-5.9 Valtakunnallinen Lady-Pesis-turnaus, 

Turku

▪ 24.11 PPL:n syyskokous

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

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

