


SUOMISPORT ESITTELY

Suomisport seurapalveluiden esittely 
pidetään ti 11.1 klo. 17.00-18.00 
teamsissä.

Suomisport on yhdistyslain, GDPR:n ja tietoturvallisuuden 
osalta testattu palvelu, ja sen monipuolisia toimintoja 
kannattaa ottaa hyötykäyttöön myös teidän seurassanne.

Tule kuuntelemaan ja opi palveluista lisää. Mikä on palvelussa 
myös hienoa, niin siinä ei ole mitään vuosi- tai kk-maksua.

Esittelyyn ilmoittaudutaan 3.1 mennessä Suomisportissa
Ilmoittautuneille lähetämme teams-linkin n. 1 vrk ennen 
esittelyiltaa.
Lisätietoa: Pirjo Mäkelä | pirjo.makela@pesis.fi | 040 744 4511

https://www.suomisport.fi/events/c542fb86-97d6-49fa-aaae-149bdc31b420


ITÄISEN ALUEEN PESIS100 
JUHLAGAALA

• JUHLAGAALA la 26.3.2022 VARKAUDESSA
• Juhlapuhe, PPL:n pj. Ossi Savolainen

• Musiikkiesityksiä 

• Liikunnallista ohjelmaa

• Huomionosoituksia

• Buffet illallinen

• Hauskaa hyvässä seurassa juhlatunnelmissa

Tarkemmat hinta-, ohjelma- , majoitus- sekä ilmoittautumistiedot myöhemmin.  
Lisätiedot: Pirjo Mäkelä, puh. 040 744 4511 tai pirjo.makela@pesis.fi

mailto:pirjo.makela@pesis.fi


PESIS100 TAPAHTUMAT
• Pesäpallo täyttää 100-vuotta vuonna 2022.

• Vuoden aikana järjestetään niin valtakunnallisia, alueellisisa

kuin seurakohtaisiakin juhlavuoden tapahtumia.

• Keräämme seuroilta tietoa teidän juhlavuoden tapahtumista, 

tarkoituksena julkaista niitä juhlavuoden nettisivuilla olevassa 

tapahtumakalenterissa. Käykää ilmoittamassa oma 

päätapahtumanne tämän linkin kautta.

Juhlavuoden päätapahtumia: 
• 23.-24.4. Fugepesis Fuengirola
• 4.–8.7 Naperoleiri, Siilinjärvi
• 8.-10.7 Itä-Länsi Tampere
• 11.–16.7 Suurleiri, Hyvinkää 
• 19.–24.7 Tenavaleiri, Sotkamo,
• 25.–30.7 Nuorisoleiri, Seinäjoki 

Lisää tapahtumia julkaistaan juhlavuoden nettisivuilla, jotka avataan tammikuun alkupuolella. 

https://q.surveypal.com/Seurojen-paatapahtumat-juhlavuonna-2022/0
https://www.fugepesis.fi/
https://www.pesis.fi/pelaamaan/naperoleiri/
https://www.superpesis.fi/uutiset/pesapallon-juhlavuoden-ita-lannet-pelataan-tampereella-8-10.7.2022-liput-myy-ticketmaster-suomi/
https://www.pesis.fi/pelaamaan/suurleiri/
https://www.pesis.fi/pelaamaan/tenavaleiri/
https://www.pesis.fi/pelaamaan/nuorisoleiri/


C-IKÄISTEN HALLITURNAUS TANHUVAARASSA

Ilmoita joukkueesi mukaan täältä.

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja ja turnausmaksuohjeet tammikuun aikana.

• Aika: 19.-20.3.2022
• Paikka: Savonlinna, Tanhuvaaran urheiluopisto
• Kenelle: C-ikäisille tyttö- ja poikajoukkueille. Mukaan mahtuu nopeimmat 4 tyttö- ja 4 poikajoukkuetta.
• Hinta: Turnausmaksu 425 €/joukkue. Majoitus- ja ruokailupaketti xx €/hlö (majoitus 2 hh, ruokailut la 

lounas, päivällinen ja iltapala sekä su aamupala ja lounas)
• Pelit: 3 x 1½ h ottelua (2 kpl la ja 1 kpl su). Ottelut viheltää koulutuksessa olevat nuorisotuomarit.
• Muuta: Tämän lisäksi joukkue voi varata opistolta joukkueen omaan ohjelmaa varten muita tiloja. 

Viikonlopun aikana järjestetään myös nuorten tuomareiden koulutus samaan aikaan. 

Välittäkää koulutuksesta tietoa jo seuranne nuorisotuomareille. Tarkemmat tiedot ja 

ilmoittautumisohjeet  tuomarikoulutuksesta lähetetään tammikuun aikana.

https://www.suomisport.fi/events/1559d826-cfc7-4c42-8e14-502c652b933a


KILPAILUTOIMINTA
Maakuntasarjassa sarjapaikat ovat seuraavilla joukkueilla:

• Naiset: IlU, JoU, KiPa, PK-P, PuPe, SiiPe, Valo, ViU

• Miehet: JoMa, JuPe, KesU, KiPa, NeNu, PuPe, PuU, ViU

Mikäli joku näistä joukkueista ei sarjassa ensi kesänä halua 

pelata, niin sarjapaista luopuminen tulee tehdä 

sähköpostitse osoitteeseen pirjo.makela@pesis.fi 31.1 

mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista luopumisista tulee 

kilpailumääräysten mukainen luovutussakko.

Ja jos taas joku muu seura haluaa sarjapaikan 

maakuntasarjasta, niin hakemus tulee tehdä 

mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 31.1 mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen pirjo.makela@pesis.fi
KiPa:n miehet (=Itärajan Ponnistus) on voittanut maakuntasarjan 5 edellistä kautta. 

Jokohan löytyy ensi kesänä joukkue, joka heidät kukistaa valtaistuimelta?

mailto:pirjo.makela@pesis.fi
mailto:pirjo.makela@pesis.fi


KOULUTUKSET
1-tason valmentajakoulutukset – Tarkoitettu aloittaville 
valmentajille ja juniorivalmennuksesta kiinnostuneille.

Verkkokoulutukset:

Koulutukset suoritetaan itsenäisesti omassa tahdissa. 

Demokoulutukset itäisellä alueella:
23.1 Viinijärvi
9.4 Lappeenranta

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan tämän linkin kautta.

1- ja 2-tasoilla siirrytään ilmoittautumisen jälkeen Suomisport tunnuksilla uuteen 
oppimisympäristöön osoitteessa pesis.mmg.fi. Samasta osoitteesta löytyvät lisätiedot 1-tason 
demopäivistä tai 2-tason koulutusviikonlopuista. Ja siellä tehdään valinta, että mihin 
demopäivään tai 2-tason koulutusviikonloppuun henkilö osallistuu.

2-tason valmentajakoulutukset – tarkoitettu useamman vuoden 
valmentaneille juniorivalmentajille.

Koulutuksia järjestetään Joensuussa, Kuortaneella ja Tampereella.

Joensuun koulutus viikonloput:
28.-30.1.2022 Kokonaisvaltainen valmennus

Kaikkiin 2-tason sekä huippuvalmentaja polun koulutuksiin 
ilmoittaudutaan tämän linkin kautta.

LISÄTIEDOT

• Perttu Hautala, perttu.hautala@pesis.fi tai puh. 040 562 4846

• Akseli Wiik, akseli.wiik@pesis.fi tai puh. 040 8334490

https://www.suomisport.fi/events/8eb6db5f-9f74-4fa7-9bc4-619e7431fdb2
http://pesis.mmg.fi/
https://www.suomisport.fi/events/fd6d9972-be28-4fda-ae7b-70c54f029172
mailto:perttu.hautala@pesis.fi
mailto:akseli.wiik@pesis.fi


TAPAHTUMAKALENTERI
PPL pidättää oikeuden muutoksiin

Tammi-helmikuu
▪ 11.1 Suomisport seuratyökalujen esittelytilaisuus, Etä

▪ 23.1 Juniorivalmentajapolun 1-tason demokoulutus, Viinijärvi

▪ 28.-30.1 Juniorivalmentajapolun 2-tason koulutus; Kokonaisvaltainen 

valmennus, Joensuu

▪ 6.2 Kunnari-leirin ilmoittautuminen alkaa

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

Maalis-Heinäkuu
▪ 6.3 Valtakunnallisten leirien ilmoittautuminen alkaa

▪ 19.-20.3 C-ikäisten halliturnaus ja nuorten tuomareiden koulutus, 

Savonlinna

▪ 26.3 Alueen Pesis100-vuotis gaalailta, Varkaus

▪ 9.4 Juniorivalmentajapolun 1-tason demokoulutus, Lappeenranta

▪ 18.-19.6 Kunnari-leiri, Liperi

▪ 4.–8.7 Naperoleiri, Siilinjärvi

▪ 8.-10.7 Itä-Länsi, Tampere

▪ 11.–16.7 Suurleiri, Hyvinkää 

▪ 19.–24.7 Tenavaleiri, Sotkamo,

▪ 25.–30.7 Nuorisoleiri, Seinäjoki 

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



