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Ilmoittautuminen valtakunnallisille leireille – toimi näin! 

1) Sekä joukkueiden että nuorisotuomareiden ilmoittautuminen valtakunnallisille leireille 
tapahtuu kaudesta 2023 lähtien tulospalvelussa osoitteessa 
https://ttk.pesistulokset.fi/ilmoittaudu. Ilmoittautumisen voi yhdistää mahdollisesti 
aiemmin Pesäpalloliiton tai alueiden sarjaan ilmoitettuun joukkueeseen. 
 
Jos joukkueen yhteyshenkilö (ilmoittautumislomakkeen täyttäjä) on aiemmin kirjautunut 
palveluun, käyttäjä kirjautuu sisään täyttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. 
Unohtuneen salasanan saa palautettua "Unohditko salasanasi" -linkistä. 

Jos tietoja ei palvelusta löydy, käyttäjälle luodaan ilmoittautumisen yhteydessä 

käyttäjätunnus. Samalla käyttäjä saa hallinnointioikeuden ilmoittamaansa joukkueeseen. 

Hallinnointioikeuden haltija pystyy luomaan joukkueelle hallinnointi- ja kirjurointioikeuksia 

haluamansa määrän sekä liittämään pelaajia ja pelinjohtajia joukkueeseen. Vain joukkueeseen 

liitetyt pelaajat ja pelinjohtajat on mahdollisuus lisätä ottelupöytäkirjaan. 

 

Ilmoittautumisen tekijä on lähtökohtaisesti joukkueen yhteyshenkilö. Muistathan pitää 

yhteyshenkilön tiedot aina ajan tasalla, sillä leiriorganisaatio viestii usein tärkeistä leiriin 

liittyvistä asioista yhteyshenkilöille. 

 

Kerralla on mahdollisuus ilmoittaa yksi joukkue vain yhdelle leirille, joten useammat 

ilmoittautumiset on hyvä jakaa useammalle henkilölle. 

 

2) Joukkue, valitse turnaus/leiri, johon haluat ilmoittautua ja valitse ”ilmoittaudu”. 

 

3) Valitse sarja, johon joukkueesi mieluiten haluaisi osallistua. 

Ilmoittautumissivulta näet ilmoittautuneet joukkueet ja joukkuemääräkiintiöt sarjoittain, 

mutta leiriorganisaatiolla on oikeus muuttaa kiintiöitä tilanteen niin vaatiessa ja tasoittaa 

sarjojen joukkuemääriä sekä sijoittaa joukkueita uudelleen sarjojen välillä. Näissä tapauksissa 
leiriorganisaatio ottaa aina yhteyden kyseiseen joukkueeseen. 

 

4) Täytä erityisen huolellisesti alueen, seuran ja joukkueen nimi. Joukkueen nimen on oltava 

yksilöllinen ja tunnistettava, sillä sitä käytetään tulospalvelussa. Muistathan myös, että 

lyhyempi ja ytimekkäämpi nimi on selkeämpi, eikä vie liikaa tilaa esimerkiksi sarjataulukossa. 

Esimerkiksi ikäluokan tunnus, kuten ”Ep”, jätetään nimestä pois, kun se käy ilmi sarjan/leirin 
nimestä. 

 

 

 

https://ttk.pesistulokset.fi/ilmoittaudu.I
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Arvioi pelaajien määrä ja leiripassin lunastavien toimihenkilöiden määrä, samoin 

todennäköisyys nuorisotuomarin osalta. Joukkueen tulee tuoda leirille yksi alle 18-vuotias 
nuorisotuomari.  

Mikäli joukkue tuo mukanaan leirille alle 18-vuotiaan nuorisotuomarin, osa joukkue- ja 

tuomarimaksusta palautetaan seuralle leirin jälkeen. Tästä summasta seura maksaa 

tuomarille kyseiselle leirille määritellyn tuomaripalkkion. Loppuosa palautettavasta joukkue- 

ja tuomarimaksusta on tarkoitettu käytettäväksi tuomaritoiminnan kehittämiseen ja 

tuomareiden palkitsemiseen seurassa. Ilmoittautumislomakkeessa kysytään seuran 
tilinumero ja saajan nimi mahdollista rahapalautusta varten. 

Mikäli joukkue ei tuo leirille mukanaan nuorisotuomaria, joukkue- ja tuomarimaksu jää 

kokonaisuudessaan leirijärjestäjälle (erillistä sakkomaksua ei peritä). 

Huom! Jokaisen nuorisotuomarin pitää täyttää henkilökohtainen ilmoittautumislomake, jotta 

ilmoittautuminen astuu voimaan. Lomakkeelle merkitään joukkue, jonka tuomarivelvoitteen 
tuomari täyttää. Nuorisotuomareiden ilmoittautuminen avataan 1.4.2023. 

 

 

5) Leirin pelisarjaan on mahdollista osallistua yhdistelmäjoukkueella eli pelaajien 

edustusoikeus voi olla useammassa eri seurassa. Merkitsethän lomakkeelle tunnistettavasti 
seurat, joiden pelaajista yhdistelmäjoukkue kasataan. 

 

6) Täytettyään ilmoittautumisen tiedot käyttäjä saa ruudulleen laskulomakkeen, jolla 

joukkue- ja tuomarimaksu maksetaan. Lomakkeessa määriteltyä viitenumeroa on 

ehdottomasti käytettävä! Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla joukkue- ja 

tuomarimaksu 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä. Samaa 

viitenumeroa käytetään leiripasseja maksettaessa. 

 

7) Ilmoittautumislomakkeella kysytään pelinjohtajan koulutusvaatimuksista, jotka 

vähintään yhden henkilön joukkueesta tulee täyttää. Ko. henkilön tulee osallistua leirille 
aktiivisesti ja toimia lähtökohtaisesti pöytäkirjaan merkittävässä roolissa joukkueessa. 

Yhteisesti laaditut joukkueen pelisäännöt tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle. “Kaikkien 

leirille osallistuvien joukkueiden on palautettava joukkueen yhdessä laatimat ja 

allekirjoittamat pelisäännöt etukäteen leirinjärjestäjälle. Mikäli joukkue ei toimita 

pelisääntöjä, sillä ei ole osallistumisoikeutta leirille” (Leirien kilpailumääräykset).  

Pelisääntömateriaalit ja ohjeistuksia löytyy kattavasti Olympiakomitean sivuilta. 

 

Muistathan, että joko tulokas-, juniori- tai nuorisolisenssi on pakollinen kaikilla leireillä 

pelaajan iästä riippuen. Tuomari, joka ei tarvitse pelaajalisenssiä, valitsee tuomarilisenssin. 

Uusi lisenssikausi alkaa 1.4.2023. Tämän jälkeen lisenssien voimassaolon pääsee 
tarkistamaan joukkueen tiedoista tulospalvelussa. 

https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastaminen/lasten-harrastustoiminta/urheilun-pelisaannot/
https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/
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8) Joukkueen tietoja pääsee jälkikäteen muuttamaan ja päivittämään myöhemmin 

hallinnointitunnuksilla. Sisäänkirjautuminen ja unohtuneen salasanan nollaus tapahtuvat 
osoitteessa https://ttk.pesistulokset.fi. 

Muistathan hakea mahdolliset erillisluvat valtakunnallisten leirien pelisarjaan määräaikaan 
mennessä tulospalvelussa! 

 

9) Täytä pelaajien tiedot leirin antamaan määräaikaan mennessä. Olethan erityisen 

huolellinen allergioiden, erityisruokavalioiden ja sairauksien osalta. Huoltajan nimi ja 

puhelinnumero tarvitaan mahdollisia hätätilanteita varten. 

 

Jos leiri täyttyy? 

Valtakunnalliset leirit ovat täyttyneet ennätystahtiin viime vuosina. Ilmoittautumisajan 
alkaessa kannattaakin olla kärppänä ilmoittamassa oma joukkue mukaan leirille! 

Jos kuitenkin käy niin onnettomasti, että leiri ehtii täyttyä, joukkue voi vielä ottaa yhteyttä 
Pesäpalloliiton nuorisopäällikköön ja perustella tilanteensa. Tämän jälkeen katsotaan, onko 
asialle mahdollisesti jotain tehtävissä. 

Tervetuloa valtakunnallisille leireille!  

https://ttk.pesistulokset.fi/
https://www.pesis.fi/uutiset/2023/01/erillisluvat-aluesarjoihin-nyt-haettavissa-tulospalvelussa/

